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�قرار�رقم�)41(�ل�صنة�2021

بتعيني�مدير�يف�وزارة�املالية�واالقت�صاد�الوطني

رئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

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

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

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

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

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

بوزارة  التخطيط القت�شادي  يا�شر حميد عبدالر�شا عبدالعال مديرًا لإدارة  ال�شيد  ُيعني 

املالية والقت�شاد الوطني.

املادة�الثانية

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�صلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 17 محــــــرم 1443هـ

المــــــوافـــــق: 25 اأغ�شط�س 2021م
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�قرار�رقم�)42(�ل�صنة�2021

بتعيني�مدير�يف�اجلهاز�الوطني�للإيرادات

رئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

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

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

وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2019 بتنظيم اجلهاز الوطني لالإيرادات،

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

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

اجلهاز  يف  واملالية  الب�شرية  املوارد  لإدارة  مديرًا  املاجد  عبدالعزيز  مزون  ال�شيدة  ُتعني 

الوطني لالإيرادات.

املادة�الثانية

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�صلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 17 محــــــرم 1443هـ

المــــــوافـــــق: 25 اأغ�شط�س 2021م
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وزارة�العدل�وال�صئون�االإ�صلمية�واالأوقاف

�قرار�رقم�)85(�ل�صنة�2021

�باإ�صدار�اللئحة�التنفيذية�لقانون�العدالة�االإ�صلحية�للأطفال

وحمايتهم�من��صوء�املعاملة�ال�صادر�بالقانون�رقم�)4(�ل�صنة�2021

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم من �شوء املعاملة ال�شادر 

بالقانون رقم )4( ل�شنة 2021،

الجتماعية  املجالت  يف  خمت�شني  خرباء  بتعيني   2021 ل�شنة   )82( رقم  القرار  وعلى 

الق�شائية  واللجنة  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  حماكم  اأمام  اخلربة  باأعمال  للقيام  والنف�شية 

للطفولة وحتديد نظام عملهم،

وبعد التن�شيق مع وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الجتماعية،

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

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

 ُيـعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم من �شوء 

املعاملة ال�شادر بالقانون رقم )4( ل�شنة 2021 املرافقة لهذا القرار.

املادة�الثانية

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية، وكافة اجلهات املعنية – كل فيما يخ�شه – 

تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

�وزير�العدل�

وال�صئون�االإ�صلمية�واالأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريــخ: 8 محـــــــــــرم 1443هــ

الـمـــــــوافـــــق: 15 اأغ�شط�س 2021م
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اللئحة�التنفيذية�لقانون�العدالة�االإ�صلحية�للأطفال

�وحمايتهم�من��صوء�املعاملة�

ال�صادر�بالقانون�رقم�)4(�ل�صنة�2021

الباب�االأول�

اأحكام�عامة

مادة�)1(

ـنة قرين  لأغرا�س تطبيق اأحكام هذه الالئحة، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبيَّ

كل منها، ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالَف ذلك:

القانون: قانون العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم من �شوء المعاملة ال�شادر بالقانون رقم 

)4( ل�شنة 2021. 

الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون العدل.

الوزير: الوزير المعني ب�شئون العدل.

الطفـــل: كل اإن�شـــان لم يتجـــاوز �ِشـنُّـه ثماني ع�شرة �شنـــة ميالدية كاملة علـــى النحو المبين في 

المادة )2( من القانون. 

محاكم�العدالة�االإ�صلحية�للطفل: المحاكم الـُمن�شاأة وفقًا للمادة )4( من القانون.

اللجنة: اللجنة الق�شائية للطفولة الـُمن�شاأة وفقًا للمادة )7( من القانون.

ـ�شة للطفل المن�شو�س عليها في المادة )9( من القانون. ـ�صة: النيابة المتخ�شِّ النيابة�المتخ�صِّ

المركـــز: مركز حماية الطفل الُمن�شاأ بالوزارة المعنية ب�شئون التنمية الجتماعية، والمن�شو�س 

على ت�شكيله واخت�شا�شاته بموجب اأحكام المادتين )33( و)37( من القانون.  

ـلَــــى�للطفـــل: اأولويـــة م�شلحـــة الطفل فيما ت�شـــدر من اأحـــكام اأو ُتـتَّـخذ من  �الم�صلحـــة�الُفـ�صْ

ـه للخطـــر اأو �شوء  �شِ قـــرارات اأو اإجـــراءات اأثنـــاء مبا�شرة الدعـــوى الجنائية اأو في حـــالت تَعـرُّ

ر في الت�شريعات  المعاملـــة، اأيـــًا كانت الجهة التي ُتـ�شِدرها اأو تبا�شرها وذلك علـــى النحو المقرَّ

الوطنية والتفاقيات الدولية، وعلى الأخ�س اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المعتَمـدة من 

ِقـَبــــل الجمعية العامة في نوفمبر 1989 والتي ُوْوِفـق على ان�شمام دولة البحرين اإليها بالمر�شوم 

بقانون رقم )16( ل�شنة 1991.

مادة�)2(

الأطفال هم ثروة الأمم ومنبع نه�شتها، يلتزم اجلميع بحمايتهم، و�شمان معاملتهم دون 

واملتطلبات  احلقوق  جميع  تلبية  و�شمان  والإن�شانية،  الالئقة  املعاملة  من  مت�شاٍو  وبقْدر  متييز 

ـهم  �شُ ُيـَعـرِّ ما  لهم مبا يحفظ كرامتهم و�شالمتهم �شد كل  ال�شرورية  الأ�شا�شية والحتياجات 

للخطر اأو �شوء املعاملة. 
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مادة�)3(

ُيراَعـى اأن يكون حتقيق العدالة الإ�شالحية لالأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من �شوء املعاملة 

ـَلـى للطفل هي املنطلق الأ�شا�شي حلمايته و�شون حقوقه يف  هدفًا اأ�شمى، وتكون امل�شلحة الُفـ�شْ

جميع الإجراءات، وُيراَعـى فيها اأن تتكامل مع �شخ�شيته وظروفه الجتماعية والنف�شية ونحوها 

واأل توؤثر �شلبًا باأية حال من الأحوال يف تن�شئته اأو يف م�شتقبله. 

مادة�)4(

رة يف الت�شريعات الوطنية والتفاقيات  ُتـكَفـل للطفل جميع احلقوق وال�شمانات القانونية املقرَّ

الدولية مبا ي�شمن تقدمي كافة اأوجه امل�شاعدة القانونية الالزمة حلماية كيانه و�شْون حقوقه.

مادة�)5(

�س  يتم التعامل مع الطفل وفق اإجراءات وا�شحة وذات فاعلية حلماية �شالمة الطفل املَعـرَّ

�س لالإيذاء اجل�شدي اأو النف�شي ب�شورة مبا�شرة  ـَعـرُّ للخطر اأو �شوء املعاملة من جميع اأ�شكال التَّ

اأو غري مبا�شرة. 

مادة�)6(

مع مراعاة اأحكام املادة )24( من القانون، ُيراَعـى اإ�شراك موؤ�ش�شات املجتمع املدين املعنية 

ب�شئون الطفل يف الإجراءات املتَّـبعة حلمايته ورعاية م�شاحله. ويكون لهذه املوؤ�ش�شات بالتن�شيق 

واإبداء الن�شح  اأمام اجلهات الأمنية والق�شائية،  اأحوال الطفل  مع املركز دور وثيق يف متابعة 

اأوجه العون وامل�شاعدة  وامل�شورة املنا�شبة لدعم مركزه القانوين، وتقدمي ما ميكن تقدميه من 

ـَلـى. ز م�شاحله الُفـ�شْ التي من �شاأنها اأن تعزِّ

الباب�الثاين�

�اأحكام�امل�صئولية�اجلنائية�والدعوى�اجلنائية�للطفل

مادة�)7(

مع مراعاة اأحكام املادة )3( من القانون، ُتـعَنـى اأحكام امل�شئولية اجلنائية للطفل ب�شوابط 

جترمي ال�شلوك واأحكام العقاب عليه وذلك لالأطفال ممن جتاوزت اأعمارهم خم�س ع�شرة �شنة 

رة يف  املقرَّ وال�شمانات  احلقوق  لهم جميع  ُتـكفل  ارتكاب اجلرمية، حيث  وقت  كاملة  ميالدية 

قانون الإجراءات اجلنائية يف جميع مراحل الدعوى اجلنائية واأثناء تنفيذ احلكم.
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مادة�)8(�

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

�شًا للخطر، ويتعني على  ـل جناية اأو جنحة ُعـدَّ ُمـَعـرَّ ارتكاب اجلرمية، واإذا �شدر منه فعل ي�شكِّ

ـق الأركان القانونية للجرمية  النيابة املتخ�ش�شة اأن تبا�شر اإجراءات التحقيق للتثبُّـت من حَتقُّ

رة قانونًا، على اأن حتيل الأوراق – متى تراءى لها - اإىل  املن�شوبة للطفل ِوْفـق ال�شمانات املقرَّ

رة يف املادة )29( من القانون.  اللجنة للنظر يف توقيع التدبري املنا�شب ِوفقًا لل�شوابط املقرَّ

مادة�)9(�

ـِلـه  يجوز للنيابة املتخ�ش�شة من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب الطفل اأو ويلِّ اأمره اأو ممثِّ

رة  اأو التدابري الق�شائية املقرَّ ـبًا لل�شري يف الإجراءات  اأو الت�شالح جَتـنُّ القانوين عْر�س ال�شلح 

مع مْنـح اأطراف الدعوى الفر�شة الكافية لإمتامه وذلك دون الإخالل باإجراءات �شري الدعوى 

اجلنائية.

مادة�)10(�

يكون للطفل املتهم يف جميع مراحل الدعوى اجلنائية واأثناء تنفيذ احلكم احلق يف ال�شتماع 

ـم مطالبه، ومعاملته مبا يحفظ كرامته وي�شمن �شالمته البدنية والنف�شية والأدبية،  اإليه وتَفـهُّ

ويكون له على الأخ�س حق التمتع بال�شمانات الآتية:

افترا�س براءته اإلى اأن تثُبـت اإدانته ِوفقًا لأحكام القانون.   -1

ـبع ب�شاأنه من  ـهة اإليه وُحـْكــــم القانون فيها ومـــا �شتتَّ اإخطـــاره فـــورًا ومبا�شرة بالتهـــم الموجَّ  -2

ر ومفهـــوم، والتاأكد مـــن ا�شتيعابه لتلك  اإجـــراءات وذلـــك بطريقة وا�شحـــة وباأ�شلـــوب مي�شَّ

الإجراءات، والعمل على تقديم كافة اأوجه الم�شاعدة القانونية الممكنة له، مع توفير الدعم 

ـه وم�شتوى ُنـ�شجه واحتياجاته الخا�شة. الالزم بالتنا�شب مع �ِشـنِّ

تمكينه فور عْر�شه على الجهة الأمنية من الت�شال بوليِّ اأمره اأو الم�شئول عنه.  -3

تمكينه من ال�شتعانة بمحام في جميع مراحل الدعوى الجنائية ف�شاًل عن حقه في الح�شول   -4

علـــى م�شاعدة قانونية اأو غيرها من الم�شاعدات المالئمة لإعداد وتقديم دفاعه. ويجب اأن 

يكـــون له في مـــواد الجنايات محام يدافع عنه في مرحلة المحاكمـــة، فاإن لم يكن قد اختار 

رة في  محاميًا تولَّـت المحكمة المخت�شة نْدب محام للدفاع عنه، وذلك طبقًا للقواعد المقرَّ

قانون الإجراءات الجنائية. 

تدويـــن اأقوالـــه والمعلومـــات التي ُيـدِلــــي بها كاملة، وتالوتهـــا عليه وتمكينه مـــن تعديلها اأو   -5

ت�شحيحها اأو اإ�شافة ما يرغب في اإ�شافته قبل التوقيع عليها.

�شرعة الف�شل في الدعوى الجنائية النا�شئة عن الجريمة المن�شوبة اإليه.   -6



العدد: 3547 – الخميس 26 أغسطس 2021

11

عدم اإجباره على العتراف بالُجـْرم المن�شوب اإليه، وحقه في ال�شتعانة ب�شهود النفي.   -7

ر  الحق في الح�شول على مترجم �شفوي اأو مخت�س في لغة الإ�شارة بال مقابل مادي اإذا تعذَّ  -8

عليه فْهـُم اللغة الم�شتعَمـلة اأو النطق بها اأو كان من فئة ال�شم والبكم.

تاأمين احترام ُحـْرَمـة حياته الخا�شة في جميع مراحل الدعوى الجنائية.  -9

مادة�)11(�

يكون للطفل املجنيِّ عليه اأو ال�شاهد، يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة، احلق يف ال�شتماع 

ـم مطالبه، ومعاملته مبا يحفظ كرامته وي�شمن �شالمته البدنية والنف�شية والأدبية،  اإليه وتَفـهُّ

وُيـراَعـى يف ذلك ال�شاأن ما يلي: 

ـنه من ا�شتيعابها وفْهـِمـها ب�شكل  ـرة تَمـكِّ اإفهامه بطبيعة الإجراءات التي �شتتخذ ب�شورة مي�شَّ  -1

وا�شح.

اأن تكون الأولوية في �شماع اأقواله با�شتخدام و�شائل التقنية الحديثة عن ُبـعد، وُيـراَعـى متى   -2

تم ا�شتدعاوؤه ل�شماع اأقواله ما يلي:

تكون  اأقواله،  ل�شماع  المتخ�ش�شة  والنيابة  ال�شرطة  مراكز  داخل  اأماكن  تخ�شي�س  اأ- 

والطماأنينة،  بالراحة  ال�شعور  لديه  ـق  يحقِّ بما  والحتجاز  التوقيف  اأماكن  عن  بعيدة 

اقت�شت  – متى  وُيـراَعى  القانوني،  ـله  اأو ممثِّ الم�شئول عنه  اأو  اأمره  وليِّ  وذلك بح�شور 

يترتب  – األ  المتخ�ش�شة  النيابة  مقر  خارج  مكان  في  معه  التحقيق  الطفل  م�شلحة 

على التحقيق معه في هذه الأماكن اأيُّ تاأثير عليه من الناحية النف�شية اأو الجتماعية اأو 

ال�شلوكية اأو التعليمية.

ـر �شماع اأقواله لمرة واحدة – بقدر الإمكان – اأمام النيابة المتخ�ش�شة وب�شكل  ب- ق�شْ

من  م�شتقباًل،  ح�شوره  عــدم  يكفل  نحو  على  الحقيقة  ك�ْشـف  في  يفيد  بما  ـل  مف�شَّ

لتدوين  الجنائية  الإجراءات  المن�شو�س عليها في قانون  الو�شائل  اأن�شب  خالل اختيار 

ـن  المعلومات التي ُيـدِلـي بها الطفل بالكيفية التي ُتـ�شِهـم في توثيقها ب�شكل وا�شح، وتَمـكِّ

من ال�شتعانة بها اأمام الجهات ذات ال�شلة دون الحاجة ل�شتدعائه مرة اأخرى ما لم 

ـق. ره القا�شي اأو المحقِّ تقت�ِس ال�شرورة خالف ذلك، ِوفقًا ِلـما يقدِّ

من  �شكل  باأيِّ  به  الت�شال  اأو  التوا�شل  اأو  مقابلته  اأو  بالمتهم  اللتقاء  الطفل  تجنيب  ج- 

حماية  تكفل  اإجــــراءات  مــن  يلزم  مــا  واتــخــاذ  الــالزمــة  الحماية  توفير  مــع  الأ�ــشــكــال، 

خ�شو�شيته من خالل عدم اإف�شاء بياناته اأو الك�شف عن هويته اأو ت�شريب اأية معلومات 

متعلقة ب�شخ�شه اأو باأفراد اأ�شرته اأو بالأ�شخا�س وِثـيِقـي ال�شلة به.
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مادة�)12(�

رة قانونًا،  يجب اإخطار ويلِّ اأمر الطفل اأو امل�شئول عنه – بح�شب الأحوال – بالطرق املقرَّ

ر  ـْعـن عليه على النحو املقرَّ م منه اأو الطَّ ـَظـلُـّ بكل قرار اأو اإجراء ُيـتَّـخذ يف حق الطفل، وطريق التَّ

قانونًا ِوفق منوذج ُيـَعـدُّ من ِقـَبـل النيابة املتخ�ش�شة.

                           

مادة�)13(

ت�شري ب�شاأن ا�شتبدال احلب�س الحتياطي للطفل الذي جتاوز عمره خم�س ع�شرة �شنة ميالدية 

كاملة باأحد التدابري املن�شو�س عليها يف املواد )20، 21، 22، 25، 26( من القانون ذات الأحكام 

ه ودومنا الإخالل بحق الطفل  املتعلقة باحلب�س الحتياطي من حيث مدة التدبري و�شوابط َمـدِّ

ال�شلطة  رجال  اأو  الق�شائي  ـْبـط  ال�شَّ ماأموِري  من  لأيٍّ  يجوز  ول  مبحاميه.  الت�شال  يف  املتهم 

العامة الت�شال بالطفل املتهم اخلا�شع لأيٍّ منهم اإل باإذن كتابي من النيابة املتخ�ش�شة، ويف 

ـم مدة التدبري من مدة العقوبة. جميع الحوال ُتـخ�شَ

مادة�)14(�

دها امل�شت�شفى  د مدة التدبري املن�شو�س عليه يف املادة )21( من القانون باملدة التي يحدِّ حتدَّ

املودع فيها الطفل بعد التاأكد من حالته ال�شحية ومدى ا�شتقرارها. 

مادة�)15(�

للحب�س الحتياطي  البديلة  التدابري  باإنهاء  تاأمر  اأن  املتخ�ش�شة يف جميع الحوال  للنيابة 

وال�شادرة يف حق الطفل املتهم يف اأيِّ وقت قبل اإحالته وتقدميه للمحاكمة، اأو يف حالة ما اإذا مت 

الت�شرف يف الدعوى باإ�شدار اأمر باألَّ وجه لإقامتها. 

مادة�)16(�

اإذا اأحيلت الدعوى اإىل املحكمة املخت�شة فيكون الأمر با�شتمرار الإلزام بالتدبري اأو اإنهائه 

من اخت�شا�س هذه املحكمة. 

مادة�)17(�

ـن للنيابة املتخ�ش�شة اأثناء التحقيق اأن الطفل قد اأ�شيب مبر�س نف�شي اأو عقلي اأو اأيِّ  اإذا تبيَّ

مر�س اآخر، وَجـب عليها عْر�س الأمر على حمكمة العدالة الإ�شالحية للطفل املخت�شة اأو اللجنة 

ـه وحالته  – بح�شب الأحوال – لتتخذ ما يلزم حيال اإيداعه م�شت�شفى متخ�ش�سٍ يتنا�شب مع �ِشـنِّ
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رة باملادة )11( من القانون، وذلك مع مراعاة الأحكام  ـه ِوفقًا لل�شوابط املقرَّ ال�شحية لفْحـ�شِ

امل�شار اإليها يف املادتني )247( و)248( من قانون الإجراءات اجلنائية. 

مادة�)18(

يف  بالف�شل  غريها  دون  ال�شغرى  اأو  الكربى  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  حماكم  تخت�س   

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

ـنة باملواد )4( ،)5( ،)6(  ع�شرة �شنة ميالدية كاملة وقت ارتكاب اجلرمية ِوفقًا لل�شوابط املبيَّ

رة لخت�شا�س املحكمة الكربى اجلنائية ِوفقًا  من القانون، مع مراعاة الأحوال ال�شتثنائية املقرَّ

رة يف املادة )73( من القانون. لل�شوابط املقرَّ

 

مادة�)19(�

ـنة  واملبيَّ وال�شغرى  الكربى  الإ�شالحية  العدالة  حمكمة  انعقاد  �شحة  �شروط  مراعاة  مع 

القانون  املادة )8( من  القانون؛ يتوىل اخلرباء املن�شو�س عليهم يف  باملادتني )5( و)6( من 

معاونة الق�شاة يف الإحاطة بالظروف الجتماعية والبيئية املحيطة بالطفل وِتـْبـيان العوامل التي 

دفعته اإىل ارتكاب اجلرمية، واإعداد التقارير الجتماعية والنف�شية الالزمة م�شفوعة بالتو�شية 

املنا�شبة.

مادة�)20(

بال�شتئناف  الطعون  يف  بالف�شل  غريها  دون  اجلنائية  العليا  ال�شتئناف  حمكمة  تخت�س 

على الأحكام ال�شادرة من حمكمة العدالة الإ�شالحية الكربى للطفل ِوفقًا لل�شوابط املن�شو�س 

عليها يف املادة )5( من القانون، كما تخت�س حمكمة العدالة الإ�شالحية الكربى للطفل دون 

غريها بالف�شل يف الطعون بال�شتئناف على الأحكام ال�شادرة من حمكمة العدالة الإ�شالحية 

ال�شغرى للطفل.

مادة�)21(�

تنعقد جل�شة حماكمة الطفل اأمام حماكم العدالة الإ�شالحية للطفل ِوفقًا لل�شوابط املبينة 

باملادة )71( من القانون.

 وللمحكمة اأن تاأمر باإخراج الطفل من اجلل�شة بعد �شوؤاله اأو باإخراج ويلِّ اأمره اأو امل�شئول 

الدعوى يف غري  نظر  تقت�شي  اأنها  ترى  التي  الأحوال  لها يف  كما  لذلك،  راأت �شرورة  اإذا  عنه 

ح�شور الطفل اأن ت�شتخدم و�شائل التقنية ال�شمعية والب�شرية والنقل الأثريي عن ُبـعد يف مبا�شرة 
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اإجراءات نظر الدعوى و�شماع وم�شاهدة وت�شجيل وعْر�س وقائع اجلل�شة عليه بح�شور حماميه 

يف الأحوال التي ي�شتلزم فيها القانون ذلك، وبح�شور اأحد اأع�شاء النيابة املتخ�ش�شة.

ويف جميع الأحوال يجب اإفهام الطفل مبا اتُّـِخـذت يف غيبته من اإجراءات يف حالة ما اإذا مت 

احلكم عليه بالإدانة.

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

ويلِّ اأمره اأو امل�شئول عنه نيابة عنه، ويف هذه احلالة ُيـعتَبـر احلكم ح�شوريًا. 

مادة�)22(

ـْعـن على الأحكام  ت�شري اأحكام قانون الإجراءات اجلنائية يف �شاأن مواعيد واإجراءات الطَّ

ال�شادرة من حمكمة العدالة الإ�شالحية للطفل. 

مادة�)23(�

مع مراعاة اأحكام املواد )30(، )31(، )79( من القانون يجوز ملحكمة العدالة الإ�شالحية 

للطفل احلكم بالتدابري املن�شو�س عليها يف املواد )16(، )18(، )19(، )20(، )21(، )22(، 

)23(، )24(، )25(، )26( من القانون كعقوبة اأ�شلية اأو كتدبري بديل للعقوبة ال�شالبة للحرية 

على الطفل الذي جَتاوز �ِشـنُّـه خم�س ع�شرة �شنة ميالدية كاملة ومل يتجاوز ثماين ع�شرة �شنة 

رة يف املادة )30( من القانون.  ميالدية كاملة وقت ارتكابه اجلرمية ِوفقًا لل�شوابط املقرَّ

الباب�الثالث�

�اأحكام�و�صوابط�التنفيذ�العقابي�و�صروطه

مادة�)24(

ـلة يف الإن�شان، وبطريقة  يعاَمـل كل طفل حمروم من حريته باإن�شانية واحرتام للكرامة املتاأ�شِّ

طريق  عن  باأ�شرته  الت�شال  حق  له  ويكون  ـه.  �ِشـنَّ بلغوا  الذين  الأ�شخا�س  احتياجات  تراِعـي 

واللوائح  القوانني  ره  تقرِّ الذي  النحو  على  منا�شبة  اأخرى  و�شيلة  باأية  اأو  والزيارات  املرا�شالت 

ـمة. املنظِّ

مادة�)25(�

 يجب اأن ُيـحاَط كل طفل حمروم من حريته مبا�شرة باملعلومات الكافية عن نظام املوؤ�ش�شة 

بالنُّـزلء  اخلا�شة  املعاملة  وقواعد  وواجباته  وبحقوقه  كتابية،  اأو  �شفوية  ب�شورة  الإ�شالحية 

ـه ملعاملة ل  �شِ واملحبو�شني احتياطيًا. ويكون له احلق يف تقدمي �شكوى للجهات املخت�شة حال تَعـرُّ
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ـنه من تقدمي �شكواه ب�شورة  ـن على املوؤ�ش�شة الإ�شالحية اأن مَتـكِّ ـة بالكرامة. ويتعيَّ اإن�شانية ما�شَّ

ـرة ووا�شحة. مي�شَّ

مادة�)26(

يكون للطفل اأثناء تنفيذ اأيٍّ من العقوبات اأو التدابري املن�شو�س عليها يف القانون احلق يف 

متابعة تعليمه يف مراحل التعليم املختلفة، وال�شتعانة مبعلم خا�س اإذا اقت�شت احلاجة وذلك 

ِوفقًا لل�شوابط والإجراءات ال�شادرة مبوجب قانون موؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيل ال�شادر بالقانون 

رقم )18( ل�شنة 2014.

مادة�)27(�

اأعمارهم  جاوزت  الذين  الأطفال  على  بها  املحكوم  للحرية  ـدة  املقيِّ العقوبات  تنفيذ  يكون 

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

ـنة باملادة  وزير الداخلية بالتفاق مع الوزير املعِنـي ب�شئون التنمية الجتماعية ِوفقًا لل�شوابط املبيَّ

)83( من القانون، وُيـراَعـى يف هذا ال�شاأن ما يلي:

عدم التمييز بينهم ب�شبب الجن�س اأو الأ�شل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة.  -1

ت�شنيفهم اإلى درجات ِوفقا لأعمارهم ونوع الجريمة ودرجة خطورتها وتكرار ارتكابها ومدة   -2

الحكم ال�شادر بحقهم، وغير ذلك من الأ�ش�س التي ُتـ�شِهـم في تقويمهم.

ِجـها وبما يكفل  معاملتهم طبقًا للمعايير العلمية في تْفِرْيـد المعاملة العقابية لالأطفال وَتـَدرُّ  -3

اإعادة التاأهيل الجتماعي لهم.

اإخ�شاعهـــم ب�شـــورة دورية للفْحـ�س الطبي لإثبـــات حالتهم ال�شحيـــة والج�شدية والعقلية   -4

والنف�شية.

ـع مناهج الدرا�شة العلمية والمهنية التي ت�شاعد على تنمية قدراتهم العلمية.  و�شْ  -5

كفالة حقهم في حرية ممار�شة ال�شعائر الدينية.                       -6

مادة�)28(

ثماين  العمر  ُيـِتـم من  الذي مل  املحكوم عليه  البدين على  الإكراه  التنفيذ بطريق  ل يجوز 

ُيـعَر�س الأمر على رئي�س حمكمة  ع�شرة �شنة ميالدية كاملة وقت التنفيذ به، ويف هذه احلالة 

ـخاذ ما يلزم وذلك ِوفقًا ِلـما يرتاءى له.  العدالة الإ�شالحية للطفل لتِّ
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مادة�)29(�

مع مراعاة اأحكام املادة )84( من القانون، تتوىل النيابة املتخ�ش�شة الخت�شا�س مبتابعة 

تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر والإعالنات التي ُتـ�شِدرها حمكمة العدالة الإ�شالحية للطفل 

اأو اللجنة بح�شب الأحوال.

 - الأحوال  بح�شب   - اللجنة  ورئي�س  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  حمكمة  رئي�س  ويتوىل 

الأحكام  بتنفيذ  املتعلقة  والأوامر  القرارات  واإ�شدار  املنازعات  بالف�شل يف جميع  الخت�شا�س 

ـنة  والقرارات والأوامر التي ُتـ�شِدرها املحكمة اأو اللجنة - بح�شب الأحوال - ِوفقًا لل�شوابط املبيَّ

باملادة )79( من القانون.

مادة�)30(

يتوىل اخلرباء املخت�شون يف املجالت الجتماعية والنف�شية املن�شو�س عليهم يف املادة )8( 

من القانون ِوفقًا للقرارات التنفيذية ال�شادرة لتنظيم عملهم، تقدمي امل�شورة ملحكمة العدالة 

الإ�شالحية واللجنة عن خمتلف جوانب حالة الطفل، واملعاونة يف حتديد ال�شبيل الأوفق لختيار 

العقوبة اأو التدابري التي تتفق والأحكام القانونية ملعاملة الطفل جنائيًا.

الباب�الرابع

�س�للخطر�و�صوء�املعاملة ـَعـرُّ احلماية�القانونية�للطفل�من�التَّ

مادة�)31(

من  للطفل  القانونية  احلماية  حتقيق  الباب  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  الأحكام  ت�شتهدف 

ـن باملادتني )12( و)40( من القانون، وذلك  �س للخطر اأو �شوء املعاملة على النحو املبيَّ ـَعـرُّ التَّ

ـه لأية حالة من  �شِ بفْر�س عدد من تدابري احلماية القانونية التي تكفل الق�شاء على اأ�شباب تَعـرُّ

حالت اخلطر وحمايته من اإ�شاءة املعاملة.  

مادة�)32(�

واحليلولة  الطفل  و�شالمة  على حياة  احِلـَفـاظ  عنه  امل�شئول  اأو  الطفل  اأمر  ويلِّ  على  يجب 

اأو  الإهمال  اأو  اأو اجلن�شية  النف�شية  اأو  املعاملة اجل�شدية  ل�شوء  اأو  للخطر  ـه  �شِ تَعـرُّ اأ�شباب  دون 

ال�شتغالل يف اأيِّ عمل غري م�شروع.

مادة�)33(�

واجلهات  الداخلية  وزارة  مع  بالتن�شيق  الجتماعية  التنمية  ب�شئون  املعنية  الوزارة  تتوىل 
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التوعية والإر�شاد للحيلولة دون ا�شتدراج الطفل وا�شتغالله  ـع برامج  الأخرى ذات العالقة و�شْ

العامة  لالآداب  منافية  اأمور  يف  احلديثة،  الت�شال  و�شائل  من  وغريها  الإنرتنت،  �شبكة  عرب 

والنظام العام اأو ل تتنا�شب مع عمره، والتوعية بالأ�شاليب واملمار�شات التي ت�شتهدف ا�شتغالله 

ف  ـَطـرُّ ـب والتَّ ـَعـ�شُّ ـم، مبا يف ذلك زْرع اأفكار التَّ ـم وغري املنظَّ يف خمتلف اأ�شكال الإجرام املنظَّ

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

مادة�)34(�

�س  تَعـرُّ حالت  يت�شمن  اإر�شادي  دليل  ـع  و�شْ والتعليم  الرتبية  ووزارة  ال�شحة  وزارة  تتوىل 

تلك احلالت  لأيٍّ من  �س  الـُمـَعـرَّ الطفل  التعامل مع  واإجراءات  املعاملة  �شوء  اأو  للخطر  الطفل 

الإجراءات  بتلك  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  واملدار�س  اخلا�شة  والعيادات  امل�شت�شفيات  واإخطار 

بالتن�شيق مع املركز ب�شاأن قنوات الإبالغ املعتَمـدة يف تلك احلالة.

مادة�)35(�

على كل موؤ�ش�شة من املوؤ�ش�شات العاملة يف جمال الطفولة اأْن تاأخذ بعني العتبار عند اإعداد 

من  بها  تواجدهم  اأماكن  داخل  الأطفال  حلماية  الالزمة  ال�شيا�شات  ت�شع  الداخليةْ   لئحتها 

الآليات واملعايري وقواعد  اأن تت�شمن  الإمكان  وُيـراَعـى قدر  ة بهم،  اأو ممار�شة �شارَّ اإ�شاءة  اأية 

واإجراءات تنفيذ تلك ال�شيا�شات ما يلي:

ـخاذ اإجراءات وقائية تمنع وقوع اأيِّ اأذى للطفل.  1-اتِّ

2-تحديد جهة م�شئولة عن اإدارة تلك ال�شيا�شات بداخل الموؤ�ش�شة. 

د ال�شلوك المقبول وغير المقبول مع الطفل.  ـع قواعد واإر�شادات عامة تحدِّ 3-و�شْ

ـع �شيا�شة للتدريب ت�شمن اللتزام ب�شيا�شة حماية الطفل.  4-و�شْ

ـع اإر�شادات عامة تتعلق بالتوا�شل مع الطفل.  5-و�شْ

6-تعريف وتحديد حالت العتداء، وكيفية حماية الطفل لنف�شه من العتداء عليه واإبالغه عنها 

ومتابعة ما ُيـتَخـذ من اإجراءات ب�شاأنها.

مادة�)36(

لئحة  اإ�شدار  عند  ُيـراَعـى  املعاملة،  و�شوء  للخطر  �س  ـَعـرُّ التَّ من  الطفل  حماية  ملقت�شيات 

تنظيم عمل املركز �شدور بيان بالهيكل التنظيمي واملهام الوظيفية فيه واآلية اإدارته ِوفق ميثاق 

من  الطفل  حلماية  دة  حمدَّ عمل  م�شارات  ويت�شمن  املركز،  عمل  خ�شو�شية  مع  ين�شجم  عمل 

خمتلف �شور العتداء والإ�شاءة، وُيـراَعـى فيها على الأخ�س ما يلي:
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�شين ل�شوء المعاملة وتن�شيق الِخـْدمات  بيان كيفية تقييم واإيواء ومتابعة �شئون الأطفال الُمـَعـرَّ  -1

م لهم ولعائالتهم من ِقـَبـل الجهات المعنية. التي تقدَّ

ـخاذها. 2-  بيان التدابير المبا�شرة والعاجلة لحماية الطفل من �شوء المعاملة واآلية اتِّ

�س للعنف  3-  تحديـــد الِخـْدمـــات النف�شية والجتماعيـــة والقانونيـــة وال�شحية للطفـــل الُمـَعـرَّ

بالتن�شيق مع الجهات المعنية.

�س من الأطفال ل�شـــوء المعاملة ب�شفة دورية في حالة  4-  بيـــان كيفية متابعة حـــالت َمـن َتـَعـرَّ

ت�شليمه اإلى وليِّ اأمره اأو الم�شئول عنه.

�س مـــن الأطفال ل�شوء المعاملة  تحديـــد �شوابط توفيـــر رعاية بديلة خارج العائلة لَمـن َتـَعـرَّ  -5

ب�شورة عاجلة وموؤقتة. 

�س ل�شوء المعاملة وعائلته بما يكفل عودته اإلى اأ�شرته  بيان اإجراءات تاأهيل الطفل الذي تَعـرَّ  -6

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

المهارات الجتماعية ومهارات حماية الذات لدى الطفل ومعالجة الإدمان لدى الوالدين اأو 

ـي رعايته، وذلك بالتن�شيق مع الجهات المخت�شة. المتولِّ

ـوُّر لآليات وقواعد تقديم الرعاية الالحقة لالأطفال المحكوم عليهم. ـع ت�شَ و�شْ  -7

�ـــس الأطفال للخطر او �شوء  ي الحـــالت اأو ال�شكاوى المتعلقة بَتـَعـرُّ 8-  توفيـــر خط �شاخن لتَلـقِّ

المعاملة.

الباب�اخلام�س

اإجراءات�االإبلغ�وتدابري�احلماية

مادة�)37(�

�س للخطر اأو  ـَعـرُّ يجب على كل من َنـَمـت اإىل علمه معلومات بوجود طفل يف اإحدى حالت التَّ

ـنة يف القانون، اأْن يبادر اإىل الإبالغ عن ذلك اإىل اأيٍّ من اجلهات  اإحدى حالت �شوء املعاملة املبيَّ

امل�شار اإليها يف املادة )45( من القانون. واإذا وقع على الطفل �شوء معاملة ج�شدية اأو جن�شية من 

ـل الطفل قانونًا يف مبا�شرة  ويلِّ اأمره اأو امل�شئول عنه، تولَّـت النيابة املتخ�ش�شة تعيني َمـن ميثِّ

ـْعن  م والطَّ ـَظـلُـّ كافة الإجراءات املن�شو�س عليها يف القانون ومنها تقدمي ال�شكوى والعرتا�س والتَّ

ـَخـذ ب�شاأن الطفل.   على كافة الإجراءات التي ُتـتَّ

مادة�)38(

املادة  من  الأوىل  الفقرة  من   )4( اإىل   )2( من  البنود  يف  عليها  املن�شو�س  اجلهات  على 
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�س الطفل للخطر اأو �شوء املعاملة  ـيها بالغًا عن اأيٍّ من حالت تَعـرُّ )45( من القانون يف حالة تَلـقِّ

التعليمية  الطفل  حالة  لبْحـث  عنها  التبليغ  مت  التي  الوقائع  بكافة  املركز  اإخطار  اإىل  تبادر  اأن 

�س للخطر  ـَعـرُّ والنف�شية والعقلية والبدنية والجتماعية لإثبات وجود الطفل يف اإحدى حالت التَّ

ـبة لذلك ومقرتحات اإ�شالحه وحمايته.  اأو اإ�شاءة املعاملة والعوامل امل�شبِّ

مادة�)39(�

دة  تتوىل الوزارة ووزارات الداخلية وال�شحة والرتبية والتعليم تخ�شي�س قنوات اإدارية حمدَّ

�س للخطر اأو اإحدى حالت  ـَعـرُّ ـي البالغات اخلا�شة ب�شاأن وجود طفل يف اإحدى حالت التَّ لتَلـقِّ

ـى البالغات والتن�شيق مع اجلهات ذات  ـرة لتَلـقِّ ـنة بالقانون وتنظيم اآلية مي�شَّ �شوء املعاملة املبيَّ

�س للخطر اأو �شوء املعاملة.  ـَخـذ من اإجراءات ل�شمان حماية الطفل الـُمَعرَّ ال�شلة يف متابعة ما ُيـتَّ

 

مادة�)40(

�س الطفل للخطر اأو �شوء املعاملة �شواء  ي البالغات عن حالت تَعـرُّ يجب على املركز فور تَلـقِّ

دة يف املادة )45( من القانون القيام مبا يلي:  من الأ�شخا�س اأو من اجلهات املحدَّ

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

رة بالمادة )46( من القانون،  ـق من مدى جدية الأمر، ِوفقًا لل�شوابط المقرَّ ـَحـقُّ ال�شكوى، للتَّ

وُيـراَعــــى اأن يتم التعامل مع الطفل من ِقـَبــــل اأخ�شائي اجتماعي اأو نف�شي باأ�شلوب يتنا�شب 

ـه، ومع وجـــوب تالِفـي كل ما ِمـن �شاأنه اأْن ُيـرِهـَبـه اأو يوؤثـــر في اإرادته، وُيـراَعـى قْدر  مـــع �ِشـنِّ

الإمكان ال�شتماع اإليه بوجود اأحد اأقربائه معه اإذا كانت الم�شلحة تتطلب ذلك.

اإجـــراء الفح�ـــس الطبي للطفـــل للوقوف على مـــدى اإ�شابته باأيِّ مر�س ع�شـــوي اأو نف�شي اأو   -2

ـه للخطـــر اأو �شوء المعاملة واإثبات  �شِ مر�ـــس ُيـنَقـل جن�شيـــًا، اأو اأيِّ مر�س اآخر ناتج عن تَعـرُّ

�س لذلك.  نتيجة الفح�س في ال�شجل المخ�شَّ

مادة�)41(�

رة باملادة )46( من  ُيـراِعـي املركز عند ا�شتدعاء الطفل ل�شماع اأقواله ِوفقًا لل�شوابط املقرَّ

عدم  يكفل  نحو  على  ـل  مف�شَّ ب�شكل  اأقواله  خاللها  ُتـ�شمع  فقط  واحدة  ملرة  يكون  اأن  القانون، 

ح�شوره م�شتقباًل، وُيـراَعـى ا�شتخدام و�شائل التقنية احلديثة لتدوين املعلومات التي ُيـدِلـي بها 

ـن من ال�شتعانة بها اأمام اجلهات  ُتـ�شِهـم يف توثيقها ب�شكل وا�شح، ومَتـكِّ الطفل بالكيفية التي 

ذات ال�شلة دون احلاجة ل�شتدعائه مرة اأخرى.
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مادة�)42(

م ب�شاأن طفل مل يتجاوز �ِشـنُّـه خم�س ع�شرة �شنة  ـه للبالغ املقدَّ ـن للمركز بعد فْحـ�شِ اإذا تبيَّ

ـل جناية اأو جنحة ُمـعاَقـب عليها قانونًا، وَجـب على املركز بعد تدوين اإخطار  ارتكابه لفعل ي�شكِّ

النيابة   واإخطار  حياله،  اإجراءات  من  يلزم  ما  ـخاذ  لتِّ بالواقعة  فورًا  املخت�س  الأمني  املركز 

املتخ�ش�شة بذلك.

مادة�)43(�

مع عدم الإخالل بالإجراءات املن�شو�س عليها يف املادة )42( من هذه الالئحة، اإذا ثبت 

ـخاذ الآتي: �س بالفعل خلطر اأو �شوء معاملة، وَجـب عليه اتِّ للمركز اأن الطفل قد تَعـرَّ

ر اأن  اتخـــاذ تدبير اأو اأكثر من التدابير المذكورة في المـــادة )48( من هذا القانون، اإذا قدَّ  -1

�س الطفل للخطر اأو �شوء المعاملة.  من �شاأن ذلك اإنهاء تَعـرُّ

الطلب من النيابة - اإذا راأى مقت�شًى لذلك - اأن تقوم باإنذار وليِّ اأمر الطفل اأو الم�شئول عنه   -2

ـع حدٍّ لأ�شباب تْعـِري�شه للخطر اأو �شوء معاملته،  َرر كتابًة لو�شْ ـــب في تعري�شه لل�شَّ اأو المت�شبِّ

رة بالمادة )46( من القانون. ِوفق ال�شوابط المقرَّ

3-  الطلـــب من النيابة المتخ�ش�شة - اإذا راأى مقت�شـــًى لذلك - عْر�س الأمر على اللجنة لكي 

ـِخـذ في �شاأن الطفل واحدًا من التدابير المن�شو�س عليها في المواد من )14( اإلى )23(  َتـتَّ

من القانون.

ويجب اأن يكون الطلب امل�شار اإليه يف البندين )2( و)3( من هذه املادة م�شفوعًا بدرا�شة 

املت�شلة مبختلف جوانب  والنف�شية  الت�شخي�شية  التقييمات  واإجراء  الطفل،  متكاملة عن حالة 

ـه للخطر اأو حالة من حالت �شوء املعاملة والتي  �شِ حالته، وبْحـث كافة الأ�شباب املوؤدية اىل تَعـرُّ

ـخاذ الإجراء حمل الطلب. ر اتِّ تربِّ

ـَعـُر�س للخطر اأو  ـن على املركز اإخطار النيابة املتخ�ش�شة بحالت التَّ ويف جميع الحوال يتعيَّ

�شوء املعاملة التي تنطوي على جرمية ُمـعاَقـب عليها قانونًا.  

مادة�)44(�

ـخاذ تدبري اأو اأكرث من التدابري املذكورة يف املادة )48( من هذا  يجب على املركز عند اتِّ

القانون مراعاة ال�شوابط الآتية:

�س الطفل للخطر اأو �شوء المعاملة. اأن يكون من �شاأن ذلك التدبير اإنهاء تَعـرُّ  -1

ـَدرُّج في اتِّخاذ تلك التدابير ب�شورة ل توؤدي الى تاأخير وْقـف م�شدر الخطر عن  مراعاة التَّ  -2

الطفـــل اأو ا�شتمرار حالة اإ�شاءة معاملته، على اأن ُتـعَطــــى الأولوية في المعالجة لالإجراءات 
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الوقائية والإر�شادية والإ�شالح وبما ي�شمن م�شلحة الطفل من خالل توفير التوجيه والإر�شاد 

�َشـِري والجتماعي.
ُ
النف�شي والأ

ـق م�شلحة  اإعـــادة النظـــر وب�شورة دورية فيمـــا ُيـتَّـخذ من تدابيـــر وذلك بالقْدر الـــذي يحقِّ  -3

الطفل.

ـد على رب  ـَعـهُّ 4-  اأن تكـــون الأولويـــة لإبقاء الطفل في محيطـــه العائلي مع عائلته بعد اأْخــــذ التَّ

الأ�شـــرة اأو َمـن يقوم مقاَمـه بتوفير الحماية الالزمـــة للطفل وتمكينه من الت�شال المبا�شر 

بالمركـــز وزيارته في اأيِّ وقت لمتابعة حالته اإْن اقت�شى الأمر ذلك، مع تنظيم طرق التدخل 

الجتماعـــي من الجهة المعنية بتقديم الِخـْدمات الجتماعيـــة والتربوية وال�شحية الالزمة 

للطفـــل وعائلتـــه وم�شاعدتهـــا، مع اأْخــــذ الحتياطات الالزمـــة لمْنـع كل ات�شـــال بينه وبين 

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

ـخـــاذ اإجراءات اإخراج الطفل من محيطه العائلي متى ثبت تعذر بقاوؤه فيها، وذلك بطلب  اتِّ  -5

ُيقـــدم اإلـــى اللجنة مت�شمنًا ثبـــوت تعر�س الطفل للخطـــر اأو �شوء المعاملـــة وموجبات طلب 

اإخراجه من محيطه العائلي والجهة المقترح اإيداعه فيها من بين اإحدى العائالت الموؤتمنة 

اأو اإحدى موؤ�ش�شات اأو جمعيات الرعاية الجتماعية اأو التربوية اأو اإحدى الموؤ�ش�شات ال�شحية 

اأو العالجية، والمدة المقترحة لالإيداع وذلك طبقًا لالإجراءات المقررة بالقانون.

ويجوز للمركز بناًء على طلب ويلِّ اأمر الطفل اأو امل�شئول عنه اأو عند القت�شاء الإف�شاح عن 

مكان اإيداع الطفل اإل اإذا كان تقدمي هذه املعلومات لي�س يف �شاحله. كما يجوز للمركز بالتن�شيق 

ـه  �شُ تَعـرُّ ثبت  ما  متى  اأخرى  مدر�شة  اىل  مدر�شته  من  الطفل  نْقـل  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 

للخطر فيها.

6-  ال�شتعانة بالجهات الأمنية المخت�شة لتقديم الم�شاعدة الالزمة لإخراج الطفل من المكان 

�س فيه للخطر اأو �شوء المعاملة على نحو يهدد حياته اأو �شالمته البدنية اأو النف�شية  الذي تَعـرَّ

ب�شورة ل يمكن تالفيها بمرور الوقت ونْقـِلـه الى مكان اآمن ي�شمن توفير الراحة والطماأنينة 

للطفـــل، مـــع اإبقائه في محيطه العائلـــي اأو اإيداعه لدى اإحدى العائـــالت الموؤتَمـنة اأو اإحدى 

موؤ�ش�شـــات اأو جمعيـــات الرعايـــة الجتماعية اأو التربويـــة اأو اإحدى الموؤ�ش�شـــات ال�شحية اأو 

العالجية وذلك بح�شب الأحوال. 

ـنة باملادة )48( من القانون  ـخاذ املركز اأيًا من التدابري املبيَّ ويف جميع الأحوال، ل َيـُحـول اتِّ

دون �شلطة اللجنة يف اأْن تتخذ يف �شاأن الطفل واحدًا من التدابري املن�شو�س عليها يف املواد من 

)14( اإىل )23( من القانون بناًء على طلب النيابة املتخ�ش�شة اأو املركز وذلك بح�شب الأحوال. 
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مادة�)45(�

�س للخطر اأو �شوء املعاملة  اإذا اأ�شدرت النيابة املتخ�ش�شة قرارًا موؤقتًا بنْقـل الطفل املَعـرَّ

ر يف املادة )49( من القانون،  من ِقـَبـل ويلِّ اأمره اأو امل�شئول عنه اإىل مكان اآمن على النحو املقرَّ

ـخاذ القرار ب�شاأنه،  وَجـب عْر�س اأمر الطفل على املحكمة ال�شرعية املخت�شة يف اأول يوم عمل لتِّ

اأو حتديد ال�شخ�س اأو اجلهة التي ميِكـن اأْن ت�شرف عليه اأو ترعاه ب�شفة موؤقتة اأو دائمة ومقدار 

نفقته واملكلَّـف باأدائها.

مادة�)46(�

الطفل  �س  تَعـرُّ ب�شاأن  املركز  من  اإليها  ترد  التي  الطلبات  بْحـث  املتخ�ش�شة  النيابة  تتوىل 

وجود  لها  ـن  تبيَّ واإذا  الالئحة،  هذه  من   )44( املادة  يف  اإليها  امل�شار  املعاملة  �شوء  اأو  للخطر 

�س للخطر اأو �شوء املعاملة وَجـب عليها اتِّخاذ اإجراء اأو اأكرث من  ـَعـرُّ الطفل يف اإحدى حالت التَّ

الإجراءات الآتية:

ع حد لأ�شباب تْعـِري�شـــه للخطر اأو �شوء  1-  اإنـــذار ولـــيِّ اأمر الطفل اأو الم�شئول عنه كتابـــًة لو�شْ

رة بالمادة )46( من القانون. معاملته، ِوفق ال�شوابط المقرَّ

تكليـــف المركز اأو خبـــراء النيابة باإجراء مزيٍد مـــن الدرا�شة عن حالـــة الطفل المعرو�س،   -2

�شه للخطر اأو حالة من حالت �شوء المعاملة، واقتراح  وبْحـث كافة الأ�شباب الموؤدية الى َتـَعـرُّ

البرامج الوقائية والعالجية بناًء على نتائج الدرا�شة.

تكليـــف المركز باتخاذ تدبيـــر اأو اأكثر من التدابير المن�شو�س عليهـــا في المادة )48( من   -3

القانون.

ـِخـذ في �شـــاأن الطفل واحدًا من التدابير المن�شو�س عليها  عْر�ـــس الأمر على اللجنة لكي َتـتَّ  -4

فـــي المواد من )14( اإلـــى )23( من القانون، مع مراعاة اأن يكون ذلك الإجراء بمثابة اآخر 

الخيـــارات المتاحة بعـــد ا�شتنفاذ كافة الإجـــراءات الوقائية والإر�شاديـــة والإ�شالحية التي 

�س الطفل للخطر اأو �شوء المعاملة. تْكـفل اإنهاء اأ�شباب َتـَعـرُّ

مادة�)47(�

اإذا كان الطفل قد جتاوز �ِشـنُّـه خم�س ع�شرة �شنة وارتكب جرمية ُمـعاَقب عليها قانونًا ويف 

�شًا لإحدى حالت اخلطر املن�شو�س عليها يف املادة )12( من القانون،  ذات الوقت كان مـَُعـرَّ

ففي هذه احلالة َتـتَّخذ النيابة �شئونها حيال الت�شرف يف الدعوى اجلنائية ِوفقًا ِلـما يرتاءى لها. 
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مادة�)48(

املعاملة  �شوء  اأو  للخطر  �س  املَعـرَّ الطفل  اأمر  اللجنة  على  ُعـِر�َس  متى  اخلرباء  على  يجب 

ـل عن حالة الطفل التعليمية والنف�شية  وقبل الف�شل يف الدعوى، اإطالع اللجنة على تقرير مف�شَّ

يكفل  نحو  على  التقرير  ُمـِعـد  اخلبري  مناق�شة  اللجنة  وتتوىل  والجتماعية،  والبدنية  والعقلية 

�شه للخطر اأو �شوء املعاملة، ولها اأن تاأمر بدرا�شة اإ�شافية  الوقوف على الأ�شباب احلقيقية لَتـَعـرُّ

حلالة الطفل.

مادة�)49(�

رات توقيعه، ويكون قد روعي  يجب اأن ي�شتمل قرار اللجنة بتوقيع التدبري على اأ�شباب ومربِّ

فيه كافة ال�شمانات القانونية للطفل وحقه يف الدفاع عن نف�شه، وبعد درا�شة م�شتفي�شة ودقيقة 

�شه للخطر اأو �شوء املعاملة ومبا يكفل حماية الطفل ورعايته من كل ما  للعوامل احلقيقية لَتـَعـرُّ

�شه ل�شوء املعاملة. ده من خطر اأو ُيـَعـرِّ يهدِّ

مادة�)50(�

ُتـعتَبـر التدابري املن�شو�س عليها يف املواد من )14( اإىل )26( من القانون تدابري اإ�شالحية 

ـَدرُّج، ويجوز للجنة اأن تْوِقـع اأحد التدابري على الطفل بهدف حتقيق  وحماية للطفل روعي فيها التَّ

�س للخطر اأو �شوء املعاملة يف �شتى �شورها. وُيـ�شِدر الوزير املعِنـي  ـَعـرُّ احلماية املثلى له من التَّ

دة ل�شروط تلك التدابري و�شوابط تنفيذها  ب�شئون التنمية الجتماعية القرارات التنظيمية املحدِّ

وذلك بالتن�شيق مع اجلهات املعنية.  

مادة�)51(�

اأمره  اأو اللجنة بح�شور ويلِّ  اأو �شرية للمحكمة  يكون توبيخ الطفل وتاأنيبه يف جل�شة علنية 

الإ�شالحية  العدالة  ويجوز ملحكمة  ُوِجدت.  اإْن  اأفعاله  ر من  املت�شرِّ وال�شخ�س  امل�شئول عنه،  اأو 

التي  للعنا�شر  ا�شرت�شادي  منوذج  اإعداد  اخلبري  اإىل  تْعـَهـد  اأن   - الأحوال  -بح�شب  اللجنة  اأو 

�س الطفل  ـنها التدبري امل�شار اإليه يراِعـي ظروف ومالب�شات اجلرمية املرتَكـبة اأو حالة تَعـرُّ يت�شمَّ

للخطر. 

 

مادة�)52(

ـِعـه حتت اإ�شراف �شخ�س را�شد ِوفقًا  يكون ت�شليم الطفل اإىل اأ�شرة موثوق بها لرعايته اأو و�شْ

لل�شوابط التي ي�شدر ب�شاأنها قرار من الوزارة املعنية ب�شئون التنمية الجتماعية يف �شوء اأحكام 
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ـَلـى  �َشـِرية ومبا يحقق امل�شلحة الُف�شْ
ُ
املر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2000 ب�شاأن احل�شانة الأ

للطفل.

مادة�)53(�

للجنة  اأو  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  ملحكمة  يتبني  اأن  العتذار،  تدبري  توقيع  عند  ُيراَعـى 

الق�شائية للطفولة -بح�شب الأحوال - من ظروف الدعوى ومالب�شاتها وتقرير اخلبري ا�شت�شعار 

الطفل خطاأ �شلوكه وم�شئوليته عنه والعزم على عدم تكراره يف امل�شتقبل.  

مادة�)54(

ـع الطفل حتت الختبار الق�شائي حتديد �شوابط تنفيذ ذلك التدبري ِوفق  ُيـراَعـى عند و�شْ

تنفيذ  خالل  والنف�شية  وال�شحية  والثقافية  التعليمية  الطفل  م�شالح  تراعي  توجيهية  مبادىء 

ذلك الختبار، وتتوىل اجلهة املخت�شة بوزارة الداخلية تنفيذ هذا التدبري والإ�شراف عليه.

مادة�)55(�

تتوىل الوزارة املعنية ب�شئون التنمية الجتماعية حتديد برامج التدريب والتاأهيل والربامج 

ومتابعة  القانون  من   )19( املادة  اأحكام  ِوفق  بها  الطفل  اإحلاق  يجوز  التي  الوطنية  الرتبوية 

تنفيذها والإ�شراف عليها، وُيـراَعـى يف حتديدها ما يلي: 

اأن يكـــون البرنامج �شاماًل ومتكاماًل لتهيئـــة الأطفال بدنيًا وثقافيًا ونف�شيـــًا واأخالقيًا تهيئة   -1

ـنهم مـــن الم�شاركة  �شليمـــة، بمـــا يتفق مـــع اأهداف المجتمـــع وِقـَيـمه الدينية علـــى نحو يَمـكِّ

الإيجابية في تحقيق تلك الأهداف والرتقاء بهذه القيم.

اأن ُيـ�شِهـم البرنامج في تقديم الم�شاعدة والم�شورة التربوية ون�ْشـر الوعي بين اأ�شر الأطفال   -2

�شهم للخطر. لتن�شئتهم تن�شئة �شليمة والحيلولة دون تَعـرُّ

ِوي لديه وح�شـــن المواجهة  تهيئـــة اأ�شاليـــب حماية الطفل من الأخطـــار ودعم ال�شلـــوك ال�شَّ  -3

لم�شكالت الطفولة.

4-  األ يجاوز البرنامج التدريبي ثمانَي �شاعات يوميًا واأل يزيد عن خم�شة اأيام في الأ�شبوع على 

اأْن ُتـراَعـى الحالة البدنية وال�شحية للطفل في الحالت التي ت�شتدعي ذلك.

مادة�)56(�

يلتزم الطفل باخل�شوع لربنامج التدريب امل�شار اإليه يف املادة )19( من القانون يف اجلهة 
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ـن للطفل وويلِّ  رة يف احلكم اأو القرار، وعلى اجلهة املخت�شة اأن تبيِّ املخت�شة ِوفقًا للمدة املقرَّ

اإىل  منها  ن�شخة  وتر�شل  والتزاماته،  و�شروطه  ونظامه  الربنامج  مواعيد  عنه  امل�شئول  اأو  اأمره 

املحكمة املخت�شة اأو اللجنة - بح�شب الأحوال - للمتابعة. 

مادة�)57(�

باملادة  ر  املقرَّ النحو  على  ـنة  معيَّ حمال  اأو  اأماكن  ارتياد  بحْظـر  الطفل  اإلزام  عند  ُيراَعـى 

)20( من القانون ما يلي:

ـن المحظـــور عليه ارتياده ِوفقـــًا للحكم اأو القرار  ــــد الطفـــل بالنطـــاق المكاني المعيَّ اأن يتقيَّ  -1

ال�شادر ب�شكل ناٍف للجهالة. 

ـن المحظـــور عليه لأيِّ �شبب اإل باإذن كتابي  عـــدم جواز ارتياد الطفل النطاق المكاني المعيَّ  -2

خا�س من محكمة العدالة ال�شالحية اأو اللجنة بح�شب الأحوال.

وتتوىل اجلهة املخت�شة بوزارة الداخلية تنفيذ هذا التدبري والإ�شراف عليه.

مادة�)58(

اأو  ـنة  معيَّ اأو هيئات  اأ�شخا�س  اأمام  دة  اأوقات حمدَّ باحل�شور يف  الطفل  اإلزام  ُيراَعـى عند 

ر باملادة )20( من القانون  املواظبة على ح�شور بع�س الجتماعات التوجيهية على النحو املقرَّ

اللتزام بال�شوابط التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزارة املعنية ب�شئون التنمية الجتماعية.

مادة�)59(�

ـ�شة ما يلي: ُيراَعـى عند اإيداع الطفل يف اإحدى امل�شت�شفيات املتخ�شِّ

ـ�شة، التـــي تتنا�شب وحالته  اأن يكـــون الإيـــداع في اإحـــدى الم�شت�شفيات العالجيـــة المتخ�شِّ  -1

ه، ويتلقى فيها العناية التي تدعو اإليها حالته. المَر�شية و�ِشـنِّ

قيـــام م�شئولي المركز بزيارة الطفل مرة كل خم�شة ع�شر يومًا على الأقل وتقديم تقرير عن   -2

ـــه على محكمة العدالة  حالتـــه و�شلوكه والمالحظات التـــي ت�شتحق الدرا�شة والبحث وعْر�شِ

الإ�شالحية اأو اللجنة - بح�شب الأحوال - لتقرير ما تراه منا�شبًا من الإجراءات.

اإذا بلـــغ الطفـــل �شن الحادية والع�شريـــن وكانت حالته ت�شتدعي ا�شتمـــرار عالجه ُيـنَقـل اإلى   -3

ـ�س لعالج الكبار اأو اإلى م�شت�شفى اآخر. الق�شم من الم�شت�شفى المخ�شَّ

لمحكمة العدالة الإ�شالحية اأو اللجنة - بح�شب الأحوال - اأن تقرر ت�شليم الطفل لوليِّ اأمره   -4

اأو الم�شئول عن رعايته اإذا ثبت لها اأن حالته ال�شحية ت�شمح بذلك.
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مادة�)60(�

ُيراَعـى عند اإيداع الطفل يف اإحدى موؤ�ش�شات اأو جمعيات الرعاية الجتماعية التابعة للوزارة 

املعنية ب�شئون التنمية الجتماعية اأو املعتَمـدة من ِقـَبـلها، ما يلي:

1-  اأن يكون فْر�س ذلك التدبير بمثابة اآخر الخيارات المتاحة، واأن يكون لأق�شر فترة ممكنة.

2-  توفيـــر الرعاية الجتماعية للطفل ل�شمان تَكـيُّـِفـه في المجتمع ووقايته من الأخطار وتنمية 

عالقاته بالآخرين.

3-  توفيـــر الرعايـــة ال�شحية والبدنيـــة والنف�شية للطفـــل والرعاية الثقافية لإمـــداده بالمعرفة 

والمعلومات والتثقيف البيئي والتربية البيئية ف�شاًل عن الرعاية الريا�شية والفنية.

وت�شري اأحكام اللوائح والقرارات النافذة يف �شاأن موؤ�ش�شات اأو جمعيات الرعاية الجتماعية 

وبرامج اخلدمة والرعاية فيها فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذه الالئحة.

مادة�)61(�

ُيراَعـى عند اإيداع الطفل من ذوي الإعاقة يف اإحدى موؤ�ش�شات اأو جمعيات الرعاية الجتماعية 

املعاق يف  الطفل  ِقـَبـلها حق  من  املعتَمـدة  اأو  الجتماعية  التنمية  ب�شئون  املعنية  للوزارة  التابعة 

اندماجه  ـر  وتي�شِّ نف�شه  ـي اعتماده على  ُتـَنـمِّ ونف�شية  ـَمـتُّع برعاية خا�شة، اجتماعية و�شحية  التَّ

وم�شاركته يف املجتمع وذلك مبا يراِعـى القوانني والقرارات ال�شارية يف معاملة الطفل املعاق.

مادة�)62(�

اأْن تكون ذات  يجب عند تكليف الطفل بالقيام ببع�س الأعمال دون مقابل للمنفعة العامة 

من  ر  يطوِّ ومبا  اقرتفه،  عما  وامل�شئولية  اإليه  بالنتماء  الإح�شا�س  نف�شه  ز يف  وتعزِّ للمجتمع  نفع 

�شبيـل  علـى  ومنهـا  نف�شيـًا،  ه  ي�شـرُّ اأو  بدنيـًا  يرهقـه  ول  كـرامتـه،  علـى  ويحـافـظ  �شخ�شيتـه، 

املثـال ل احل�شر العمل يف املكتبات العامة بكافة اأنواعها والقريبة اإىل حمل اإقامته، وُدور رعاية 

والتجميل  النظافة  واأعمال  واحل�شانات،  واملدار�س  والأيتام  وامل�شنني  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س 

اللجنة  اأو  املحكمة  دها  حتدِّ التي  للمدة  وذلك  املماثلة،  الأعمال  من  وغريها  العامة،  لالأماكن 

بح�شب الأحوال.

الأعمال  واأنواع  العمل  و�شروطه وحتديد جهات  التدبري  تنفيذ هذا  ب�شاأن �شوابط  وي�شدر 

التي متاَر�س فيها قرار من الوزير املعِنـي ب�شئون التنمية الجتماعية.

مادة�)63(�

يجوز اأن ُتـقَرن التدابري املن�شو�س عليها يف املواد من )18( اإىل )25( من القانون باملراقبة 
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الإلكرتونية، كما يجوز اإقران احلجز يف املنزل باإخ�شاع الطفل للمراقبة الإلكرتونية وذلك كله 

ِوفقًا لل�شوابط التي ُي�شِدرها وزير الداخلية بالتفاق مع الوزير املعِني ب�شئون التنمية الجتماعية. 

مادة�)64(

مع مراعاة اأحكام املادة )80( من القانون، يجب على امل�شئولني يف ُدور وموؤ�ش�شات ومراكز 

اأو  اأوامر  اأو  باأحكام  اأطفال  فيها  املوَدع  وامل�شت�شفيات  الجتماعية  والرعاية  والتدريب  التاأهيل 

قرارات من حمكمة العدالة الإ�شالحية للطفل املخت�شة اأو اللجنة اإعداد تقارير دورية عن �شلوك 

حمكمة  اإىل  التقرير  هذا  وُيـرفع  �شلوكه،  ب�شاأن  املالحظات  واأوجه  التدبري  تنفيذ  اأثناء  الطفل 

العدالة الإ�شالحية اأو اللجنة بح�شب الأحوال.

مادة�)65(

لربامج  اخلا�شعني  الأطفال  اأمور  متابعة  تت�شمن  دورية  تقارير  اإعداد  املركز  على  يجب 

اأو  ـ�شة  املتخ�شِّ امل�شت�شفيات  يف  املوَدعني  اأو  الوطنية  الرتبوية  الربامج  اأو  والتاأهيل  التدريب 

موؤ�ش�شات وجمعيات الرعاية الجتماعية اأو امل�شاركني يف الأن�شطة التطوعية اأو املكلَّـفني ببع�س 

الأعمال للمنفعة العامة، على اأن تت�شمن بيانًا عن حالة الطفل ومدى ان�شباطه وتَقـيُّـده بتنفيذ 

التدبري، واأثره يف اإعادة تاأهيله والتو�شيات الالزمة يف هذا ال�شاأن.  

مادة�)66(

اأو هرب من تنفيذ  اأَخـلَّ  اأو  اإذا رف�س الطفل  القانون،  اأحكام املادة )28( من  مع مراعاة 

اأيٍّ من التدابري املن�شو�س عليها يف املواد من )16( اإىل )26( من القانون تولَّـى املركز اإخطار 

رات ذلك الإخالل  ـٍن ما ثبت من اإخالل يف تنفيذ التدبري ومربِّ ـ�شة بتقرير مت�شمِّ النيابة املتخ�شِّ

على  الأمر  عْر�س  نحو  يلزم  ما  ـ�شة  النيابة املتخ�شِّ وتتخذ  ال�شاأن.  املركز يف هذا  ومقرتحات 

لإنهاء  – مبقرتح  الأحوال  – بح�شب  اللجنة  اأو  ـة  املخت�شَّ للطفل  الإ�شالحية  العدالة  حمكمة 

التدبري اأو تعديله اأو اإبداله باآخر ِوفق ما يرتاءى لها. 

مادة�)67(

مع مراعاة اأحكام املواد )54( و)57( و)63( من هذه الالئحة واملادة )20( من القانون، 

الذين جاوزت  الأطفال  ـعة على  املَوقَّ التدابري  تنفيذ  الجتماعية  بالتنمية  املعنية  الوزارة  تتوىل 

�شني للخطر اأو �شوء املعاملة. اأعمارهم خم�س ع�شرة �شنة ميالدية كاملة، وعلى الأطفال املَعـرَّ

بينما تتوىل وزارة الداخلية تنفيذ القرارات الق�شائية املتعلقة بالإيداع واحلب�س الحتياطي 
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وتنفيذ العقوبة ال�شالبة للحرية املحكوم بها على الأطفال الذين جاوزت اأعمارهم خم�س ع�شرة 

�شنة ميالدية كاملة ِوفقًا ملقت�شيات املادة )83( من القانون. 

الباب�ال�صاد�س

حماية�خ�صو�صية�الطفل

مادة�)68(

اأو  للخطر  �س  ـَعرُّ التَّ �س حلالة من حالت  تعرَّ الذي  الطفل  الك�شف عن هوية  ُيراَعـى عدم 

ل�شوء املعاملة اأو هوية َمـن اأ�شاء معاملته.  كما ُيـحَظـر الك�شف عن هوية َمـن قام بالتبليغ عن اأيٍّ 

رها القانون، كما ُيـحَظـر ن�ْشـُر اأو اإذاعة اأية  من حالت �شوء معاملة الطفل اإل يف الأحوال التي يقرِّ

معلومات اأو بيانات اأو ر�شوم اأو �شور تتعلق بهوية الطفل بدون اإذن من حمكمة العدالة الإ�شالحية 

ـ�شة اأو اللجنة – بح�شب الأحوال – حال عْر�س اأمره على  ـة اأو النيابة املتخ�شِّ للطفل املخت�شَّ

�شني للخطر اأو املخالفني للقانون. اجلهات املعنية بالأطفال املعرَّ

 

مادة�)69(

باملادة  ـنة  املبيَّ ـة  املخت�شَّ اجلهات  تتوىل  للطفل،  واخل�شو�شية  ال�شرية  حماية  ملقت�شيات 

ـد فيه البالغات ب�شاأن  ـٍق ملوجبات ال�شرية، تقيَّ )45( من القانون اإن�شاء �شجل اإلكرتوين اآمن حمقِّ

�س للخطر اأو اإحدى حالت �شوء املعاملة والإجراءات املتَخـذة  ـَعـرُّ وجود طفل يف اإحدى حالت التَّ

والطلبـات وال�شتعـالمـات والقـرارات والأوامـر ال�شـادرة ب�شـاأنهـا، وُتـعتَبــر تلـك البيـانـات �شريًة 

ـ�شة ، اأو اللجنة اأو اإحدى حماكم  ل يجوز اإف�شاوؤها اأو الطالع عليها اإل باإذن من النيابة املتخ�شِّ

ة بح�شب الأحوال.  العدالة الإ�شالحية للطفل، اأو اأية حمكمة خمت�شَّ

الباب�ال�صابع

اأحكام�ختامية�����

مادة�)70(�

ـاته، وُتـ�شتثَنى  ُيـحَظـر اإدراج اأحكام الإدانة النهائية ال�شادرة �شد الطفل يف �شحيفة اأ�شبقيَّ

املحاكم واجلهات الق�شائية والنيابة العامة وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية، وغريها من 

الأجهزة الع�شكرية والأمنية يف مملكة البحرين يف احل�شول على ُنـ�َشـخ من اأحكام الإدانة اإْن كان 

لذلك مقت�شى.

مادة�)71(

ـَرطية من املعنيني بق�شايا الطفل  ـة بوزارة الداخلية اإعداد الكوادر ال�شُّ تتوىل اجلهة املخت�شَّ
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ـمة للم�شئولية اجلنائية للطفل واحلماية القانونية له من  وتاأهيلهم مبا يتنا�شب مع القواعد املنظِّ

ـَلـى للطفل يف جميع الإجراءات  �س للخطر اأو �شوء املعاملة ومبا يكفل اأولوية امل�شلحة الُفـ�شْ ـَعـرُّ التَّ

والقرارات املتعلقة به. 
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية

�قرار�رقم�)62(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�تعيني�جمل�س�اإدارة�موؤقت�جلمعية�البيارق�البي�صاء

وزير العمل والتنمية الجتماعية: 

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

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

1989، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2017 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية البيارق البي�شاء، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية البيارق البي�شاء، 

خة يف 2021/8/12 والثابتة فيها  املوؤرَّ اإدارة دْعـم املنظمات الأهلية  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

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

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

للجمعية، 

ــ�شن �شري العمل بجمعية البيارق البي�شاء،  و�شمانًا حُلْ

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية البيارق البي�شاء ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ هاين  ُيـعيَّ

عزيز مقار �شالح، و ع�شوية كل من: 

1-  �شهام نا�شر ح�شين �شليبيخ. 

2-  �شهناز جابر حاجي جمال. 

3-  محمد وليد ها�شم خليل الم�شري. 

4-  عبداهلل فوؤاد خليل اإبراهيم خيري. 

5-  رنا علي اإبراهيم ح�شن. 

6-  �شمة عبدالرزاق قال�س خان. 

7-  فخرية �شعبان غالم ديري.

8-  نورة محمد اأحمد ح�شن ال�شمالن. 

مادة�)2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ
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والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

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

مادة�)3(

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

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها. 

مادة�)4(

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

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

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

من تاريخ العمل بهذا القرار. 

مادة�)5(

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

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

بعد  ذاتها  اجلل�شة  يف  اجلديد  الإدارة  جمل�س  العمومية  اجلمعية  وتنتخب  اجلمعية.  حالة  عن 

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما. 

مادة�)6(

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

يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير�العمل�والتنمية�االجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 4 محـــــــــــرم 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 اأغ�شط�س 2021م
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وزارة�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قــــرار�رقـم�)195(�ل�صنة�2021

ب�صــــاأن�حْظـر��صيـد�اأو�بيع�اأو�تداُول��صغار�االأ�صماك�والق�صريات��

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

وا�شتغالل  �شيد  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

ل باملر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 2012، وعلى الأخ�س املادتني  وحماية الرثوة البحرية املعدَّ

)19( و)36( البندين )د( و)هـ( منه، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

ُيـحَظـر �شيد اأو بيع اأو تداُول �شغار الأ�شماك والق�شريات التي تقل اأطوالها عن احلد الأدنى 

املذكور يف اجلدول اأدناه:

احلد الأدنى للطول امل�شموح )بال�شنتيمرت(النوعالرقم

40 �شمالكنعد1

ـِكـن2 40 �شمال�شِّ

30 �شمالهامور3

20 �شماحلمام4

20 �شمالَفـ�ْشَكـر5

ـعري6 20 �شمال�شِّ

ـِعـم7 20 �شمال�شِّ

بيب8 15 �شمالرِّ

15 �شمال�شايف9

10 �شماجَلـَنـم10

10 �شمالُقـرُقـفان11

10 �شمالبْدح12

بيان13 10 �شمالرِّ
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املادة�الثانية

الق�شائية،  ـبطية  ال�شَّ �شفة  لني  واملخوَّ البحرية  الرقابة  لإدارة  التابعني  للمفت�شني  يكون 

احلق يف �شْبـط الأعمال التي تقع باملخالفة لأحكام هذا القرار، ولهم يف �شبيل ذلك حق دخول 

ال�شفن وامل�شايد والأماكن التي ُتـعَر�س اأو تباع فيها الأ�شماك والأحياء املائية الأخرى، ولهم حق 

ـظ  ـَحـفُّ الطالع وفْحـ�س امل�شيد للتاأكد من عدم خمالفة اأحكام هذا القرار. كما يجوز لهم التَّ

ـلة من تلك املخالفات. ولالإدارة حق الت�شرُّف يف تلك الأ�شياء يف حالة ما  على الأ�شياء املتَحـ�شَّ

اإذا كان ُيـخ�شى تلفها.

املادة�الثالثة

اآخر،  قانون  اأيِّ  اأو  العقوبات  قانون  اأ�شد من�شو�س عليها يف  باأية عقوبة  الإخالل  مع عدم 

يعاَقـب كل َمـن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم 

)20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الرثوة البحرية.

املادة�الرابعة

على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية واجلهات املعنية – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ 

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

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ:  16 محــــــرم 1443هـ

الـمــــــوافــــق: 24 اأغ�شط�س 2021م
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وزارة�ال�صحة

�قرار�رقم�)90(�ل�صنة�2021

�با�صتمرار�العمل�باأحكام�القرار�رقم�)47(�ل�صنة�2020

�ب�صاأن�وْقـف�حت�صيل�اأجرة�اال�صت�صارة�الطبية�العامة

�الواردة�يف�القرار�رقم�)2(�ل�صنة�2017

ب�صاأن�ر�صوم�اخِلـْدمات�ال�صحية�لغري�البحرينيني

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه، 

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

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

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

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

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

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

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

البحرينيني، وذلك حتى تاريخ 30 نوفمرب 2021.

املادة�الثانية

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

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير�ال�صحة

فائقة�بنت��صعيد�ال�صالح

�شدر بتاريخ: 17 محـــــــرم 1443هـ

الـمــــــوافــــق: 25 اأغ�شط�س 2021م
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املجل�س�االأعلى�لل�صحة

�قرار�رقم�)51(�ل�صنة�2021

باإ�صدار�اللئحة�املالية�للموؤ�ص�صات�ال�صحية�احلكومية

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

بعد الطالع على قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987، وتعديالته،

وعلى قانون ديوان الرقابة املالية والإدارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 2002، 

املُعدل باملر�شوم بقانون رقم )49( ل�شنة 2010،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات 

واملبيعات احلكومية، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والراأي القانوين، 

وتعديالته،

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

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

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

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

واملبيعات  وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات  تنظيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

احلكومية ال�شادرة باملر�شوم رقم )37( ل�شنة 2002، املعدلة باملر�شوم رقم )84( ل�شنة 2021،

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

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية، 

واحلكومة  املعلومات  هيئة  وتنظيم  تبعية  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )57( رقم  املر�شوم  وعلى 

الإلكرتونية، املعدل باملر�شوم رقم )71( ل�شنة 2020،

وعلى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 2019 بت�شكيل جمل�َشي اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية ومراكز 

الرعاية ال�شحية الأولية،

واجلهات  للوزارات  املالية  الت�شرفات  ب�شوابط   2012 ل�شنة   )25( رقم  القرار  وعلى 

احلكومية، املُعدل بالقرار رقم )5( ل�شنة 2021،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 
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2010 ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى الإطار النموذجي للوائح املالية للجهات احلكومية ذات امليزانيات امل�شتقلة وامللحقة 

ال�شادر بالقرار رقم )20( ل�شنة 2015،

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 ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018،

وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2020 بتنظيم مراكز الرعاية ال�شحية الأولية،

وعلى القرار رقم )42( ل�شنة 2020 بتنظيم امل�شت�شفيات احلكومية،

وبعد التن�شيق مع وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

ُيعمل باأحكام الالئحة املالية للموؤ�ش�شات ال�شحية احلكومية، املرافقة لهذا القرار.

املادة�الثانية

على روؤ�شاء جمال�س الأمناء والروؤ�شاء التنفيذيني للموؤ�ش�شات ال�شحية احلكومية - ُكٌل فيما 

اجلريدة  يف  ن�شره  تاريخ  من  �شهر  م�شي  بعد  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  – تنفيذ  يخ�شه 

الر�شمية.

رئي�س�املجل�س�االأعلى�لل�صحة

الفريق�طبيب�حممد�بن�عبد�اهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 14 محــــــرم 1443هـ

المـــــوافـــــــق: 22 اأغ�شط�س 2021م
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اللئحة�املالية�للموؤ�ص�صات�ال�صحية�احلكومية�

الف�صل�االأول

تعاريف�واأحكام�عامة

مادة�)1(

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

منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الوزارة: وزارة المالية والقت�شاد الوطني.

القانون: قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018.

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

الموؤ�ص�صة: الموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية التي ي�شري عليها اأحكام الباب الثالث من القانون.

مجل�س�االأمناء: مجل�س اأمناء الموؤ�ش�شة.

الرئي�س�التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للموؤ�ش�شة.

الم�صتوى�االإداري�االأول: الرئي�س التنفيذي.

الم�صتوى�المالي�االأول: مدير اإدارة الموارد المالية بالموؤ�ش�شة.

الم�صتوى�المالي�الثاني: رئي�س ق�شم الموارد المالية بالموؤ�ش�شة.

الم�صتوى�المالي�الثالث: الموظفون التابعون لق�شم الموارد المالية بالموؤ�ش�شة.

ح لها طبقًا  د�التغطيـــة�التاأمينيـــة: �شنـــدوق ال�شمان ال�شحي، و�شركات التاأمين الم�شـــرَّ مـــزوِّ

لأحكام القانون.

د التغطية التاأمينية ِوْفقًا لأحكام  التغطية�التاأمينية: خدمات التاأمين ال�شحي التي يوفرها مزوِّ

القانون.

التكلفـــة: مقـــدار ما تتحمله الموؤ�ش�شـــة من تكاليف مبا�شرة وغير مبا�شـــرة في تقديم الخدمات 

ال�شحية اأو الخدمات الإدارية.

مادة�)2(

تهدف هذه الالئحة اإىل حتقيق الآتي:

الحفاظ على الأموال والممتلكات والموجودات الخا�شة بالموؤ�ش�شة.  -1

�شمان ت�شجيل جميع بيانات المعامالت المالية للموؤ�ش�شة.  -2

المحافظة على درجة عالية من الثبات في معالجة المعامالت المحا�شبية والمالية للموؤ�ش�شة.  -3

ر�شد ومراقبة حركة اأموال الموؤ�ش�شة من اإيرادات وم�شروفات.  -4
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ح�شر اللتزامات المالية للموؤ�ش�شة.  -5

ع النُُّظم الجديدة في الم�شتقبل. ر�شم ال�شيا�شات المحا�شبية والمالية لتباِعها عند و�شْ  -6

�شبـــط التكلفـــة، واإدارة دورة الإيرادات فـــي الموؤ�ش�شة ل�شمان ال�شتغـــالل الأمثل للميزانية   -7

المقررة؛ ل�شمان ا�شتدامة وتقدم الموؤ�ش�شة.

مادة�)3(

للجهات  املالية  للوائح  النموذجي  الإطار  يف  عليها  املن�شو�س  والإجراءات  بالأحكام  ُيعمل 

احلكومية ذات امليزانيات امل�شتقلة وامللحقة ال�شادر بالقرار رقم )20( ل�شنة 2015، وب�شوابط 

الت�شرفات املالية للوزارات واجلهات احلكومية املن�شو�س عليها بالقرار رقم )25( ل�شنة 2012، 

د للجهات احلكومية ال�شادر عن الوزارة، وذلك فيما مل يرد ب�شاأنه  وباأحكام الدليل املايل املوحَّ

ن�س خا�س يف هذه الالئحة.

الف�صل�الثاين

ميزانية�املوؤ�ص�صة

مادة�)4(

تقديرات  حجم  مبراعاة  وذلك  للدولة،  العامة  بامليزانية  ملحقة  ميزانية  للموؤ�ش�شة  تكون 

احلكومة  تلتزم  الذي  ال�شرتاك  ومقدار  ال�شحي،  القطاع  على  لالإنفاق  املخ�ش�شة  امليزانية 

دي التغطية التاأمينية عن املنافع ال�شحية للم�شتفيدين.  لة من مزوِّ ب�شداده، وامل�شتحقات املتح�شَّ

وتبداأ ال�شنة املالية ببداية ال�شنة املالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة�)5(

ُتعتمـــد في تقديـــرات الم�شروفات والإيـــرادات للموؤ�ش�شة، ال�شوابـــط المن�شو�س عليها في  اأ- 

القانـــون واللوائـــح المالية والقرارات المعمـــول بها لإدارة �شئونها بموافقـــة مجل�س الأمناء، 

و�شوابط ومعايير ح�شـــاب التكلفة طبقًا للمعايير وال�شوابط العالمية والمحلية المعمول بها 

في المملكة.

ُتِعد الموؤ�ش�شة تقديرات م�شروفاتها المتوقعة، وفقًا لالآتي:    ب- 

1- يتم تقدير م�شروفات الرواتب والعالوات والبدلت من الم�شروفات الت�شغيلية، وت�شمل 

الآتي:

عليها من  يطراأ  قد  ما  مع مراعاة  ودرجاتها،  بم�شمياتها  وال�شاغرة  الحتمية  الوظائف  اأ( 
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تعديالت كالعالوات والترقيات واإلغاء الوظائف.

ب( الوظائف المطلوب ا�شتحداثها وفقًا لمتطلبات العمل اأو ا�شتكماًل لبرامج �شابقة يجري 

دة �شلفًا. تنفيذها على مراحل زمنية محدَّ

الت�شغيلية،  الم�شروفات  من  والخدمية  ال�شلعية  الم�شتلزمات  م�شروفات  تقدير  يتم   -2

وم�شروفات الأ�شول الثابتة من الم�شروفات الراأ�شمالية، مع الأخذ في العتبار الآتي:

القوانين والقرارات التي فر�شت اأعباًء مالية اإ�شافية كالبرامج الجديدة اأو التو�شع في  اأ( 

برامج قائمة.

دِرجت من 
ُ
ب( ا�شتبعاد الم�شروفات التي تم اإدراجها لغر�س معين وانتهى الغر�س الذي اأ

اأجله.

للموجودات،  الإهالك  ومراعاة  �س،  للتكدُّ منعًا  التخزين  ب�شيا�شة  ال�شراء  �شيا�شة  ج( ربط 

وَتنا�ُشب التقديرات مع التو�شعات المتوقعة، وزيادة حجم العمل.

يتـــم تقديـــر م�شروفـــات الم�شاريـــع الراأ�شماليـــة وال�شتثماريـــة بما فيهـــا اإن�شـــاء المرافق  ج- 

والملحقات ال�شحية الجديدة من الم�شروفات الراأ�شمالية، مع الأخذ في العتبار اأن تكون 

التقديرات بح�شب اأولويـــة الم�شاريع، ووفق الخطط والبرامج المعتَمدة وفي �شوء التكاليف 

الكلية للم�شاريع، مع وجوب التفرقة بين الم�شاريع قيد التنفيذ والم�شاريع الجديدة.

مادة�)6(

تتوىل اإدارة املوارد املالية باملوؤ�ش�شة م�شوؤولية اإعداد م�شروع ميزانيتها بالتن�شيق والتعاون مع 

كافة الإدارات الأخرى باملوؤ�ش�شة طبقًا لل�شوابط املن�شو�س عليها يف القانون، والأحكام املن�شو�س 

عليها باملادة )5( من هذه الالئحة. وُتتبع يف اإعداد م�شروع ميزانية املوؤ�ش�شة الإجراءات الآتية:

يتـــم اإعداد نمـــاذج لحت�شاب تقديـــرات الميزانية وتوزع علـــى روؤ�شاء الأق�شـــام بالموؤ�ش�شة؛   -1

لتقديـــر الحتياجـــات المطلوبـــة لل�شنـــة المقبلـــة مـــن الأ�شـــول الراأ�شماليـــة والم�شروفات 

الت�شغيلية الخا�شة بكل ق�شم، على اأن تو�شح فيها اإجراءات اإعداد الميزانية ومنهج التقدير 

وا�شتراطات العمل.

تر�شـــل اإدارة المـــوارد الماليـــة بالموؤ�ش�شة البيانـــات الفعلية لكل ق�شم عـــن ال�شنوات الثالث   -2

ال�شابقـــة لال�شتر�شـــاد بهـــا والخطط الم�شتقبليـــة للق�شم، واأيـــة تقديرات ماليـــة يتم طلبها 

مرتبطة بهذه الخطط؛ لال�شتر�شاد بها من ِقبل القائمين على تح�شير الميزانية.

يجب مراعاة الخطط الم�شتحَدثة والتغيُّرات عن ال�شنوات ال�شابقة، اإْن ُوِجدت، في تقديرات   -3

الميزانية.

ُتعَقـــد اجتماعات بين اإدارة الموارد المالية والإدارات الأخرى بالموؤ�ش�شة لمناق�شة تقديرات   -4
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الأق�شـــام واأ�شبابهـــا، وُتجـــِري اإدارة الموارد الماليـــة بالموؤ�ش�شة التعديـــالت ال�شرورية على 

تقديرات كل اإدارة ب�شرط موافقتها، واإذا لم يتم التفاق بين هذه الإدارة والإدارات الأخرى 

ُيرَفع الخالف اإلى الم�شتوى الإداري الأول لتخاذ القرار النهائي.

تقـــوم اإدارة الموارد المالية بالموؤ�ش�شة بالإعداد النهائـــي لتقديرات كل عن�شر من عنا�شر   -5

الميزانيـــة من خـــالل تجميع تقديـــرات الإدارات لكل عن�شـــر، وتقدير التدفقـــات النقدية 

الداخلة.

يجـــب تخ�شي�س بنـــد بالميزانية النهائيـــة؛ لإدارة المخاطر ل تقل ن�شبتـــه عن )20%( من   -6

�شافي ناتج خ�شم الم�شروفات من الإيرادات.

يتـــم تعديل م�شروع ميزانية الموؤ�ش�شة قبل اعتمادهـــا ب�شكل نهائي طبقًا لعتمادات �شندوق   -7

ع  ال�شمـــان ال�شحي، بحيث ل يكون مجموع الم�شروفـــات اأكبر من مجموع الإيرادات المتوقَّ

�س لها. تحقيقها م�شافًا اإليها العتماد المخ�شَّ

تعر�س اإدارة الموارد المالية بالموؤ�ش�شة م�شروع الميزانية على الم�شتوى الإداري الأول ليقوم   -8

برفعه اإلى مجل�س الأمناء للموافقة عليه، وذلك تحت اإ�شراف المجل�س والوزارة. 

ُتر�َشـــل ن�شخة من م�شروع الميزانية اإلى المجل�ـــس والوزارة، وترفع لمجل�س الوزراء للموافقة   -9

عليها.

10- يقـــوم الم�شتـــوى الإداري الأول بعد �شـــدور قانون اعتمـــاد الميزانية العامـــة للدولة بتنفيذ 

الميزانية ح�شب العتمادات المقررة لكل ق�شم من الأق�شام المعنية.

11- فـــي الأحوال التي ل ت�شدر فيها الميزانيـــة قبل بدء ال�شنة المالية، ي�شتمر العمل بتقديرات 

اإيرادات وم�شروفات ال�شنة المالية ال�شابقة لحين �شدور الميزانية الجديدة.

مادة�)7(

يجوز  العامة،  امليزانية  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )39( رقم  بقانون  املر�شوم  اأحكام  مراعاة  مع 

النقل بني اأبواب وبنود امليزانية ِوفقًا لل�شالحيات املالية املن�شو�س عليها يف املادة )48( من 

هذه الالئحة، على األ يتجاوز ما يتم �شرفه اإجمايل امليزانية املعتَمدة للم�شروفات.

مادة�)8(

مدة  خالل  التاأمينية  التغطية  دي  مزوِّ لدى  مب�شتحقاتها  فاتورة  بتحرير  املوؤ�ش�شة  تلتزم 

اأق�شاها ثالثة اأ�شهر تبداأ من تاريخ انتهائها من تقدمي اخلدمة، وتقوم املوؤ�ش�شة بتح�شيل قيمة 

الفاتورة يف موعد اأق�شاه ثالثون يومًا من تاريخ حترير الفاتورة، ول يجوز تاأجيل التح�شيل اإل 
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مبوافقة امل�شتوى الإداري الأول وب�شرط توافر ال�شمانات الالزمة لذلك.

دي التغطية التاأمينية �شداد قيمة الفاتورة خالل املدة امل�شار اإليها يف الفقرة  ويجب على مزوِّ

ال�شابقة، حتى يف حالة اخلالف على قيمتها على اأن جُترى الت�شوية املالية الالزمة من الفاتورة 

التالية. 

الف�صل�الثالث

االإيرادات

مادة�)9(

تتكون اإيرادات املوؤ�ش�شة من الآتي:

العتمادات المخ�ش�شة لها في الميزانية العامة للدولة.  -1

لة من تقديم الِخْدمات ال�شحية.  الإيرادات المتح�شَّ  -2

اإيرادات الخدمات الإدارية التي تقدمها الموؤ�ش�شة، ويق�شد بها المقابل المالي نظير تقديم   -3

الخدمات الإدارية كا�شتخراج ال�شهادات والم�شتندات واعتمادها، وغيرها من الم�شتخرجات 

الر�شميـــة الإدارية الأخـــرى، ومقابل اإيجار وا�شتغالل المنافـــع والخدمات بالموؤ�ش�شة ح�شب 

العقود المبرمة بذلك. 

الهبات والإعانات واأية موارد اأخرى يقبلها مجل�س الأمناء وبما ل يتعار�س مع اأحكام القانون،   -4

والقوانيـــن المعمول بها في �شاأن تحديد ال�شلطـــات التي تجب موافقتها على قبول التبرعات 

والإعانات.

اأية موارد اأخرى تن�س عليها القوانين واللوائح.  -5

مادة�)10(

يتم حت�شيل اإيرادات املوؤ�ش�شة، باإحدى الطرق الآتية:

النقد.  -1

ال�شيكات.  -2

بطاقات الئتمان.  -3

البطاقات المدينة.  -4

التحويالت البنكية.  -5

التح�شيل الإلكتروني.  -6
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ويجب متابعة حت�شيل الإيرادات، ورْفع تقارير ربع �شنوية اإىل امل�شتوى الإداري الأول بهذا 

ق من الإيرادات. ال�شاأن، واإجراء جرد كل ثالثة اأ�شهر للتََّحقُّ

ة بني م�شروفات واإيرادات املوؤ�ش�شة. ويف جميع الأحوال، ل يجوز اإجراء مقا�شَّ

مادة�)11(

ل يجوز ا�شتالم اأي اإيراد مقدمًا اإل اإذا كانت املوؤ�ش�شة قادرة على اإجناز املعاملة.

مادة�)12(

يجب حترير م�شتند ر�شمي بكل اإيراد يتم ا�شتالمه والتاأكد من ت�شجيله واإيداعه يف البنك 

حل�شاب املوؤ�ش�شة، وذلك خالل فرتة ل جتاوز يوم عمل اإذا كانت املبالغ تزيد على مائة دينار.

مادة�)13(

الديون  اإلغاء  اأو  التنازل  ول  قانونًا،  دة  املحدَّ الر�شوم  من  اأو جزء  كل  من  الإعفاء  يجوز  ل 

الإدارية  الإجراءات  كافة  ا�شتنفاد  وبعد  الديون،  تلك  ر حت�شيل  تعذَّ واإذا  للموؤ�ش�شة،  امل�شتَحقة 

رة التح�شيل،  ل يف �شجل ديون املوؤ�ش�شة متعذَّ والقانونية املقررة للتح�شيل، ُيعاد ت�شنيفها وُت�شجَّ

وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات املعتمدة لدى الوزارة، ويجب يف جميع الأحوال احل�شول على 

موافقة املجل�س يف هذا ال�شاأن. وُتخطر اإدارة املدفوعات والتح�شيل بالوزارة بالإجراءات املتخذة 

يف �شاأن كل حالة.

مادة�)14(

نف�س  على  اجلارية  املالية  ال�شنة  باخلطاأ يف  ا�شتوفيت  التي  الإيرادات  برد  املوؤ�ش�شة  تلتزم 

التي ا�شتوفيت باخلطاأ يف �شنوات  وُتَردُّ الإيرادات  ُقيِّدت واأ�شيفت له،  ح�شاب الإيرادات الذي 

�شول.
ً
مالية �شابقة على ح�شاب �شايف الأ

مادة�)15(

تكون الرقابة على الإيرادات مبا ُيحقق الكفاءة والفعالية يف حت�شيلها بالرتكيز على الأمور 

الآتية:

التاأكـــد من تح�شيل كافـــة اإيرادات وم�شتحقات الموؤ�ش�شة ِوْفقـــًا للقوانين والأنظمة، وح�شر   -1

المبالغ التي لم يتم تح�شيلها، وبذل العناية والمتابعة الم�شتمرة لتح�شيلها.

الح�شول على ال�شمانات الكافية مقابل المبالغ الم�شتَحقة على العمالء.  -2
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التاأكـــد من عدم حـــدوث تنازل عن م�شتحقـــات الموؤ�ش�شة اأو اإعفاء مـــن اإيراداتها دون ن�س   -3

قانوني.

ق من اتخاذ التدابير الكافية لرفع كفاءة تح�شيل الإيرادات والم�شتحقات. التََّحقُّ  -4

المراجعة الم�شتندية لعمليات تح�شيل الإيرادات، والمراجعة المحا�شبية للدفاتر وال�شجالت   -5

والتوجيه المحا�شبي ال�شحيح ِوْفقًا لهيكل الح�شابات.

الف�صل�الرابع

امل�صرتيات�

مادة�)16(

يجب على املوؤ�ش�شة – ف�شاًل عن الأحكام املن�شو�س عليها يف املواد التالية من هذا الف�شل 

- التقيُّد باأحكام املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات 

املناق�شات  جمل�س  وتعاميم  وتعليمات  التنفيذية،  ولئحته  احلكومية،  واملبيعات  وامل�شرتيات 

واملزايدات املنظمة للم�شرتيات احلكومية.

مادة�)17(

اإدارة املوارد املالية باملوؤ�ش�شة التاأكد من توفر الت�شريحات املالية الالزمة قبل  يجب على 

تنفيذ عملية ال�شراء، واللتزام بالقوانني والقرارات والأنظمة املتعلقة بامل�شرتيات احلكومية.  

مادة�)18(

ُتن�شاأ يف املوؤ�ش�شة جلنة ُت�شمى )جلنة امل�شرتيات واملناق�شات واملزايدات واملبيعات الداخلية( 

وُي�شار اإليها يف هذه الالئحة بكلمة )اللجنة(، ويتم ت�شكيلها وت�شمية اأع�شائها بقرار من الرئي�س 

التنفيذي بعد موافقة جمل�س الأمناء. 

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنة قابلة للتجديد. وتختار اللجنة من بني اأع�شائها اأمينًا 

لل�شر يقوم بت�شجيل حما�شر اجتماعاتها، وِحْفظ �شجالتها ومتابعة اأعمالها وقراراتها.

وتخت�س اللجنة مببا�شرة الخت�شا�شات املتعلقة بامل�شرتيات اأو اخلدمات التي تزيد قيمتها 

على ثالثة اآلف دينار ول تتجاوز خم�شة وع�شرين األف دينار، ولها على الأخ�س القيام بالآتي:

اعتمـــاد الموا�شفات الفنية الالزمة لعمليات ال�شـــراء، ومراجعة جميع وثائق تلك العمليات،   -1

والتو�شية باأ�شلوب ال�شراء.

ا�شتـــالم العطـــاءات وفتـــح المظاريـــف والتحقق مـــن ا�شتمالها علـــى الم�شتنـــدات والوثائق   -2
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المطلوبة، والبت في قبول اأو رف�س العطاءات.

تقييم العطاءات المقدمة.  -3

التو�شية بالتر�شية على العطاءات الأف�شل.  -4

التو�شية باإلغاء المناق�شات اأو اإعادة طرحها.  -5

التو�شية بالتفاو�س مع اأ�شحاب العطاءات.   -6

الحتفـــاظ ب�شجل ي�شمى )�شجـــل اإجراءات ال�شـــراء( تثبت فيه جميع المعلومـــات المتعلقة   -7

بالمناق�شات التـــي تدخل �شمن اخت�شا�شها، على اأن يت�شمن ال�شجل على وجه الخ�شو�س 

البيانات والمعلومات المبينة بالمادة )8( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناق�شات 

والمزايدات والم�شتريات والمبيعات الحكومية. 

اإم�شـــاك �شجل رئي�شي يت�شمن كافة بيانـــات الموردين والمقاولين الذين يتعاملون في ال�شلع   -8

والخدمـــات التي تحتاجها الموؤ�ش�شة، واإتباع الإجـــراءات المحددة لإ�شافة اأو تعديل اأو اإلغاء 

بياناتهم بنظام الح�شابات الدائنة.

9-  ت�شنيف الموردين والمقاولين ح�شب مقدرتهم على تلبية الحتياجات الخا�شة بالموؤ�ش�شة، 

وفقًا لمعايير محددة ت�شعها م�شبقًا.

مادة�)19(

يجب على املوؤ�ش�شة، يف جميع الأحوال، وقبل البدء يف التعاقد على امل�شرتيات اأو اخلدمات 

ا�شتيفاء الآتي:

اأن ُتحرر الإدارة طالبة ال�شلعة اأو الخدمة - ب�شكل دقيق - نموذج طلب �شراء داخلي، يعتمده   -1

رئي�س الإدارة المعنية، وُير�شله اإلى اإدارة الموارد المالية بالموؤ�ش�شة.

نة  ر الميزانية، واأن ُتراجع البيانات المدوَّ اأن تتاأكـــد اإدارة الموارد المالية بالموؤ�ش�شة من توفُّ  -2

مع المرفقات، ثم تتم الم�شادقة على طلب ال�شراء الداخلي.

مادة�)20(

يكون التعاقد على امل�شرتيات اأو اخلدمات التي ل تزيد قيمتها على ثالثة اآلف دينار، باتباع 

الإجراءات الآتية: 

تتوا�شـــل اإدارة الموارد المالية بالموؤ�ش�شة مع الموردين والمقاولين لتح�شل منهم على �شعر   -1

ال�شلعة اأو الخدمة.

ُتعد اإدارة المـــوارد المالية بالموؤ�ش�شة اأمر �شراء داخلي بعد اختيار العر�س الأف�شل �شروطًا   -2



العدد: 3547 – الخميس 26 أغسطس 2021

45

والأقل �شعرًا. 

ُيعتمـــد اأمر ال�شراء ِوْفقـــًا لل�شالحيات المالية المن�شو�س عليها فـــي المادة )48( من هذه   -3

الالئحة.

تقـــوم اإدارة الموارد المالية بالموؤ�ش�شة بت�شليم المـــورد اأو المقاول الن�شخة الأ�شلية من اأمر   -4

ال�شراء ليورد الب�شاعة اأو يوفر الخدمة.

تقـــوم اإدارة الموارد المالية بالموؤ�ش�شة بمطابقة الموا�شفات الموجودة في اأمر ال�شراء على   -5

ال�شلعـــة عند ا�شتالمها للتاأكد من �شحة الموا�شفـــات وجودة ال�شلعة، واإذا كانت بحاجة اإلى 

م�شادقـــة جهة فنيـــة، ي�شتدعي موظـــف الموارد الماليـــة المعني بالجهـــة الفنية لال�شتالم 

دة. والم�شادقة على �شحة الموا�شفات المورَّ

اإذا كان الُمقـــدم للموؤ�ش�شـــة عبارة عن خدمة، يجب علـــى الإدارة التي طلبتها تقديم �شهادة   -6

مة اإليها. اإنجاز عمل اإلى اإدارة الموارد المالية بالموؤ�ش�شة بموافقتها على الخدمة المقدَّ

بعـــد انتهـــاء الخدمة اأو ا�شتالم ال�شلعـــة يقوم المـــورد اأو المقاول بت�شليم الفاتـــورة الأ�شلية   -7

واأمـــر ال�شراء الأ�شلي لإدارة الموارد المالية بالموؤ�ش�شة لتقـــوم باإرفاق الن�شخة الأ�شلية من 

)اأمـــر ال�شراء، اإخطار ال�شتالم، الفاتورة( ل�شرف المدفوعـــات ح�شب الإجراءات المالية 

والمحا�شبية المعمول بها.

تحفـــظ اإدارة الموارد الماليـــة بالموؤ�ش�شة طلب ال�شراء الداخلـــي، والت�شعيرات، ون�شخة من   -8

اأمر ال�شراء في ملف خا�س.

مادة�)21(

يكون التعاقد على امل�شرتيات اأو اخلدمات التي تزيد قيمتها على ثالثة اآلف دينار ول تتجاوز 

ع�شرة اآلف دينار، باتباع اأ�شلوب املناق�شة املحدودة وفقًا لالإجراءات الآتية:

ُيرَفع طلب ال�شراء الداخلي اإلى اللجنة.  -1

تتم دعوة اأكبر عدد ممكن من الموردين والمقاولين للتقدم بعرو�شهم، بحيث ل تقل العرو�س   -2

المقدمة عن ثالثة عرو�س، واإذا قلت عن هذا العدد؛ يكون للجنة اأن تطلب عرو�شًا جديدة 

مة، وتختار منها العر�س الأف�شل �شروطًا والأقل �شعرًا. اأو تقبل العرو�س المقدَّ

دًا لطلب الأ�شعار، وتحـــرر الإدارة طالبة ال�شلعة اأو الخدمة هذا  تعتمـــد اللجنة نموذجًا موحَّ  -3

النمـــوذج بحيث ي�شتمل علـــى و�شف دقيق لل�شلعة، اأو الخدمة المطلوبـــة والكمية اأو العدد اأو 

المـــدة، ويتم تحديد الوحدات التـــي على اأ�شا�شها يتم طلب ال�شعـــر ب�شكل وا�شح، كما يجب 

تحديد الموا�شفات المطلوبة والموعد المطلوب للتوريد اأو الإنجاز.



العدد: 3547 – الخميس 26 أغسطس 2021

46

عة من رئي�ـــس اللجنة اإلـــى الموردين  ُتر�َشـــل نمـــاذج طلب الأ�شعـــار مع ر�شالـــة الدعـــوة موقَّ  -4

والمقاوليـــن بخطابات م�شجلـــة م�شحوبة بعلم الو�شول على عناوينهـــم بالبريد الم�شجل اأو 

بالفاك�ـــس للحالت الم�شتعجلة، اأو ت�شليـــم باليد مقابل توقيع الم�شتلم، ويرَفق معها مظروف 

دة  خا�ـــس مختوم بخاتـــم الموؤ�ش�شة ليو�شع به ال�شعـــر، وُيعاد للموؤ�ش�شة خـــالل المدة المحدَّ

لذلك.

د، ويحتفظ رئي�شها  �س باللجنة في مكان محدَّ ُتو�شـــع العرو�س المقدمة في �شنـــدوق مخ�شَّ  -5

واأمين ال�شر بمفاتيحه، ول يجوز فتحه اإل بح�شور اأع�شاء اللجنة.

تقـــوم اللجنـــة بفتح العرو�س الم�شتلمـــة، وتتم قراءة ا�شم �شاحب العر�ـــس، مع بيان القيمة   -6

الإجماليـــة للعر�س، ثم يتم البت بقبوله اأو رف�شه. ويجـــب تدوين تاريخ الفتح على العرو�س 

الم�شتلمة وختمها بخاتم الموؤ�ش�شة والتوقيع عليها من ِقَبل جميع اأع�شاء اللجنة.

ترفع اللجنة تو�شياتها للم�شتوى الإداري الأول لالعتماد بعد معاينة واختيار العطاء الأف�شل   -7

�شروطًا والأقل �شعرًا.

ُتخِطر اللجنة اإدارة الموارد المالية بالموؤ�ش�شة كتابة بقراراتها.  -8

تقوم اإدارة الموارد المالية بالموؤ�ش�شة باإعداد اأمر �شراء داخلي بناًء على تو�شيات اللجنة.  -9

10- يتـــم اعتمـــاد اأمر ال�شراء ال�شادر ِوْفقـــًا لل�شالحيات المالية المن�شو�ـــس عليها في المادة 

)48( من هذه الالئحة.

11- تحتفـــظ اإدارة المـــوارد المالية بالموؤ�ش�شة بطلب ال�شـــراء الداخلي والت�شعيرات ون�شخة من 

اأمر ال�شراء. 

12- تقـــوم اإدارة الموارد المالية بالموؤ�ش�شـــة بت�شليم المورد اأو المقاول الن�شخة الأ�شلية من اأمر 

ال�شراء لتوريد الب�شاعة اأو توفير الخدمة.

13- عند ا�شتالم ال�شلعة تقوم اإدارة الموارد المالية بالموؤ�ش�شة بمقارنة الموا�شفات والموجودات 

فـــي اأمر ال�شـــراء للتاأكد من �شحـــة الموا�شفات وجـــودة ال�شلعة، واإذا كانـــت ال�شلعة بحاجة 

لم�شادقة جهة فنية، يقوم موظف اإدارة الموارد المالية بالموؤ�ش�شة با�شتدعاء الجهة الفنية 

دة. لال�شتالم والم�شادقة على �شحة الموا�شفات المورَّ

14- اإذا كان ما تم تقديمه للموؤ�ش�شة عبارة عن خدمة، فيجب على الإدارة طالبة الخدمة تقديم 

مة  �شهـــادة اإنجاز عمل اإلـــى اإدارة الموارد المالية بالموؤ�ش�شة بموافقتهـــا على الخدمة المقدَّ

لها.

15- بعـــد انتهـــاء الخدمـــة اأو ت�شليم ال�شلعـــة ُي�شلم المـــورد اأو المقـــاول الفاتـــورة الأ�شلية واأمر 

ال�شـــراء الأ�شلي اإلى اإدارة المـــوارد المالية بالموؤ�ش�شة، لتقوم باإرفـــاق الن�شخة الأ�شلية من 



العدد: 3547 – الخميس 26 أغسطس 2021

47

)اأمر ال�شـــراء، اإخطار ال�شتالم، الفاتورة( و�شرف المدفوعـــات ح�شب الإجراءات المالية 

والمحا�شبية المعمول بها.

مادة�)22(

اآلف دينار ول تتجاوز خم�شة  التي تزيد قيمتها على ع�شرة  التعاقد على امل�شرتيات  يكون 

وع�شرين األف دينار بطريق املناق�شة العامة.

مادة�)23(

مة لإجراءات  يجب على املوؤ�ش�شة اللتزام عند التعاقد بالقوانني واملرا�شيم والتعليمات املنظِّ

وقواعد التعاقد.

مادة�)24(

يجب على املوؤ�ش�شة، قبل اإبرام عقودها، ا�شتطالع راأي اجلهات التي يوجب القانون ا�شتطالع 

راأيها. 

مادة�)25(

واملزايدات،  املناق�شات  وتعاميم جمل�س  وقرارات  املوحد  املايل  الدليل  اأحكام  مع مراعاة 

املناق�شات  جمل�س  من  املعتمدة  النموذجية  للعقود  وفقًا  عقودها  املوؤ�ش�شة  حُتِرر  اأن  يجب 

واملزايدات و�شروطها الأ�شا�شية، واأل تزيد مدة العقد على اأربع �شنوات اإل مبوافقة الوزارة.

مادة�)26(

تلتزم املوؤ�ش�شة ب�شداد احل�شابات الدائنة يف موعدها، وُتدَفع جميع اللتزامات املالية خالل 

اأربعني يومًا من تاريخ الفاتورة، كما ُيعترب اأمر ال�شراء ملغيًا بعد م�شي ثالثة اأ�شهر من تاريخ 

اإ�شداره دون التزام املورد اأو املقاول بتوفري ال�شلعة اأو اخلدمة، ويجوز للموؤ�ش�شة جتديده باإ�شدار 

اأمر �شراء جديد.

الف�صل�اخلام�س

اأحكام�و�صائل�املدفوعات�������

مادة�)27(

تتم مدفوعات املوؤ�ش�شة باأي من و�شائل الدفع الآتية:

المدفوعات النقدية.  -1
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المدفوعات عن طريق البنوك.  -2

المدفوعات عن طريق البطاقة الئتمانية.  -3

مادة�)28(

�شرف  ملواجهة  املخ�ش�شة  املوؤقتة(  اأو  امل�شتدمية  )ال�شلفة  النقدية  املدفوعات  عدا  فيما 

رة لل�شرف عن طريق البنوك  بع�س النفقات التي يتعذر �شرُفها باتباع الإجراءات العادية املقرَّ

وبطاقات الئتمان، ل يجوز للموؤ�ش�شة �شرف اأية مدفوعات ب�شورة نقدية.

وتخ�ش�س ال�شلفة امل�شتدمية ملواجهة امل�شروفات النرثية، كالآتي:

المدفوعات ال�شغيرة والروتينية التي ل تحتاج اإلى اإ�شدار �شيكات.  -1

المدفوعات مقابل فواتير الم�شتريات ال�شغيرة التي ل تحتاج اإلى عرو�س كثيرة ل�شرائها.  -2

المدفوعات مقابل الم�شروفات اأو المهمات ال�شغيرة.  -3

ول  معينة،  ومدة  د  حمدَّ لغر�س  الأول،  املايل  امل�شتوى  مبوافقة  املوؤقتة،  لفة  ال�شُّ وتخ�ش�س 

يجوز ا�شتخدامها ل�شراء نرثيات خا�شة بال�شلفة امل�شتدمية. وتتم ت�شوية ال�شلفة املوؤقتة مبجرد 

لفة، ويجوز متديد هذه  انتهاء الغر�س منها اأو خالل ثالثة اأ�شهر على الأكرث من تاريخ منح ال�شُّ

املدة قبل انتهائها مبوافقة من امل�شتوى الإداري الأول. 

مادة�)29(

لفة امل�شتدمية، بالأحكام الآتية:    تلتزم املوؤ�ش�شة يف �شرف ال�شُّ

لفة الم�شتديمة تحت ت�شرف الم�شتوى الإداري الأول، ويكون م�شوؤوًل عنها ب�شفة  تو�شـــع ال�شُّ  -1

�شخ�شية، ويجوز له اأن يعهد بها تحت م�شوؤوليته لأحد الموظفين بالموؤ�ش�شة.

لفة الم�شتديمـــة خم�شمائة دينار، وُت�شتعا�ـــس المبالغ الم�شروفة  يجـــب األ يتجاوز مبلغ ال�شُّ  -2

لفة بطلب  منهـــا كلمـــا بلغت ن�شبة ما تـــم �شرفه )75%( اأو اأكثـــر. ويجب اأن ُيرفق اأميـــن ال�شُّ

ال�شتعا�شـــة الم�شتنـــدات الموؤيدة لل�شرف لمراجعتها واإعداد �شنـــد ال�شرف الالزم بقيمة 

مبلغ ال�شتعا�شة المطلوب.

لفة. يعتمد الم�شتوى الإداري الأول �شرف المبالغ الُم�شتعا�شة اإلى اأمين ال�شُّ  -3

لفة ب�شداد اأي عجز في قيمتها. يلتزم اأمين ال�شُّ  -4

فـــي حالة وجود فواتير يزيـــد مجموعها على مائة دينـــار، يجب تحويلها اإلـــى اإدارة الموارد   -5

لفة. المالية بالموؤ�ش�شة لإعداد �شيك بها بدًل من قيمة ال�شُّ
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�شة في خزينة حديدية  لفة النقدية المخ�شَّ على اإدارة الموارد المالية بالموؤ�ش�شة ِحْفظ ال�شُّ  -6

اأو في مكان اآمن ُمْحَكم الغلق.

َلف الم�شتديمة فواتير نقدية. تكون جميع الفواتير المدفوعة من ال�شُّ  -7

َلف النقدية ب�شكل مفاجئ. يجب على الم�شتوى المالي الثاني جْرد ُعْهَدة ال�شُّ  -8

لفة الم�شتديمة فـــي اآخر دي�شمبر مـــن كل عام، وذلك بتقديـــم الم�شتندات  تتـــم ت�شويـــة ال�شُّ  -9

لفة، والمبلغ المتبقي منها اإلى اإدارة  الموؤيدة للمبالغ الم�شروفة، مـــع ك�شف م�شروفات ال�شُّ

الموارد المالية بالموؤ�ش�شة.

خة بتواريخ لحقـــة لإن�شاء اأو ا�شتعا�شة  لفة موؤرَّ 10- يجـــب اأن تكون م�شتندات ال�شرف مـــن ال�شُّ

لفة. ال�شُّ

لفة الم�شتديمة الآتي: 11- يراعى عند ال�شرف من ال�شُّ

األ يتجاوز المبلغ الم�شروف خم�شين دينارًا في المرة الواحدة، ويجوز زيادة هذا المبلغ  اأ- 

ب�شكل ا�شتثنائي بموافقة الم�شتوى المالي الأول على األ يتجاوز مائة دينار.

لفة  ب- األ يتم �شرف اأيـة رواتب اأو عالوات اأو بدلت اأو اأية تكاليف اأخرى متعلقة بها من ال�شُّ

الم�شتديمة.

كم�شتريات  لها،  �شة  المخ�شَّ الأغرا�س  غير  في  الم�شتديمة  لفة  ال�شُّ ا�شتخدام  يجوز  ج-ل 

ال�شلع الراأ�شمالية اأو الم�شتريات الأخرى التي تخ�شع لإجراءات خا�شة.

مادة�)30(�

لفة املوؤقتة فوائد التاأخري يف حالة تاأخره يف رد املبالغ املتبقية، ويجب  يتم حتميل اأمني ال�شُّ

عليه بيان اأ�شباب التاأخري.

مادة�)31(������

يجب على املوؤ�ش�شة �شرف م�شتحقات املوردين اأو املقاولني، ورواتب املوظفني، واأية مدفوعات 

اأخرى عن طريق البنك. 

املدفوعات  اأما  بنكية،  حتويالت  اأو  �شيكات  بوا�شطة  املحلية  املوؤ�ش�شة  مدفوعات  وتكون 

البنك  طريق  عن  املوؤ�ش�شة  مدفوعات  وتخ�شع  البنكية،  التحويالت  بوا�شطة  فتكون  اخلارجية 

لالأحكام الآتية:

يجب اأْن يكون ال�شرف طبقًا للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.   -1

يجب التاأكد من اأن المدفوعات تمت لالأ�شخا�س الم�شتحقين لها دون غيرهم.  -2
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يجب التاأكد من اأن المدفوعات تمت وفقًا للم�شتندات الموؤيدة لل�شرف، واأن هذه الم�شتندات   -3

�شحيحة ومكتملة ول يجوز قبول الم�شتندات الموؤيدة لل�شرف اإل بعد التاأكد من اأنها وا�شحة 

وغير قابلة لالإزالة اأو التعديل ولي�س بها ك�شط في البيانات الأ�شلية.

يجب اإظهار المدفوعات في التقارير وال�شجالت المالية والمحا�شبية.  -4

د اأو المقاول في الحالت التي ُتقرها الإدارة القانونية بالموؤ�ش�شة،  يجوز ال�شرف لغير المورِّ  -5

د اأو المقاول. وبما يكفل اإخالء طرفها من المبالغ الم�شتَحقة عليها للمورِّ

رف بعملة  يجـــب اأن يكون �شرف ال�شيكات بالدينـــار البحريني، ما لم ين�س العقد على ال�شَّ  -6

اأخرى.

يجـــب التاأكد مـــن خ�شم اأية غرامات اأو جزاءات اأو ا�شتقطاعات اأخرى من المدفوعات قبل   -7

ال�شـــداد، وذلك بموجب ن�س العقد المبرم مع الم�شتحـــق للمدفوعات، وتحويل تلك المبالغ 

لح�شاب الإيرادات.

رف على وثائق وم�شتنـــدات اأ�شلية تتمثل في اأمر ال�شراء اأو  8-  يجـــب اأن ت�شتمل م�شتندات ال�شَّ

ْفع،  د اأو المقاول، واإ�شعار ال�شتالم، اأو اإنجاز الخدمة، اأو �شهادة الدَّ التفاقية، وفاتورة المورِّ

د ا�شتحقاق و�شحة المدفوعات. واأية م�شتندات اأو وثائق اأخرى توؤيِّ

ْفع: دة للدَّ ل يجوز قبول الم�شتندات التالية كم�شتندات موؤيِّ  -9

اأ-الم�شتندات المكتوبة بو�شائل قابلة للمحو اأو التعديل دون ظهور اأثر المحو اأو التعديل.

ب-الم�شتندات التالفة وغير الوا�شحة اأو التي تعر�شت بياناتها الأ�شلية للتغيير اأو التحريف.

تلك  تكن  لم  ما  التعديالت،  من  ذلك  غير  اأو  الم�شح  اأو  بالك�شط  لة  الُمعدَّ ج-الم�شتندات 

ح بالم�شتند. التعديالت معتَمدة بالتوقيع من ال�شخ�س الذي �شرَّ

امل�شتندات التي لي�شت لها عالقة باملدفوعات املطلوب �شدادها.

د-الم�شتندات التي �شبق دفع م�شتحقاتها.

فع، وفي حالة فقد الم�شتند الأ�شلي  دة للدَّ هـ-الن�شخ غير الأ�شلية، اأو �شور الم�شتندات الموؤيِّ

الم�شتند  الأ�شل من  اأو �شورة طبق  بن�شخة  المالية  الموارد  اإدارة  تزويد  تلفه؛ يجب  اأو 

لمْنع  الالزمة  الإجــراءات  كافة  واتخاذ  توقيعها وخْتمها  بعد  التالف، وذلك  اأو  المفقود 

ْفع. تكرار الدَّ

مادة�)32(

دة للدفع، القيام بالآتي: يجب على املوؤ�ش�شة بعد ا�شتالمها امل�شتندات الثبوتية املوؤيِّ

التاأكد من تطبيق الأحكام والإجراءات المن�شو�س عليها باللوائح والأنظمة عند طلب ال�شلع   -1
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دة بالفاتورة. اأو الخدمات المحدَّ

رف مع طبيعـــة المعاملة والمدفوعات  التاأكـــد من �شحـــة وتنا�شب التوجيه المحا�شبـــي لل�شَّ  -2

الخا�شة بها.

ق من ا�شتالم وقبول ال�شلع اأو الخدمات المو�شحة بالفاتورة ِوْفقًا لل�شروط والموا�شفات  التََّحقُّ  -3

حة  المتفـــق عليها، وتعزيز ذلك باإ�شعار ا�شتالم اأو �شهادة قبول الخدمة اأو �شهادة دفع م�شرَّ

اأو بالتوقيـــع علـــى الفاتورة باإثبات ال�شتـــالم والقبول من الإدارة طالبـــة ال�شلعة اأو الخدمة، 

وذلك ح�شب مقت�شيات وطبيعة المعاملة.

ـــدة الأخرى، على اأْن  مراجعـــة اكتمـــال و�شحة بيانات الفاتورة مـــع بيانات الم�شتندات الموؤيِّ  -4

تن�شب المراجعة على الآتي:

اأ-ا�شم وبيانات المورد اأو المقاول.

ب-التحقق من اأن قيمة الوحدات ومجموعها، يعك�س القيمة الفعلية لل�شلع التي تم ا�شتالمها 

اأو الخدمات التي تم اإنجازها.

ج-مراجعة بيانات ال�شلع اأو الخدمات مع اأمر ال�شراء واإ�شعار ال�شتالم.

د-التاأكد من تاريخ الفاتورة، وتوقيع وخاتم المورد اأو المقاول عليها.

ْفع. رف بما يفيد الدَّ هـ-خْتم م�شتندات ال�شَّ

مادة�)33(�����

دة من ح�شاب  ْفع التي مبوجبها ُيخول البنك خ�شم مبالغ حمدَّ يكون الت�شريح بو�شائل الدَّ

املوؤ�ش�شة، و�شرفها اأو حتويلها اإىل ح�شابات املوردين اأو املقاولني اأو اأية ح�شابات بنكية اأخرى، 

اأدوات  وباإحدى  الالئحة،  هذه  من   )48( املادة  يف  عليها  املن�شو�س  املالية  لل�شالحيات  ِوْفقًا 

الدفع املعتمدة الآتية:

د مـــن ِقَبله اإذا كان قد �شبق  تحويـــل المبلغ مبا�شرة اإلـــى ح�شاب الم�شتِحق في البنك المحدَّ  -1

ت�شجيله في �شجل التحويالت المبا�شرة.

ر بعبارة )لح�شاب الم�شتفيد فقط(. �شيك م�شطَّ  -2

�شيك غير م�شطر بعبارة )لح�شاب الم�شتفيد فقط(، وذلك بعد التوقيع على �شند بال�شتالم   -3

ق من �شخ�شية الم�شتلم. مقرونًا بال�شم والرقم ال�شخ�شي، وبعد التََّحقُّ

مادة�)34(

اأحكام قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987، ت�شري  مع مراعاة 
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اأحكام الدليل املايل املوحد يف �شاأن اإعداد �شيكات املوؤ�ش�شة.

مادة�)35(

بطاقة الدفع الئتمانية، هي بطاقة دفع اإلكرتونية ُت�شتخَدم كو�شيلة ل�شداد املدفوعات عن 

اأو  ال�شلع  توافر  عدم  وب�شرط  اململكة،  خارج  املقاولني  اأو  املوردين  من  الإنرتنت  �شبكة  طريق 

اخلدمات املطلوبة يف ال�شوق املحلي باملوا�شفات والأ�شعار املنا�شبة، وتخ�شع لالأحكام الآتية:

ْفع الئتمانية  يجب التعاقد مع الموؤ�ش�شات الم�شرفية والمالية )البنوك( لإ�شدار بطاقات الدَّ  -1

لموظفي الموؤ�ش�شة ل�شداد المدفوعات الحكومية عن طريق �شبكة الإنترنت، وذلك بالتن�شيق 

مع الوزارة.

يجـــب األ تزيد قيمة الم�شتريات من مواقع الت�شوق الإلكترونيـــة ب�شبكة النترنت على مائتي   -2

دينار لكل معاملة، ويمكن زيادة هذا المبلغ بموافقة الم�شتوى الإداري الأول.

ْفـــع الئتمانية ا�شم الموظـــف الذي ُتعَهـــد اإليـــه م�شوؤولية ِحْفظ  يجـــب اأْن تحمـــل بطاقـــة الدَّ  -3

وا�شتخدام البطاقة ل�شداد المدفوعات، ول يجوز ا�شتخدامها من ِقَبل غير الموظف المحرر 

ا�شمه عليها.

ْفع الآتية: ْفع الئتمانية في اأوجه الدَّ ل يجوز باأي حال ا�شتخدام بطاقات الدَّ  -4

اأ-�شداد مدفوعات امل�شرتيات التي تتم من داخل اململكة اإل مبوافقة امل�شتوى املايل الأول.

ب-�شحب املبالغ النقدية.

ج-حتويل مبالغ من ح�شاب البطاقة اإىل ح�شابات �شخ�شية.

د-�شداد مدفوعات امل�شرتيات اأو اخلدمات التي ل تخ�س املوؤ�ش�شة.

ح بها ح�شب اأنظمة املوؤ�ش�شة. هـ-�شداد مدفوعات امل�شرتيات غري امل�شرَّ

ْفـــع الئتمانية حد الئتمان  ل يجـــوز اأْن تتجـــاوز مدفوعات الموؤ�ش�شة من ح�شـــاب بطاقة الدَّ  -5

ح به للبطاقة، دون اأْن ي�شمل ذلك الر�شوم والفوائد التي ُتحَت�شب على ر�شيد البطاقة.  الم�شرَّ

يجـــب على الموؤ�ش�شة �شداد الر�شيد المدين لبطاقة الدفع الئتمانية في موعده لتفادى دفع   -6

اأي ر�شوم اأو فوائد على الر�شيد.

يجـــب اأْن تحتفظ الموؤ�ش�شة ب�شجل لكل بطاقة ت�شجـــل فيه بيانات الموظف حاملها، ونوعها،   -7

ح به للبطاقة. وفئتها، والبنك الذي اأ�شدرها، وحد الئتمان الم�شرَّ

يجـــب في نهايـــة كل �شهر اإجراء مطابقة بين ك�شف ح�شاب البطاقـــة الئتمانية ال�شادر من   -8

البنك، مع فواتير ا�شتخدام البطاقة الئتمانية.

يجـــب اأن تتخـــذ اإدارة الموارد المالية بالموؤ�ش�شة الإجراء الالزم، حال وجود اأية مخالفة في   -9
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ِمه من  ْفع الئتمانية؛ وتطالب الموظف الم�شوؤول ب�شداد المبلغ اأو تخ�شْ ا�شتخـــدام بطاقة الدَّ

راتبه.

مادة�)36(

عند  الئتمانية  الدفع  بطاقة  وا�شتخدام  حفظ  م�شوؤولية  اإليه  املعهود  املوظف  على  يجب 

ل امل�شوؤوليات الآتية: ا�شتخدامها التقيُّد بالواجبات وحَتمُّ

دة  ا�شتخدام البطاقة ل�شداد مدفوعات م�شتريات الموؤ�ش�شة وفقًا لالأحكام والإجراءات المحدَّ  -1

دها البنك ُم�شِدر البطاقة. بهذه الالئحة، وب�شروط التعامل التي يحدِّ

عـــدم ا�شتخـــدام العنـــوان ال�شخ�شـــي ل�شتالم ال�شلـــع التي يتم طلبهـــا عبر مواقـــع الت�َشوُّق   -2

الإلكترونية ب�شبكة الإنترنت.

المحافظـــة على �شرية بيانات البطاقة، واتخاذ الحتياطـــات المنا�شبة لحفظها، والحيلولة   -3

دون ا�شتخدامها من ِقَبل الغير.

ِدر للبطاقة ب�شرقتها اأو فْقدها، وبحالت التزوير اأو التالعب اأو الختال�س  اإبالغ البنك الم�شُ  -4

من ح�شاب البطاقة فور العلم بذلك، واإبالغ اإدارة الموارد المالية بالموؤ�ش�شة خالل موعد ل 

يتجاوز يوم العمل التالي.

يتحمل الموظف كافة الم�شاريف والم�شتريات غير الم�شموح بها.  -5

يتحمل الموظف اأية خ�شائر مالية ناتجة عن عدم التبليغ الفوري عن �شرقة اأو فْقد البطاقة،   -6

اأو التالعب، اأو الغ�س، اأو التزوير في ح�شابها.

مراجعـــة ك�شف ح�شـــاب البطاقة ال�شهـــري والتن�شيق مـــع اإدارة الموارد الماليـــة بالموؤ�ش�شة   -7

نة في الك�شف. لمتابعة ت�شحيح اأية مبالغ غير �شحيحة مدوَّ

الف�صل�ال�صاد�س

النفقات

مادة�)37(

تعـــد الإدارة المالية ك�شوف الرواتب ويتم ت�شريحها مـــن الم�شتوى المالي الأول ثم �شرفها  اأ- 

للموظفين من خالل التحويل البنكي على ح�شاباتهم.

مًا با�شتثنـــاء الإجازات ال�شنوية وبمـــا ل يخالف اأحكام  ل يجـــوز دْفع رواتـــب الموظفين مقدَّ ب- 

قانون الخدمة المدنية ولئحته التنفيذية، وتعليمات جهاز الخدمة المدنية. 

فـــي حال ت�شفية م�شتحقـــات اأحد الموظفين يجب منحه اإخالء طـــرف ُيعتَمد من الم�شتوى  ج- 
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المالي الأول، مع توقيع الموظف على مخال�شة تفيد ا�شتالمه كافة م�شتحقاته.

مادة�)38(

ل يجـــوز للموؤ�ش�شـــة �شرف تبرعات اأو مكافاآت اأو هدايا اأو اأي نـــوع من العطايا، �شواء اأكانت  اأ- 

نقدية اأو عينية، اإل في حدود ال�شروط والقواعد التي تقررها القوانين اأو اللوائح اأو قرارات 

مجل�س الوزراء في هذا ال�شاأن.

يجب على الموؤ�ش�شة الح�شول على موافقة م�شبقة من مجل�س الوزراء ل�شت�شافة الموؤتمرات  ب- 

والمنتديات ذات الأطراف الأجنبية.    

تلتـــزم الموؤ�ش�شـــة في الهدايـــا التي تقدمها با�شم حكومـــة المملكة اإلى ال�شيـــوف اأو الوفود،  ج- 

بالآتي:

م الهدية بت�شريح من الم�شتوى الإداري الأول.  1- ُتقدَّ

2- يجب اأن تحمل الهدية عبارة )مهداة من مملكة البحرين(.

3- يجب األ تتجاوز قيمة الهدية مائتي دينار، واأل تقل وظيفة من ُتقدم له عن درجة وكيل 

م�شاعد باإحدى الجهات الحكومية اأو ما ُيعادلها.

4- يتم �شراء الهدايا وقت الحاجة، ول يجوز للموؤ�ش�شة الحتفاظ بمخزون من الهدايا.

يجـــب علـــى الموؤ�ش�شة اللتزام باأحكام قانـــون الخدمة المدنية ولئحتـــه التنفيذية، والدليل  د- 

المالـــي الموحـــد، وتعليمات جهاز الخدمـــة المدنية ب�شاأن مخ�ش�شات وتذاكـــر ال�شفر التي 

تتحمل تكلفتها، ويجب ا�شتخدام �شركات الطيران الوطنية كلما اأمكن ذلك.

الأول. وحُتدد  الإداري  امل�شتوى  للخارج من  باملوؤ�ش�شة  املوافقة على �شفر املوظفني  وت�شدر 

ال�شفر  امل�شتفيد منه، ول يجوز �شْرف قيمة تذكرة  ي�شغلها  التي  الوظيفة  ال�شفر بح�شب  درجة 

نقدًا. 

تطبق اأحكام قانون الخدمة المدنية ولئحته التنفيذية، وتعليمات جهاز الخدمة المدنية في  هـ- 

�شاأن �شرف المخ�ش�شات للمبتعث طوال فترة البتعاث.  

دة،  يجـــب على الموؤ�ش�شة �شداد فواتير الكهرباء والماء والر�شوم البلدية في المواعيد المحدَّ و- 

ول يجـــوز لهـــا اأن تطبق �شيا�شة الئتمان بهيئة الكهرباء والماء اإل بموافقة مجل�س الوزراء اأو 

من ُيفو�شه.

يجب على الموؤ�ش�شة الح�شول على موافقة م�شبقة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية  ز- 

للم�شتريـــات المتعلقة ببرامج اأو اأجهزة تقنية المعلومات، وذلك وفقًا لل�شوابط والإجراءات 

ال�شـــادرة مـــن هذه الهيئـــة بخ�شو�س تنظيـــم اأنواع وحـــدود المبالغ التي تتطلـــب الموافقة 
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الم�شبقة على ال�شراء.

مع مراعـــاة اأحكام الدليل المالي الموحد، ل يجوز للموؤ�ش�شة ال�شتراك في ع�شوية الهيئات  ح- 

والمنظمـــات والموؤ�ش�شـــات الإقليميـــة والدولية، ودفع ا�شتـــراك الع�شوية فيهـــا، اإل بموافقة 

مجل�س الوزراء. 

مادة�)39(

تقت�شر �شالحية طباعة بطاقـــات العمل ال�شخ�شية على �شاغلي الدرجات التنفيذية ح�شب  اأ- 

الهيكل التنظيمي للموؤ�ش�شة، اأو من هم اأقل منهم اإذا تطلَّبت طبيعة العمل ذلك.

تدفع الموؤ�ش�شة لمن ي�شغل وظيفة �شائق بها ر�شوم ا�شتخراج رخ�س ال�شياقة، وتجديدها. ب- 

يجوز للموؤ�ش�شة ال�شتراك في ع�شوية الموؤ�ش�شات المهنية ودفع ا�شتراك ع�شويتها، اإذا كان  ج- 

ن�شاطها ذا �شلة بن�شاط الموؤ�ش�شة.

يجوز للموؤ�ش�شة ال�شتراك في ال�شحف والمجالت التخ�ش�شية ذات ال�شلة بن�شاطها، ودفع  د- 

ال�شتراك فيها، على اأن يكون ذلك ل�شاغلي وظيفة مدير وما فوق.

يجـــوز للموؤ�ش�شة دفـــع ر�شوم ال�شتـــراك في الـــدورات التعليمية لتدريب الموظفيـــن بها اإذا  هـ- 

اقت�شت ظروف العمل ذلك.

ُي�شمـــح للموؤ�ش�شة با�شتخـــدام بطاقة الوقود للمركبات المملوكة لهـــا، اأو التي ت�شتاأجرها من  و- 

القطاع الخا�س لأغرا�س ال�شتخدامات الر�شمية، وتحتفظ الموؤ�ش�شة بك�شف �شهري للرقابة 

على حركة كوبونات الوقود.

الف�صل�ال�صابع

ال�صلحيات�واملهام�املالية

مادة�)40(

يخت�س املجل�س، بالآتي:

الإ�شراف على اإعداد الميزانية ال�شنوية للموؤ�ش�شة.  -1

اإ�شدار اأذون ال�شرف من بند اإدارة المخاطر.  -2

مادة�)41(

يخت�س جمل�س الأمناء، بالآتي:

اعتماد الح�شاب الختامي المدقق للموؤ�ش�شة.  -1
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تعيين المدقق الخارجي لح�شابات الموؤ�ش�شة، وتحديد مكافاأته ال�شنوية.  -2

البـــت فـــي المخالفـــات والتجاوزات الماليـــة المرفوعة اإليه مـــن الم�شتـــوى الإداري الأول اأو   -3

المدقق الداخلي.

حة. اعتماد خطط وبرامج المراجعة الداخلية ومتابعة النتائج واتخاذ القرارات الم�شحِّ  -4

مادة�)42(

يخت�س امل�شتوى الإداري الأول، بالآتي:

ت�شريف �شئون الموؤ�ش�شة وت�شيير اأعمالها فنيًا واإداريًا وماليًا.  -1

مناق�شـــة تقديـــرات الميزانية التـــي اأعدتهـــا كل اإدارة والموافقة عليها، تمهيـــدًا لرفعها اإلى   -2

مجل�س الأمناء.

تعيين المدقق الداخلي لح�شابات الموؤ�ش�شة.  -3

ق للموؤ�ش�شة ورْفُعه اإلى مجل�س الأمناء لالعتماد النهائي. مراجعة الح�شاب الختامي المدقَّ  -4

ْفع )داخليًا وخارجيـــًا(، ور�شائل التحويالت البنكية  اعتمـــاد ال�شيكات ال�شـــادرة واأوامر الدَّ  -5

لين بالتوقيع، ويكون توقيع الم�شتوى  من الح�شاب البنكي للموؤ�ش�شة بال�شتراك مع اأحد المخوَّ

الإداري الأول هو الأ�شا�س في جميع المعامالت.

اعتماد ك�شوف الرواتب وجميع الم�شتحقات المالية الخا�شة بالموظفين في الموؤ�ش�شة.  -6

اإخطار مجل�س الأمناء باأية مخالفات اأو تجاوزات مالية للبت فيها.  -7

اعتمـــاد الم�شتنـــدات والمعامالت المالية ِوْفقـــًا لل�شالحيات الماليـــة المن�شو�س عليها في   -8

دة ح�شب  ـــر الم�شتنـــدات الموؤيِّ المـــادة )48( من هـــذه الالئحة، وذلك بعـــد التاأكد من توفُّ

القوانين المالية والمحا�شبية المعمول بها.

لفة الم�شتديمة )النثرية( لال�شتعا�شة. اعتماد ك�ْشف ال�شُّ  -9

10- اعتماد العقود المالية.

ع خطـــط برامج المراجعة الداخلية بال�شتراك مع الجهـــة المخت�شة، ومتابعة النتائج  11- و�شْ

واتخاذ القرارات ال�شحيحة.

مادة�)43(

يخت�س امل�شتوى املايل الأول، بالآتي:

متابعـــة خطـــوات اإعداد م�شـــروع الميزانية ال�شنويـــة للموؤ�ش�شة ح�شب المتوقـــع من اإيرادات   -1
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دي التغطية التاأمينية والإيرادات الأخرى، وذلك ِوْفقًا لالأهداف  الخدمات ال�شحية من مزوِّ

ال�شتراتيجية بالتعاون مع روؤ�شاء الأق�شام، وعْر�شها على الم�شتوى الإداري الأول.

عْر�س الح�شاب الختامي ال�شنوي على الم�شتوى الإداري الأول.  -2

الإ�شراف على تطبيق النظام المحا�شبي وتطوير الإجراءات ل�شمان ُح�ْشن �شير العمل.  -3

تحديد الدورة الم�شتندية ِوْفقًا لالإجراءات المحا�شبية والقانونية.  -4

مراجعـــة رواتب الموظفين والحوافز والمكافاآت بكافـــة اأنواعها قبل اعتمادها من الم�شتوى   -5

الإداري الأول.

ة مـــن قبل الم�شتوى المالي الثانـــي وعْر�شها على الم�شتوى  مراجعـــة التقارير المالية المَعدَّ  -6

الإداري الأول.

اعتماد القيود المحا�شبية.  -7

لفة الم�شتديمة )النثرية( لال�شتعا�شة. مراجعة ك�ْشف ال�شُّ  -8

اعتماد الت�شوية البنكية ال�شهرية.  -9

ـــق من تطبيق اأحـــكام هذه الالئحة والنٌُّظـــم والقرارات  10- اتخـــاذ الإجـــراءات الالزمة للتََّحقُّ

ال�شادرة.

11- اعتمـــاد الم�شتندات والمعامـــالت المالية ِوْفقًا لل�شالحيات الماليـــة المن�شو�س عليها في 

دة ح�شب  ـــر الم�شتنـــدات الموؤيِّ المـــادة )48( من هـــذه الالئحة، وذلك بعـــد التاأكد من توفُّ

القوانين المالية والمحا�شبية المعمول بها.

12- اإبالغ الم�شتوى الإداري الأول فْور وقوع اأية مخالفات اأو تجاوزات مالية.

مادة�)44(

اإذا غاب امل�شتوى املايل الأول اأو قام مانع مينعه من العمل، يحل حمله امل�شتوى املايل الثاين 

وميار�س ذات اخت�شا�شاته.

مادة�)45(

يخت�س امل�شتوى املايل الثاين، بالآتي:

الإ�شراف على القيود وال�شجالت المحا�شبية.  -1

اإعداد الت�شوية البنكية ال�شهرية وعر�شها على الم�شتوى المالي الأول لالعتماد.  -2

اعتمـــاد الم�شتندات الماليـــة ِوْفقًا لل�شالحيات المالية المن�شو�ـــس عليها في المادة )48(   -3
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مـــن هذه الالئحة، وذلـــك بعد التاأكد من توفر الم�شتندات الموؤيـــدة ح�شب القوانين المالية 

والمحا�شبية المعمول بها.

الم�شاهمة في اإعداد م�شروع الميزانية ال�شنوية بالتن�شيق مع الم�شتوى المالي الأول.  -4

ه على الم�شتوى المالي الأول. اإعداد الح�شاب الختامي ال�شنوي وعْر�شُ  -5

اإعداد التقارير والبيانات المالية واإبداء الراأي فيها.  -6

الإ�شراف على تنظيم ال�شجالت المالية والقيود المحا�شبية بالموؤ�ش�شة.  -7

اإعداد وترتيب جميع النماذج الم�شتخدمة في المعامالت المالية للموؤ�ش�شة.  -8

ْرف واإ�شدار ال�شيكات والتحويالت البنكية. التاأكد من �شحة م�شتندات ال�شَّ  -9

10- مراجعة العقود من الناحية المالية والتاأكد من توافر الميزانية قبل اعتمادها.

11- جْرد الُعَهد النقدية ب�شورة منتظمة ومفاجئة.

ـــق من تطبيق اأحـــكام هذه الالئحة والنُُّظـــم والقرارات  12- اتخـــاذ الإجـــراءات الالزمة للتََّحقُّ

ال�شادرة.

13- اإ�شعار الم�شتوى المالي الأول باأية تو�شيات مالية، والإبالغ عن المخالفات المالية.

قي الح�شابات وتوفير الم�شتندات المطلوبة اأثناء تاأدية عملهم. 14- التن�شيق المبا�شر مع مدقِّ

15- الإ�شراف على تح�شيل اإيرادات الموؤ�ش�شة وت�شوية التزاماتها.

مادة�)46(

يخت�س امل�شتوى املايل الثالث )املحا�شب(، بالآتي:

اإعداد ال�شجالت المالية والقيود المحا�شبية.  -1

ْرف. اإعداد م�شتندات ال�شَّ  -2

ق من توافر جميع ال�شروط المالية والمحا�شبية في كل م�شتند مالي. التََّحقُّ  -3

اإم�شاك �شجل الموجودات الثابتة.  -4

اإم�شاك الُعْهدة النقدية للموؤ�ش�شة واإعداد الك�شف الدوري لال�شتعا�شة.  -5

ْفع غير الم�شتعملة ح�شب ت�شل�شلها  حفظ ُعْهدة ال�شيكات واإي�شالت ال�شتالم وم�شتندات الدَّ  -6

في مكان اآمن وت�شجيلها في �شجل خا�س، مع عدم ال�شماح بتداولها لغير الم�شرح لهم.

اإعداد التحويالت البنكية لرواتب الموظفين.  -7

�س ب�شكل منتظم. اإيداع الإيرادات في الح�شاب البنكي المخ�شَّ  -8
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رة للوزارة اأو للرئي�س التنفيذي والجهات الأخرى. اإعداد التقارير المالية المقرَّ  -9

10- حفظ الملفات والوثائق والمعامالت المالية والمحا�شبية ب�شورة �شليمة وتقديمها للم�شوؤولين 

ومدققي الح�شابات عند الطلب.

مادة�)47(

يخت�س امل�شتوى املايل الثالث )فني احل�شابات(، بالآتي:

اإم�شاك ال�شجالت المالية والقيود المحا�شبية المتعلقة باإيرادات الموؤ�ش�شة.  -1

تح�شيل اإيرادات الموؤ�ش�شة، ومتابعة المبالغ الم�شتحقة.  -2

اإعداد م�شتندات التح�شيل.  -3

ْرف، واإبالغ الم�شتوى المالي  ق من �شالمة معامالت القْب�س وال�شَّ ا�شتـــالم النقدية، والتََّحقُّ  -4

الثاني عن اأي خطاأ اأو نق�س اأو اإهمال ليتخذ الإجراء المنا�شب ب�شاأنه.

تدقيـــق ور�شد ح�شاب �شنـــدوق الإيرادات يوميـــًا ومطابقته بال�شجالت الماليـــة قبل انتهاء   -5

الدوام الر�شمي.

الحتفاظ بالم�شتندات المالية ب�شكل منتظم واإبرازها عند الطلب.  -6

ق من توافر جميع ال�شروط المالية والمحا�شبية في كل م�شتند مالي. التََّحقُّ  -7

اإعداد تقارير الإيرادات ب�شكل منتظم اأو عند الحاجة اإلى ذلك.  -8

مادة�)48(

يكون ت�شريح الم�شتندات المالية ِوْفقًا لل�شالحيات المالية المبينة بالجدول الآتي: اأ- 

الم�شتوى الوظيفيم�شتوى ال�شالحية

ْلَفة الم�شتديمة ْرف من ال�شُّ ت�شريح م�شتندات ال�شَّ

الم�شتوى المالي الثاني50 دينارًا واأقل

 51 دينارًا اإلى 100 دينار

)في الحالت العاجلة وال�شتثنائية(

الم�شتوى المالي الأول

ت�شريح اأوامر ال�شراء

الم�شتوى المالي الثاني1000 دينار اأو اأقل
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الم�شتوى المالي الأول1001 دينار اإلى 3000 دينار

الم�شتوى الإداري الأول3001 دينار فاأكثر

ت�شريح م�شتندات �شْرف غير موؤيَّدة باأوامر �شراء وعقود مالية

الم�شتوى المالي الأول1000 دينار اأو اأقل

الم�شتوى الإداري الأول1001 دينار فاأكثر

ت�شريح ال�شيكات والتحويالت البنكية وطلبات فْتح الت�شريح وخطابات ال�شمان

الم�شتوى الإداري الأول + الم�شتوى المالي الأول�شفر اإلى 500000 دينار

رئي�س المجل�س اأو نائبه + الم�شتوى الإداري الأول500001 دينار فاأكثر

ت�شريح الـُمَناَقلة في الميزانية

الم�شتوى المالي الثانيالُمَناَقلة بين البنود

الم�شتوى المالي الأولالُمَناَقلة بين الأق�شام

الم�شتوى الإداري الأولالُمَناَقلة بين الأبواب

فـــي حالـــة غياب اأحد اأ�شحاب ال�شالحيـــة المخت�س اأو وجود مانع يمنعـــه من العمل، يكون  ب- 

ل�شاحب الم�شتوى الوظيفي الأعلى منه في ال�شالحية تمرير المعاملة.

الف�صل�الثامن

العمليات�املحا�صبية

مادة�)49(

لقاعدة  ِوفقًا  به  معمول  هو  ما  �شجالتها  يف  املالية  معامالتها  ت�شجيل  يف  املوؤ�ش�شة  تنتهج 

التكلفة التاريخية وما يتبعها من افرتا�شات حما�شبية.

وحتتفظ املوؤ�ش�شة بدفاتر و�شجالت مالية ِوْفقًا للمعايري الدولية املتعاَرف عليها، وت�شتند اإىل 

والقواعد  ِوْفقًا لالأ�ش�س  املالية،  البيانات  واإعداد  املالية،  العمليات  اإثبات  قاعدة ال�شتحقاق يف 

الآتية:

الإيرادات: يتم ت�شجيل الأموال الم�شتلمة كاإيرادات للموؤ�ش�شة في ال�شنة المالية التي ُت�شتحق   -1

فيهـــا. ول ُت�شجـــل �شمـــن اإيراداتها الأمـــوال التي ُت�شتثنـــى من التوريد فـــي ح�شابها بموجب 

القوانين، والأموال التي تت�شلمها على �شبيل الأمانة اأو ال�شمان اأو الكفالة.
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ل م�شروفات القوى العاملة فـــي ال�شنة التي ُت�شتَحق فيها،  م�شروفـــات القـــوى العاملة: ت�شجَّ  -2

وبالن�شبة لمقابل الإجازات والمكافاآت وم�شتحقات نهاية الخدمة، فيتم ت�شجيلها كم�شروفات 

في ال�شنة التي يتم دفعها فيها.

نة، ُيعتَبر فـــي حْكم الم�شروف قيمة  م�شروفـــات الخدمات وال�شلـــع: با�شتثناء ال�شلع المخزَّ  -3

الخدمات وال�شلع التي تم ت�شليمها وقبولها خالل ال�شنة المالية.

م�شروفـــات الم�شاريـــع الراأ�شماليـــة: ُيعتَبر فـــي حكم الم�شروف مـــا ا�شُتِحـــق للموردين اأو   -4

المقاوليـــن عـــن المراحل اأو الأجـــزاء التي تم اكتمـــال تنفيذها من الم�شـــروع خالل ال�شنة 

المالية.

مادة�)50(

يتم اعتماد النظام املحا�شبي الإلكرتوين للعمليات املحا�شبية امل�شتخَدم يف املوؤ�ش�شة بقرار 

من الرئي�س التنفيذي.

وعنا�شر  للموؤ�ش�شة،  املحا�شبية  الدورة  حتديد  اإىل  الإلكرتوين  املحا�شبي  النظام  ويهدف 

املدَخالت، وعمليات الت�شغيل، واملخَرجات، وذلك على النحو الآتي:

المدَخـــالت، وهي عبارة عن ت�شجيل العمليات مـــن خالل تحليل الوثائق الم�شتندية ا�شتنادًا   -1

اإلى مراكز التكلفة، وُيعتَبر فيها الم�شروع اأو الق�شم وحدة التكلفة الرئي�شية.

عمليات الت�شغيل، وتت�شمن �شجالت ودفاتر وبرنامج الت�شغيل.  -2

المخَرجـــات، وهـــي عبارة عن ترحيل العمليات مـــن دفتر اليومية اإلى دفتـــر الأ�شتاذ العام،   -3

وذلك بالقيام بالت�شويات، وقيود الإقفال الالزمة، وتح�شير القوائم المالية والتقارير، على 

اأْن تتم ال�شتفادة منها في تعديل م�شار الدورة المحا�شبية.

مادة�)51(

تلتزم املوؤ�ش�شة بتطبيق نظام حما�شبي يتما�شى مع النظام املايل املركزي والأنظمة املالية 

الأخرى ال�شادرة عن الوزارة.

ويتكون النظام املحا�شبي يف املوؤ�ش�شة من العنا�شر الآتية:

دليل الح�شابات، وهو عبارة عن قائمة بالح�شابات التي �شوف ت�شتخدمها الموؤ�ش�شة، وتحتوي   -1

على اأ�شماء الح�شابات واأرقامها. 

الم�شتندات وتتمثل في الآتي:  -2

اأ-الفاتورة، وتعد لإثبات الخدمة المقدمة، وتعتبر دعوة لدفع ما هو م�شتحق، ويجب اأن تكون 
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مة ب�شكل مت�شل�شل وظاهر على القيد. مرقَّ

مًا  ب-م�شتند القب�س، وُيعد لإثبات المبالغ المقبو�شة نقدًا اأو ب�شيكات، ويجب اأن يكون مرقَّ

ب�شكل مت�شل�شل وظاهر على القيد.

ج-اإ�شعـار دائـن، وُيعد لإثبات تعديل مبلغ الفاتورة في حالة تعديل اأو تقليل الكمية المدونة 

مًا ب�شكل مت�شل�شل وظاهر  بها، على اأن ُي�شدد المدين �شافي المبلغ. ويجب اأن يكون مرقَّ

على القيد.

اأو  بال�شلع  لها  مــزودًا  ب�شفته  المقاول  اأو  للمورد  الموؤ�ش�شة  لعتماد  وُيعد  ال�شراء،  د-اأمــر 

مًا ب�شكل مت�شل�شل وظاهر على القيد. الخدمات المبينة به، ويجب اأْن يكون مرقَّ

هـ-م�شتند ال�شرف، وُيعد لإثبات المبالغ المدفوعة من قبل الموؤ�ش�شة للغير، ويجب اأْن يكون 

مًا ب�شكل مت�شل�شل وظاهر على القيد. مرقَّ

و-نظام القيد المحا�شبي.

ز-البرنامج المحا�شبي، وهو عبارة عن نظام محا�شبي متطور ت�شتخدمه الموؤ�ش�شة لت�شجيل 

جميع العمليات المحا�شبية الخا�شة بها.

ح-القوائم المالية، وت�شتمل على:

1( قائمة المركز المالي.  

ْخل ال�شامل. 2( قائمة الدَّ  

ق النقدي. 3( قائمة التََّدفُّ  

4( قائمة التغييرات في ر�شيد الموؤ�ش�شة المتراكم.  

ويعتمدها  الإداري  الجهاز  دها  يحدِّ التي  الأخــرى  المالية  والإف�شاحات  البيانات   )5  

دها المعايير المحا�شبية المتعاَرف عليها. مجل�س الأمناء اأو تحدِّ

الف�صل�التا�صع

احل�صاب�البنكي

مادة�)52(

مبوافقة  فْتحه  ويتم  اململكة،  يف  العاملة  الوطنية  البنوك  اأحد  يف  ح�شاب  للموؤ�ش�شة  يكون 

الوزارة على الطلب الذي يتقدم به الرئي�س التنفيذي مت�شمنًا الغر�س من فتح احل�شاب، وال�شم 

املقرتح له.

اأر�شدة  من  الفائ�س  ا�شتثمار  ب�شاأن  بالوزارة  والتح�شيل  املدفوعات  اإدارة  اإخطار  ويجب 

ح�شاب املوؤ�ش�شة لدى البنك املعني، بعد موافقة جمل�س الأمناء، وذلك كله مبراعاة احلكم الوارد 

باملادة )69( الفقرة )د( من القانون.
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مادة�)53(

تتم مطابقة ح�شاب املوؤ�ش�شة بالبنك وفقًا لالإجراءات الآتية:

يقـــوم الموظف المخت�س بالموؤ�ش�شـــة با�شتالم ك�شوف الح�شاب الُمر�شلـــة اإليها من البنك،   -1

وتتم مراجعتها مع �شجالتها، وُتجهز الت�شوية الالزمة لمطابقة الأر�شدة.

ُتجـــرى مطابقة �شهرية بيـــن �شجالت م�شروفات واإيـــرادات الموؤ�ش�شـــة، وك�شوف الح�شاب   -2

المر�شلـــة مـــن البنـــك للموؤ�ش�شة، ويتـــم ال�شتف�شار عن اأيـــة مبالغ م�شروفة لـــم َت�شُدر عن 

الموؤ�ش�شـــة وتطلب وثائق ثبوتية بها، مع الحتفاظ بهذه الك�شوف ون�شخ منها في ملف خا�س 

بح�شاب البنك بعد التاأكد من �شحتها وتوازنها.

يتولـــى الموظـــف المخت�ـــس بالمطابقة التن�شيـــق الدائم مـــع البنك للح�شول علـــى الوثائق   -3

الثبوتية لجميع العمليات الح�شابية التي ل تتم ب�شيكات.

يتم التاأكد من �شحة اأرقام ال�شيكات الم�شروفة من ح�شاب البنك ح�شب الك�شوف الم�شتلمة.  -4

تتـــم متابعة ال�شيكات غيـــر الم�شروفة التي م�شت عليها فترة تزيـــد على �شهرين من تاريخ   -5

ا�شتالم اأ�شحابها لها.

يتم اإخطار البنك باأية اأخطاء اأو مبالغ غام�شة في الك�شوف الُمر�َشلة منه، والتاأكد من اإيداع   -6

جميع المبالغ الُمر�َشلة لالإيداع ومتابعة اأي تاأخير في ذلك.

ُتجرى جميع القيود الت�شحيحية وقيود الت�شوية اأوًل باأول.  -7

مادة�)54(

الإداري  امل�شتوى  بناًء على تو�شية  للموؤ�ش�شة  البنكي  الأمناء غلق احل�شاب  اإذا قرر جمل�س 

الأول، يجب مراعاة الآتي:

اإنجاز المطابقة الكاملة لح�شاب البنك.  -1

تحويل كافة الأموال المودعة بالح�شاب اإلى ح�شاب بنكي اآخر ببنك يختاره الرئي�س التنفيذي،   -2

بمـــا فـــي ذلك قيمة ال�شيـــكات ال�شادرة من الموؤ�ش�شـــة التي انتهت �شالحيـــة تواريخها، مع 

الحتفاظ بمبلغ ُيغطي قيمة ال�شيكات ال�شادرة التي لم يتم تقديمها لل�شرف.

دها في الح�شابات المنا�شبة. لة قد تم ر�شْ التاأكد من اأن الأموال الدائنة المحوَّ  -3

التاأكد من ت�شفية الح�شاب بالكامل، حتى ُي�شبح الر�شيد به �شفرًا.  -4

ها قبل التخل�س منها نهائيًا، وبطريقة ماأمونة. ح�شر جميع ال�شيكات غير الم�شتعملة، وَعدُّ  -5

اإخطـــار اإدارة المدفوعات والتح�شيل بالوزارة بغلق الح�شاب ر�شميًا، بموجب ا�شتمارة طلب   -6

غلقه.
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مادة�)55(

يخ�شع ح�شاب املوؤ�ش�شة لدى البنك، للقواعد الآتية:

فع  فـــع، وطلبات الدَّ ح لهم بالتوقيـــع على ال�شيكات وم�شتندات الدَّ يلتـــزم الأ�شخا�س الم�شرَّ  -1

الخارجيـــة مـــن ح�شاب الموؤ�ش�شة، وفقـــًا لل�شالحيات المالية المن�شو�ـــس عليها في المادة 

دة ح�شـــب القوانين  ر الم�شتنـــدات الموؤيِّ )48( مـــن هـــذه الالئحـــة، وعليهم التاأكد مـــن توفُّ

واللوائح المالية والمحا�شبية المعمول بها.

يتـــم الف�شل بيـــن مهمة ا�شتـــالم واإيداع الأمـــوال، ومهمة م�شـــك الُعْهَدة النقديـــة اأو م�شك   -2

ال�شجـــالت المحا�شبيـــة. ويجوز الجمع بيـــن المهمتين فـــي بع�س الحـــالت ال�شرورية التي 

دها الم�شتوى الإداري الأول. يحدِّ

تخ�شـــع جميع الم�شتندات الماليـــة والمحا�شبية للمراجعة من ِقَبـــل الموظفين المخت�شين؛   -3

لة بذلك. للتاأكد من �شحتها قبل اإحالتها اإلى الم�شتويات الوظيفية المخوَّ

�شة لها. ل ُت�شْرف اأية مبالغ لأغرا�س تخالف الأغرا�س المخ�شَّ  -4

ُتجرى القيود المحا�شبية في النظام المالي اأوًل باأول.  -5

يتم اإجراء جرد دوري في نهاية ال�شنة المالية للتاأكد من َتطاُبق الر�شيد الدفتري مع الر�شيد   -6

الفعلي، مع ت�شجيل الفائ�س في الح�شاب، وتحميل العجز للموظف الم�شوؤول.

يجـــب اإخطـــار اإدارة المدفوعات والتح�شيـــل بالوزارة بـــاأي تعديل يطراأ ب�شـــاأن الأ�شخا�س   -7

المخولين بال�شرف وحدود �شالحياتهم.

الف�صل�العا�صر

املوجودات�طويلة�االأجل�

مادة�)56(

ت�شتمل املوجودات طويلة الأجل اململوكة للموؤ�ش�شة، على الآتي:

الموجـــودات الثابتـــة، وهي الموجـــودات الملمو�شـــة التي تمتلكهـــا الموؤ�ش�شـــة ويمتد عمرها   -1

النتاجي لأكثر من �شنة مالية.

الم�شاريـــع تحـــت التنفيذ، وهي الموجودات التي ل تزال في مرحلة التنفيذ، ومن المتوقع اأن   -2

تحقق نفعًا لأكثر من �شنة مالية.

ال�شتثمـــارات طويلة الأجل، وهي مبالغ تتمثل في اأدوات مالية ا�شتثمارية اأيًا كانت �شورتها،   -3

ومن المتوقع الحتفاظ بها لأكثر من �شنة.

الموجـــودات غيـــر الملمو�شة المملوكـــة للموؤ�ش�شة، وهـــي المبالغ التي دفعتهـــا الموؤ�ش�شة في   -4
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موجـــودات ل تمتلكها و�شوف تحقـــق لها منافع لأكثر من �شنة، ول يوجـــد لهذه المبالغ �شيء 

ملمو�س تملكه الموؤ�ش�شة.

مادة�)57(

يجب التاأمني على جميع املوجودات الثابتة اململوكة للموؤ�ش�شة �شد اأخطار احلريق واحلوادث 

العامة، وال�شرقة، واأعمال ال�شغب، واأي نوع اآخر تراه املوؤ�ش�شة، وذلك حلماية ممتلكاتها واأموالها.

مادة�)58(

تخ�شع املوجودات طويلة الأجل باملوؤ�ش�شة للقواعد والأحكام الآتية:

يجب توفير �شجل للموجودات الثابتة، ي�شتمل على و�شف مخت�شر للموجود، وتاريخ ال�شراء،   -1

وتاريـــخ ال�شتخـــدام الفعلـــي، والمـــكان، ورمز الموجـــود، ومعـــدل ال�شتهـــالك المحت�َشب، 

َقة من البيع. وال�شتهالك المتراكم، وتاريخ البيع، وعوائد البيع، والربح والخ�شارة المحقَّ

يجـــوز لإدارة المـــوارد المالية بالموؤ�ش�شـــة وباإ�شراف منها اإ�شناد بع�س مهـــام اإم�شاك �شجل   -2

الموجـــودات الثابتـــة للموظفيـــن المخت�شين بالأق�شـــام والوحدات الأخـــرى بالموؤ�ش�شة بعد 

موافقة الم�شتوى المالي الأول.

ُتطبـــق معاييـــر المحا�شبـــة الدولية المرتبطـــة بالموجـــودات طويلة الأجل علـــى المعالجات   -3

المحا�شبيـــة المرتبطة بالموجـــودات طويلة الأجل، كالمعيـــار )16( للممتلكات، والمعدات، 

والتجهيزات، والمعيار )38( للموجودات غير الملمو�شة.

يجـــب على موظفي الموؤ�ش�شـــة الذين ي�شتخدمون موجوداتها الثابتـــة المحافظة عليها وبذل   -4

العناية الالزمة لها.

ي عن اأ�شباب الفْقد  يجب على الموؤ�ش�شة فور اكت�شافها فْقد اأيٍّ من موجوداتها الثابتة؛ التحرِّ  -5

واتخاذ ما يلزم من اإجراءات ل�شتعادة الأ�شل المفقود.

يجـــب اإبـــالغ ديـــوان الرقابة الماليـــة والإداريـــة بحـــوادث الفْقـــد، اأو ال�شرقـــة، اأو الإ�شرار   -6

بالموجـــودات الثابتة ونتائج التحقيق التي تمت في هـــذا ال�شاأن، والتن�شيق معه لإحالة الأمر 

اإلى الجهة المخت�شة بتحريك الدعوى الجنائية اإذا اقت�شى الأمر ذلك.

ي�شتـــرط لف�شل الموجودات التـــي ُت�شِكل جزءًا مكماًل في الموجودات الثابتة، عن �شجلها اأن   -7

تكون قابلة للنقل وال�شتعمال كوحدة م�شتقلة.

ُتتخذ القيمة ال�شرائية اأ�شا�شًا لحت�شاب تكلفة الموجودات الثابتة.  -8

ُت�شـــاف اإلى تكلفـــة الموجودات الثابتة تكلفة ال�شراء والتاأميـــن والنقل اإلى موقع ال�شتخدام   -9
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النهائي والإعداد والتجهيز لذلك.

10- فـــي حـــال الرغبة في تحويل الموجـــودات الثابتة من مكان اإلى اآخر داخـــل الموؤ�ش�شة، يجب 

اإخطار الإدارة المعنية بذلك خطيًا لتحديث �شجل الموجودات الثابتة.

11- فـــي حالـــة بيع اأو ا�شتبعاد اأو ا�شتبدال الموجودات الثابتة يجب اأن يتم ذلك عن طريق اإدارة 

الموارد المالية بالموؤ�ش�شة لتحديث �شجل الموجودات الثابتة.

مادة�)59(

يتم ت�شنيف املوجودات الثابتة باملوؤ�ش�شة، على النحو الآتي:

التجهيزات والأثاث.  -1

الأجهزة والمعدات.  -2

اأجهزة الحا�شب الآلي وم�شتلزماتها.  -3

برامج الحا�شب الآلي.  -4

مادة�)60(

املو�شح  النحو  على  نوعها،  بح�شب  الراأ�شمالية  الثابتة  للموجودات  الإنتاجي  العمر  ر  يقدَّ

باجلدول الآتي:

العمر الإنتاجيالموجودات الثابتة

5 �شنواتالتجهيزات والأثاث

5 �شنواتالأجهزة والمعدات

5 �شنواتاأجهزة الحا�شب الآلي وم�شتلزماتها

5 �شنواتبرامج الحا�شب الآلي

مادة�)61(

اأو  ا�شتعمالها،  نتيجة  قيمتها  انخف�شت  التي  الراأ�شمالية  الثابتة  املوجودات  ا�شتهالك  يتم 

اإليه  حة باجلدول امل�شار  التي تنق�شي من عمرها الإنتاجي املو�شَّ ي الفرتة الزمنية  ب�شبب ُم�شِ

باملادة )60( من هذه الالئحة حتى ولو مل ُت�شتعَمل.

باع طريقة الق�شط الثابت، وذلك ابتداًء من  ويتم احت�شاب ا�شتهالك املوجودات الثابتة باتِّ

التاريخ الذي تكون فيه هذه املوجودات جاهزة لال�شتخدام، اأو من تاريخ امتالكها اأيهما اأقرب.
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ويف جميع الأحوال تظل القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة دينارًا واحدًا يف �شجل املوجودات 

الثابتة، حتى لو بقيت �شاحلة لال�شتخدام اأو ال�شتعمال بعد انتهاء العمر الإنتاجي لها.

ول يتم ال�شتنزال من قيمة امل�شاريع التي حتت التنفيذ اإل بعد بدء ت�شغيلها وحتويلها اإىل 

موجودات ثابتة. 

 )39( الدولية  املحا�شبة  معيار  ل�شرتاطات  طبقًا  الأجل  طويلة  ال�شتثمارات  تقييم  ويتم 

اخلا�س بالعرتاف والقيا�س.

مادة�)62(

يتم جْرد املوجودات الثابتة باملوؤ�ش�شة بنهاية كل �شنة املالية، من خالل جلنة ُت�شمى )جلنة 

اجلْرد،  بنتائج  �شامل  تقرير  باإعداد  وتقوم  الأول،  الإداري  امل�شتوى  من  بقرار  ُت�شكل  اجلْرد( 

والتعديالت التي نتجت عنه، وبيان حالة املوجودات الثابتة عند اجلْرد، وذلك بعد معاينتها على 

الطبيعة والوقوف على حالتها للتاأكد من �شحة البيانات املدونة يف �شجل املوجودات الثابتة. ويف 

حال اكت�شاف فٌقد موجودات اأو ا�شتخدمها ب�شكل غري �شحيح اأو غري منا�شب؛ ترفع جلنة اجلرد 

تقريرًا بذلك اإىل اإدارة املوارد املالية باملوؤ�ش�شة لتخاذ الإجراء الالزم يف هذا ال�شاأن.

الثابتة  املوجودات  �شجل  مع  اجلْرد  ك�شوف  مطابقة  باملوؤ�ش�شة  املالية  املوارد  اإدارة  وتتوىل 

واتخاذ الإجراءات الالزمة لتعديل ال�شجل متى لزم الأمر، وكذلك يف حالة وجود مفقودات.

ويف جميع الأحوال ُت�شلم ن�شخة من تقرير اجلرد اإىل امل�شتوى الإداري الأول.

مادة�)63(

رات  ل يجوز ا�شتبعاد الموجودات الثابتة قبل انتهاء عمرها الإنتاجي، اإل في حالة وجود مبرِّ اأ- 

اقت�شادية اأو فنية ُتذكر في تقرير فني ُيعد من قبل �شخ�س اأو جهة مخت�شة.

يتم ا�شتبعاد اأحد مكونات الموجودات الثابتة، بعد موافقة لجنة فنية تحدد �شعر بيع تقديري  ب- 

لالأ�شل، ُي�شكلها الم�شتوى الإداري الأول ويعتمد قرارها، قبل البدء في اإجراءات ال�شتبعاد.    

يتم الت�شرف في الموجودات الثابتة الم�شتبعدة المنقولة، باأيٍّ من الطرق الآتية: ج- 

1- الحتفاظ بها لال�شتفادة منها في الأغرا�س التعليمية والتدريبية.

2- تحويلها اإلى جهة حكومية اأخرى لال�شتفادة منها.

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  المر�شوم  لأحكام  طبقًا  بالمزاد  3- بيعها 

المناق�شات والمزايدات والم�شتريات والمبيعات الحكومية ولئحته التنفيذية، وتعاميم 

وقرارات مجل�س المناق�شات والمزايدات.

4- منِحها للجهات الخيرية اأو التطوعية بناًء على طلب كتابي منها.
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5- منِحها للموظفين بالموؤ�ش�شة طبقًا لقواعد ي�شعها الم�شتوى الإداري الأول ت�شمن عدالة 

التوزيع، وُي�شترط لذلك اأن يقل �شعر البيع التقديري عن مائة وع�شرون دينارًا للوحدة 

الواحدة، وعن األفي دينار بالن�شبة لمجموعها.   

ل يجـــوز اإتمـــام البيع اإل اإذا كان ال�شعر المعرو�س اأعلى مـــن �شعر البيع التقديري. واإذا كان  د- 

ال�شعـــر المعرو�ـــس اأقل منـــه؛ يجب الح�شول على موافقـــة الم�شتـــوى الإداري الأول بالقيمة 

الجديدة قبل اإتمام البيع.

ويتم ا�شتبعاد املوجودات الثابتة من ال�شجل اخلا�س بها بعد حت�شيل قيمة البيع املتفق عليها 

اأو حتويلها اإىل جهة اأخرى.

مادة�)64(

مع مراعاة اأحكام الدليل املايل املوحد، تلتزم املوؤ�ش�شة بالأحكام التالية يف �شاأن املركبات 

احلكومية:

ت�شمل المركبات الحكومية، تلك المملوكة للموؤ�ش�شة، اأو التي ت�شتاأجرها من القطاع الخا�س.  -1

ل يجـــوز للموؤ�ش�شـــة �شـــراء المركبـــات والآليـــات بمختلـــف اأنواعهـــا، وُي�شتعا�ـــس عـــن ذلك   -2

بال�شتئجار لفترة طويلة الأجل من القطاع الخا�س متى ا�شتدعت حاجة العمل توفير مركبة 

لال�شتخدامات الر�شمية.

يجـــب تنا�شب نـــوع المركبة وقوة محركها وحجمها وموا�شفاتها مـــع طبيعة ا�شتخدامها، مع   -3

مراعـــاة توفير المركبة بالحد الأدنى من الموا�شفـــات المنا�شبة لطبيعة العمل، وباأقل كلفة 

ممكنة.

ُتدير الموؤ�ش�شـــة عقود المركبات الم�شتاأجرة من القطاع الخا�ـــس وتراقب التزام الموؤ�ش�شة   -4

ل م�شوؤولية  الموؤجـــرة ب�شروط العقد المبرم معها، كتوفيـــر المركبات ومتابعة �شيانتها وتَحمُّ

تاأمينهـــا وت�شجيلها، والأ�شرار الناتجة عن مخالفة �شروط العقد، وخ�شم قيمة اأية غرامات 

اأو جـــزاءات ُت�شتحـــق على الموؤ�ش�شة الموؤجرة - بموجب العقـــد - من الإيجار ال�شهري الذي 

يتم �شرفه لها.

يتحمـــل �شائق المركبـــة الحكومية قيمة جميـــع المخالفات المرورية المفرو�شـــة عليه اأثناء   -5

قيادته للمركبة. 

اإذا ت�شبب �شائق المركبة في حادث مروري، وكان هو الطرف المخطئ ح�شب تقرير الإدارة   -6

العامة للمرور؛ يتحمل )10%( من تكاليف اإ�شالح المركبة، اأو يدفع المبلغ المحدد في وثيقة 

تاأميـــن المركبـــة الم�شتاأجرة، على األ يزيـــد المبلغ على خم�شين دينارًا فـــي جميع الأحوال، 

بالإ�شافة اإلى تكلفة اإ�شدار تقرير الإدارة العامة للمرور.
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يتحمل �شائق المركبة جميع تكاليف الأ�شرار اأو الأعطال غير الموؤمنة التي تحدث للمركبة،   -7

اإذا ت�شبب فيها نتيجة �شوء ا�شتخدامه اأو اإهماله اأو تعمده الإ�شرار بالمركبة.  

الف�صل�احلادي�ع�صر

التقارير�املالية

مادة�)65(

تلتـــزم الموؤ�ش�شـــة بتزويد الـــوزارة بن�شخة تف�شيلية مـــن ميزانياتها ال�شنويـــة بالإ�شافة اإلى  اأ- 

الح�شابـــات الختامية المدققة بعد اعتمادها من قبل مجل�س الأمناء خالل مدة ل تزيد على 

ثالثة اأ�شهر من تاريخ الإ�شدار، مع اللتزام بالقرارات والتعاميم ال�شادرة في هذا ال�شاأن.

تقدم الموؤ�ش�شة اإلى مجل�س الأمناء تقريرًا ماليًا ربع �شنوي يت�شمن ما تم تنفيذه من اإيرادات  ب- 

وم�شروفات من ميزانيتها، وتقريرًا ماليًا �شنويًا في نهاية ال�شنة المالية الجارية يت�شمن ما 

تـــم تنفيذه من ميزانيتها عن ال�شنـــة المالية الجارية بالكامل، وبيان كافة الفوائ�س النقدية 

�س من الميزانية العامة اأو من اإيراداتها الأخرى. �شواء الناتجة عن الدعم المخ�شَّ

تلتـــزم الموؤ�ش�شة، في المواعيـــد التي يحددها مجل�س الأمناء خالل ال�شنة المالية، اأن تر�شل  ج- 

اإليه الآتي:

حًا به مقارنة بين ميزانية الموؤ�ش�شة والنتائج الفعلية. 1- الح�شاب الختامي مو�شَّ

2- تقارير اإح�شائيات مالية حكومية )GFS( وذلك طبقًا للنماذج التي تحددها الوزارة.

ب�شاأن  المالي، مثل تقرير  الأداء  لقيا�س  اأهميتها  الأمناء  اأخرى يرى مجل�س  تقارير  3- اأية 

ل الموؤ�ش�شة �شداد الديون الم�شتَحقة عليها، وتقرير ب�شاأن مدى اإمكانية  مدى اإمكانية تَحمُّ

التقارير  وكذلك  الت�شغيلية،  مواردها  خالل  من  الت�شغيلية  التزاماتها  �شداد  الموؤ�ش�شة 

المن�شو�س عليها في المر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن الميزانية العامة.

الف�صل�الثاين�ع�صر

املراجعة�الداخلية�والتدقيق

مادة�)66(

اأو الأن�شطة امل�شتقلة التي تهدف اإىل تدقيق  تت�شمن املراجعة الداخلية، جمموعة الأنظمة 

العمليات والقيود ب�شكل م�شتمر؛ ل�شمان دقة البيانات املحا�شبية والإح�شائية، والتاأكد من كفاية 

ق من اللتزام بتنفيذ ال�شيا�شات  الحتياطات املتخذة حلماية اأ�شول وممتلكات املوؤ�ش�شة، والتََّحقُّ

الرقابة  وو�شائل  وال�شيا�شات  اخلطط  تلك  �شالحية  وقيا�س  الإدارية،  والإجراءات  واخلطط 



العدد: 3547 – الخميس 26 أغسطس 2021

70

الأخرى يف اأداء اأغرا�شها، واقرتاح التح�شينات الالزمة عليها، بهدف الو�شول اإىل درجة الكفاية 

الإنتاجية الق�شوى.

وتنق�شم املراجعة الداخلية اإىل مراجعة داخلية مالية، ومراجعة داخلية اإدارية.

مادة�)67(

الأ�شكال  للق�شم،  الداخلي  املراجع  وظيفة  توفرها  التي  الداخلية  املراجعة  خدمات  تتخذ 

الآتية:   

رقابـــة وقائية، بموجبها يقوم المراجع الداخلي بالتاأكد من وجود الحماية الكافية لالأ�شول،   -1

وحماية ال�شيا�شات الإدارية من النحراف عند تطبيقها تطبيقًا فعليًا.

رقابـــة تقويميـــة، بموجبهـــا يقوم المراجـــع الداخلـــي بقيا�س وتقويـــم فاعلية نظـــم الرقابة   -2

واإجراءاتها في الموؤ�ش�شة، ومدى اللتزام بال�شيا�شات الإدارية المو�شوعة.

رقابـــة اإن�شائيـــة، بموجبهـــا يقتـــرح المراجع الداخلـــي التح�شينـــات الالزمة علـــى الأنظمة   -3

مة له. المو�شوعة داخل الموؤ�ش�شة، وطماأنة الق�شم على �شالمة ودقة المعلومات المقدَّ

مادة�)68(

يتحدد نطاق عمل املراجعة الداخلية بح�شب معايري الأداء املهني للتدقيق يف فح�س وتقييم 

كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للموؤ�ش�شة وم�شتوى الأداء، ويتم حتقيق هذا من خالل قيام 

املراجع الداخلي بالآتي:

1-  مراجعـــة موثوقية ونزاهة المعلومات المالية والت�شغيليـــة والو�شائل الم�شتخدمة في تحديد 

وقيا�س وت�شنيف واإعداد التقارير الخا�شة بالمعلومات.

مراجعـــة الأنظمـــة المو�شوعـــة والتاأكـــد من اللتـــزام بال�شيا�شـــات والخطـــط والإجراءات   -2

والقوانين واللوائح والأنظمة، والتي قد يكون لها تاأثير هام على العمليات والتقارير، وتحديد 

مدى التزام الموؤ�ش�شة بو�شع مثل هذه ال�شيا�شات والخطط.

ق من وجودها. مراجعة و�شائل حماية الأ�شول والتََّحقُّ  -3

تقييم مدى الكفاءة القت�شادية في ا�شتخدام الموارد.  -4

ـــط لها، واأن النتائج  مراجعـــة العمليات اأو البرامـــج للتاأكد من اأنه تم تنفيذها كما هو مخطَّ  -5

تن�شجم مع الأهداف والغايات المو�شوعة لها.
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مادة�)69(

ق من �شالمة  التََّحقُّ الأول عن  الإداري  امل�شتوى  اأمام  للموؤ�ش�شة مدقق داخلي م�شوؤول  يكون 

املوؤ�ش�شة  باع  واتِّ الواقع،  مع  ومتفقة  من�شبطة  ب�شورة  وتطبيقها  واملحا�شبية  املالية  الإجراءات 

للمعايري وتقدمي التقارير الدورية، والتاأكد من التزامها بالأنظمة والقوانني وال�شيا�شات واخلطط 

ق من املحافظة على اأ�شول املوؤ�ش�شة، وا�شتخدام مواردها بكفاءة  والإجراءات والعقود، والتََّحقُّ

وفاعلية واقت�شاد.

مادة�)70(

يقوم املدقق الداخلي باملوؤ�ش�شة باملهام الآتية:

فْح�س وتقييم ُنُظم الرقابة الداخلية.  -1

ْرف. المراجعة بعد ال�شَّ  -2

المراجعة الإدارية.  -3

رْفع تقارير عن نتائج اأعمال المراجعة التي قام بها، وفقًا لل�شروط الآتية:  -4

عًا من المدقق الداخلي. اأ-اأْن يكون التقرير المعد مكتوبًا وموقَّ

مًا في الموعد المحدد لذلك. اًء، ومقدَّ زًا، وبنَّ ب-اأْن يكون التقرير مو�شوعيًا، ووا�شحًا وُمَركَّ

ج-اأْن ي�شتمل التقرير على الهدف من عملية التدقيق الداخلي ونطاقها ونتائجها، ويت�شمن 

راأي المدقق الداخلي متى لزم الأمر.

د-اأْن ي�شتمل التقرير على التو�شيات التي �شوف توؤدي اإلى التح�شينات المحتملة والإنجازات 

القائمة والمر�شية والإجراءات الت�شحيحية التي تم اتخاذها.

ال�شتنتاجات  حــول  تدقيقها  تم  التي  والأق�شام  الإدارات  اآراء  التقرير  يت�شمن  هـــ-اأن 

والتو�شيات.

ل اإليها في تقريره  يجـــب على المدقق الداخلي مناق�شة ال�شتنتاجـــات والتو�شيات التي تو�شَّ  -5

مع الم�شتويات الإدارية المخت�شة بالموؤ�ش�شة قبل اإ�شدار التقارير النهائية.

يجـــب على م�شوؤول وحدة التدقيـــق الداخلي مراجعة التقرير والموافقـــة عليه قبل اإ�شداره،   -6

وتحديد الإدارات والأق�شام التي يجب اأن ُتعطى ن�شخة من هذا التقرير.

مادة�)71(

ت�شمل عملية التخطيط لتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي الآتي:

تحديد الأهداف التي و�شعتها وحدة التدقيق الداخلي خالل الفترة التي تغطيها الخطة.  -1
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دة لإجراء التدقيق الداخلي خالل الفترة المقررة. ع جداول عمل محدَّ و�شْ  -2

ع خطط لالحتياجات من الأيدي العاملة الالزمة لوحدة التدقيق الداخلي. و�شْ  -3

ع خطة بالموازنات التقديرية المالية الالزمة لحتياجات وحدة التدقيق الداخلي. و�شْ  -4

ت�شميـــم نماذج تقارير الن�شاط التي �شوف ت�شدرها وحـــدة التدقيق الداخلي عن الأن�شطة   -5

التي �شيتم اإنجازها داخل هذه الوحدة.

مادة�)72(

ثالث  ملدة  الأمناء  جمل�س  يختاره  خارجي  مدقق  املوؤ�ش�شة،  ح�شابات  تدقيق  عملية  يتوىل 

�شنوات، ويقدم تقريره اإىل امل�شتوى الإداري الأول لعْر�شه على املجل�س لالعتماد.

مادة�)73(

تتكامل عالقة املدقق الداخلي باملدقق اخلارجي، ويعمل املدقق اخلارجي على الآتي:

تحديد مدى اقتناعه بالمدقق الداخلي.  -1

تحديد مدى قوة تقارير فح�س وتقييم نظم الرقابة الداخلية.  -2

تحديد مدى ا�شتجابة الإدارة لتقارير فح�س وتقييم ُنُظم الرقابة الداخلية.  -3

ل اإليها املدقق اخلارجي اإيجابية يتوىل املدقق الداخلي تخفي�س  واإذا كانت النتيجة التي تو�شَّ

نة وم�شتوى اأدلة الإثبات. اأما اإذا كانت النتيجة �شلبية فيتوىل املدقق اخلارجي القيام  حْجم العيِّ

بعك�س ما �شبق.

الف�صل�الثالث�ع�صر

ِحْفظ�ال�صجلت�والنماذج�املالية

مادة�)74(

مع مراعاة اأحكام الدليل املايل املوحد، تلتزم املوؤ�ش�شة بالآتي:

حفـــظ الم�شتندات والوثائق وال�شجالت والك�شوف والنمـــاذج المالية مع كامل مرفقاتها بما   -1

نة اإلكترونيًا لمـــدة ل تقل عن �شنتين تبداأ مـــن اأول ال�شنة المالية  فـــي ذلك البيانـــات المخزَّ

التاليـــة لل�شنة التي انتهى فيها العمل، ولمدة ع�شر �شنـــوات بالن�شبة للم�شتندات وال�شجالت 

والك�شوف والنماذج المالية التي تترتب عليها التزامات مالية مع الغير. 

تبـــداأ مدة حفظ الم�شتندات وال�شجالت المالية ابتداًء مـــن اأول ال�شنة المالية التالية لل�شنة   -2

التي انتهى فيها العمل بالم�شتندات اأو ال�شجالت المالية.
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تبـــداأ مـــدة حفظ الم�شتنـــدات التعاقدية بما فيها العقـــود المالية بجميـــع اأنواعها من تاريخ   -3

اكتمـــال اللتزامـــات التعاقدية الواردة فـــي العقد اأو الم�شتند التعاقـــدي بما في ذلك انتهاء 

فترات ال�شمان اأو ال�شيانة. 

يتـــم الحتفـــاظ بالم�شتنـــدات وال�شجالت الماليـــة المتعلقة باأيـــة حقوق متنـــازع عليها بين   -4

الحكومـــة والغير لحيـــن اإتمام ت�شوية هذه الحقـــوق نهائيًا اأو تاريخ �شقوطهـــا بالتقادم وفقًا 

لأحكام القوانين.

مادة�)75(

عن  امل�شوؤولني  املخت�شني  املوظفني  لدى  والدفاتر  وال�شجالت  امل�شتندات  جميع  حتفظ 

ا�شتالمها كُعْهدة لديهم، مع �شرورة احلفاظ عليها وعلى �شرية و�شالمة املعلومات الواردة فيها. 

امل�شتوى  موافقة  بعد  اإل  املوؤ�ش�شة  خارج  حما�شبية  اأو  مالية  معلومات  اأية  اإخراج  يجوز  ول 

الإداري الأول.

مادة�)76(

يجب على َمن ِبُعهدته امل�شتندات وال�شجالت والدفاتر - اإذا ترك عمله لأي �شبب - اأن ُي�شلِّمها 

ع املح�شر من  اإىل َمن يخلفه مبوجب حم�شر ت�شليم وا�شتالم ُتذَكر فيه جميع تف�شيالتها، ويوقَّ

الطرفني، ويعتَمده امل�شتوى الإداري الأول.

مادة�)77(

دة للِحْفظ، اإتالف الم�شتندات وال�شجالت والدفاتر والأوراق  يجوز بعد انق�شاء المدة المحدَّ اأ- 

الثبوتيـــة، وُن�َشخ قواعـــد البيانات، بقرار من الم�شتـــوى الإداري الأول اإذا تبين عدم الحاجة 

اإليها، ب�شرط األ تكون متعلقة باأي من الآتي:

ر اإقامتها ولم ُت�شتكَمل اإجراءاتها بعد. 1- ق�شايا اأو منازعات تحكيم قائمة اأو تقرَّ

2- حقوق قائمة للموؤ�ش�شة اأو للدولة لدى الغير، اأو للغير لدى الموؤ�ش�شة اأو الدولة.

ب-  يخ�شع قرار الإتالف لالإجراءات وال�شوابط الآتية:

1- يتم ت�شكيل لجنة اأو لجان لح�شر الم�شتندات وال�شجالت والدفاتر والأوراق وُن�َشخ قواعد 

لتنفيذ  المنا�شبين  والتوقيت  الو�شيلة  واختيار  بها  قوائم  واإعــداد  وتجميعها،  البيانات 

عملية الإتالف.

عًا عليه من جميع  2- يتم اإعداد مح�شر - اأو محا�شر - من ِقَبل لجنة اأو لجان الإتالف موقَّ
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نًا فيه ما تم اإتالفه، مع �شرورة التاأكد من وجود ن�شخ اإلكترونية ِلـما تم  اأع�شائها ومبيَّ

اإتالفه، واأن يتم الإتالف بطريقة تمنع ا�شتعمال ما تم اإتالفه بوا�شطة الآخرين.

3- يتم الحتفاظ بمحا�شر الإتالف بطريقة ي�شهل الرجوع اإليها عند اللزوم.

�شركات  واإخطار  اإتالفه،  تم  ما  �شوء  في  المالية  وال�شجالت  الدفاتر  قيود  تعديل  4- يتم 

نة( لتخاذ ما يلزم من تعديالت لوثائق التاأمين. ن لديها )اإن كانت موؤَمَّ التاأمين الموؤمَّ
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املجل�س�االأعلى�لل�صحة

�قرار�رقم�)52(�ل�صنة�2021

باإ�صدار�الئحة�تنظيم��صئون�العاملني�باملوؤ�ص�صات�ال�صحية�احلكومية

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

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

ملوظفي احلكومة، وتعديالته،

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

الطبية املعاِونة، 

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

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

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

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،

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

املادة )71( منه،

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

وعلى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 2019 بت�شكيل جمل�َشـي اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية ومراكز 

الرعاية ال�شحية الأولية،

وبعد التن�شيق مع جهاز اخلدمة املدنية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

ُيـعمل باأحكام لئحة تنظيم �شئون العاملني باملوؤ�ش�شات ال�شحية احلكومية، املرافقة لهذا 

القرار.
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املادة�الثانية

التايل  اليوم  به من  وُيـعمل  القرار،  اأحكام هذا  – تنفيذ  ُكـلٌّ فيما يخ�شه   - املعنيني  على 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�املجل�س�االأعلى�لل�صحة

الفريق�طبيب�حممد�بن�عبد�اهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 14 محـــــــرم 1443هـ 

الـمـــوافـــــــق: 22 اأغ�شط�س 2021م
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الئحة�تنظيم��صئون�العاملني�باملوؤ�ص�صات�ال�صحية�احلكومية

الف�صل�االأول

االأحكام�العامة

مادة�)1(

ُكـلٍّ  قرين  ـنة  املبيَّ املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  الالئحة  هذه  اأحكام  تطبيق  يف 

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

المجل�ـــس�االأعلـــى�لل�صحـــة: المجل�س الأعلى لل�شحة الُمـن�شاأ بموجـــب المر�شوم رقم )5( ل�شنة 

.2013

مجل�س�االأمناء: مجل�س اأمناء الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية.

الموؤ�ص�صة�ال�صحية�الحكومية�اأو�الموؤ�ص�صة: الموؤ�ش�شات التي ي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س 

ـر الم�شت�شفيات والم�شت�شفيات  الأعلى لل�شحة بعد موافقة مجل�س الوزراء، والتي ت�شمل دون ح�شْ

ـعات الطبية  ـ�شيـــة ومراكز الرعاية ال�شحية الأولية والمراكـــز الطبية العالجية والمجمَّ التخ�شُّ

والعيادات ومراكز مزاولة اأيٍّ من المهن الطبية المعاِونة.

الرئي�س�التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية.

الموظـــف: كل َمــــن ي�شغل وظيفة في اإحدى وظائـــف الموؤ�ش�شات ال�شحيـــة الحكومية، اأيًا كانت 

ـى وظيفته. طبيعة عمله اأو م�شمَّ

د من ِقـَبـل مجل�س الأمناء،  الوظيفـــة: مجموعة الواجبـــات والم�شئوليات وال�شالحيات التي تحدَّ

والتي يلزم للقيام بها توافر ا�شتراطات ومعايير يجب توافرها فيمن ي�شغلها لتاأدية هذه الواجبات 

والم�شئوليات وال�شالحيات ب�شفة دائمة اأو موؤقتة.

دة بدوام كامل طوال اأيام  التوظيـــف�الدائـــم: التوظيف الذي يعمل فيـــه الموظف لمدة غير محدَّ

رة للوظيفة التي ي�شغلها بعد موافقة مجل�س الأمناء. العمل، ويتقا�شى الراتب والمزايا المقرَّ

دة بدوام كامل  التوظيـــف�الموؤقـــت: التوظيف الذي يعمل فيه الموظف بموجـــب عْقـد لمدة محدَّ

رة للوظيفة التي ي�شغلهـــا اأو راتبًا مقطوعًا  طـــوال اأيام العمـــل، ويتقا�شى الراتب والمزايا المقـــرَّ

ـح للوظيفة بعد موافقة مجل�س الأمناء. ِوْفـقًا ِلـما يتم التفاق عليه بين الموؤ�ش�شة والمر�شَّ

ى لفترة  دة يوؤدَّ التوظيـــف�الجزئـــي: التوظيف الذي يعمل فيه الموظف بموجب عْقــــد لمدة محدَّ

ر ل�شاعات العمل اليومية طوال اأيام العمل، ويتقا�شى بموجبه  زمنية تقل عن الدوام الكامل المقرَّ

الموظـــف راتبـــًا مقطوعًا يتم احت�شابه بال�شاعة اأو باليوم اأو بالأ�شبوع اأو بال�شهر اأو بالقطعة ِوْفـقًا 

ـح للوظيفة بعد موافقة مجل�س الأمناء. ِلـما يتم التفاق عليه بين الموؤ�ش�شة والمر�شَّ

د ِوْفـقًا ل�شاعات  التوظيـــف�بعقـــد�لغير�البحرينيين: توظيف غير البحرينـــي بموجب عْقـد محدَّ

رة للوظيفة التـــي ي�شغلها اأو راتبًا  دة فـــي العْقـد، ويتقا�شى الراتـــب والمزايا المقرَّ العمـــل المحدَّ

مقطوعًا اأو عمولة اأو ن�شبة مئوية من قيمة المطاَلـبات عن المراجعة اأو الت�شخي�س اأو العالج، اأو 
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ـح  مة للم�شتفيد ِوْفـقًا ِلـما يتم التفاق عليه بين الموؤ�ش�شة والمر�شَّ اأيٍّ مـــن المنافع ال�شحية المقدَّ

للوظيفة بعد موافقة مجل�س الأمناء.

ب بموجب عْقـد لمدة  توظيـــف�االأطبـــاء�المتدربيـــن: التوظيف الـــذي يعمل فيه الطبيب المتـــدرِّ

رة للوظيفة التي ي�شغلها  دة بدوام كامل طوال اأيام العمل، ويتقا�شى الراتب والمزايا المقرَّ محـــدَّ

اأو راتبًا مقطوعًا ِوْفـقًا ِلـما يتم التفاق عليه بعد موافقة مجل�س الأمناء.

ـن �شاغلوها بموجـــب مر�شوم، اأو قرار مـــن رئي�س مجل�س  الوظائـــف�العليـــا: الوظائـــف التـــي يعيَّ

د ا�شتراطات �شْغـل الوظيفة اأداة التعيين فيها. الوزراء، وتحدِّ

ـن �شاغلوها  الطواقـــم�العليـــا: الطواقـــم الطبية والفنية والتمري�شيـــة والإدارية العليا والتـــي يعيَّ

بموجب قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة. 

اإلغاء�الوظيفة: �شْطـب الوظيفة بكامل واجباتها وم�شئولياتها من مهام التنظيم المدرجة �شمن 

الوظيفة في الموؤ�ش�شة ب�شورة دائمة.

ر  الراتـــب: الراتب الأ�شا�شي للوظيفـــة م�شافة اإليه العالوة الجتماعية واأيـــة عالوات اأخرى يقرِّ

المجل�س الأعلى لل�شحة اإ�شافتها اإلى الراتب الأ�شا�شي.

العـــلوة: مبلغ نقدي ُيـمنح للموظف ِوْفـق اأحكام هـــذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لها، 

وي�شتحقها الموظف ب�شورة متوا�شلة اإذا توافرت �شروطها، ول ُتـ�شتقَطـع عند خروجه في اإجازة 

براتب.

البَدل: مبلـغ نقدي ُيـمنـح للموظف ِوْفــق اأحكـام هذه الالئحة والقـرارات ال�شـادرة تنفيذًا لـهـا، 

لتعويـ�شــــه عـن مواجـهـة متـطلَّـبـات وظـروف وطبـيـعـة العمــــل الخا�شـة بالوظيفـة التـي ي�شغـلهـا، 

ول ت�شتدعي ظروف ومتطلَّـبات العمل ا�شتمرار �شْرف هذا المبلغ اأثناء الإجازة براتب.

حافـــز�االأداء: مبلغ نقدي ُيمنح للموظف على اأ�شا�س الإنتاجية في العمل وتقييم الأداء الوظيفي، 

وذلك ِوْفـقًا لل�شوابط والمعايير التي ي�شدر بها قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.

مادة�)2(

نطاق�ال�صريان

وعلى  احلكومية،  ال�شحية  باملوؤ�ش�شات  العاملني  جميع  على  الالئحة  هذه  اأحكام  ت�شري 

املوظفني املتعاقدين معها.

املدنية  اخلدمة  قانون  اأحكام  ـق  تطبَّ الالئحة،  هذه  يف  خا�س  ن�س  ب�شاأنه  يرد  مل  وفيما   

والتعليمات  والقرارات  التنفيذية،  ولئحته   ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر 

ال�شادرة تنفيذًا له.
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الف�صل�الثاين

الهيكل�التنظيمي�وترتيب�الوظائف

مادة�)3(

اأ - يكـــون لكل موؤ�ش�شة �شحية حكومية هيكل تنظيمي ي�شدره المجل�س الأعلى لل�شحة بالتن�شيق 

مع جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناًء على اقتراح من مجل�س الأمناء، ُتـراعى فيه التق�شيمات 

ـرها  الإداريـــة للموؤ�ش�شـــة ووْحـداتها واإداراتها بمـــا يتنا�شب مع الِخـْدمـــات ال�شحية التي توفِّ

وحجم ونوعية تلك الِخـْدمات.

ب - يتـــم اإن�شـــاء الإدارات والوظائف العليا وتعديلهـــا واإلغاوؤها بمر�شوم، ويتـــم اإن�شاء الِوْحـدات 

الإداريـــة والوظائـــف الأخرى بقرار مـــن رئي�س المجل�ـــس الأعلى لل�شحة، وذلـــك بناًء على 

اقتراح من مجل�س الأمناء.

ج - ت�شـــع كل موؤ�ش�شـــة �شحيـــة حكومية و�شفًا وظيفيًا لـــكل وظيفة من وظائفهـــا ومهام وظيفية 

دها مجل�ـــس الأمناء، وُيـعتَمـد من المجل�س  للِوْحــــدات الإداريـــة بها ِوْفـقًا لل�شوابط التي يحدِّ

الأعلى لل�شحة.

الف�صل�الثالث

�صْغـل�الوظيفة�و�صوابط�التوظيف

مادة�)4(

ـْدب اأو  يكون �شْغـل الوظائف باملوؤ�ش�شات ال�شحية احلكومية عن طريق التعيني اأو النْقـل اأو النَّ

الإعارة اأو التعاقد، مع مراعاة ا�شتيفاء ال�شرتاطات الالزمة لذلك.

مادة�)5(�

ـن مدراء الإدارات باملوؤ�ش�شات ال�شحية احلكومية بقرار من رئي�س جمل�س الوزراء، بناًء  يعيَّ

على اقرتاح من املجل�س الأعلى لل�شحة، وبعد تر�شيح من جمل�س الأمناء.

مادة�)6(

ُتـِعـدُّ املوؤ�ش�شة ال�شحية احلكومية طلبات التعيني والتوظيف ل�شاغلي الطواقم العليا ووظائف 

رئي�س ق�شم فاأعلى لريفعها جمل�س الأمناء بعد درا�شتها واملوافقة عليها للمجل�س الأعلى لل�شحة 

لعتمادها. 

مادة�)7(

ُتـِعـدُّ املوؤ�ش�شة ال�شحية احلكومية طلبات التعيني والتوظيف ل�شاغلي الوظائف دون م�شتوى 

رئي�س ق�شم وترفعها ملجل�س الأمناء لدرا�شتها واعتمادها.
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مادة�)8(

ـن يف اإحدى الوظائف اأن تتوافر فيه ال�شروط الآتية:  ُيـ�شرَتط فيمن يعيَّ

اأن يكـــون متمتعـــًا بالجن�شيـــة البحرينيـــة اأو من مواطنـــي دول مجل�س التعاون لـــدول الخليج   -1

العربيـــة. ويجوز �شْغــــل الوظيفة ِمـن غيـــر المتمتعين بالجن�شية البحرينيـــة اأو مواطني دول 

مجل�ـــس التعـــاون لدول الخليـــج العربية وذلك بطريـــق التعاُقـد ِوْفـقـــًا لل�شوابط المن�شو�س 

عليها في هذه الالئحة.

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

ـدة للحرية فـــي جريمة مخلَّـة  األ يكـــون قد �شبـــق الحكم عليه بعقوبـــة جناية اأو بعقوبـــة مقيِّ  -3

بال�شـــرف اأو الأمانة ما لم يكن قـــد ُردَّ اإليه اعتباره، ومع ذلك اإذا كان الحكم م�شموًل بوْقـف 

تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بعد موافقة مجل�س الأمناء.

ـُلـه من الخدمـــة بحكم ق�شائي نهائي اأو بقـــرار تاأديبي نهائي، ما لم  األ يكـــون قـــد �شبق ف�شْ  -4

تْمـ�ِس على �شدور اأيٍّ منهما ثالث �شنوات على الأقل، جاز تعيين الموظف بعد موافقة مجل�س 

الأمناء.

األ يقل �ِشـنُّـه عن �شبع ع�شرة �شنة.  -5

اأن يكون م�شتوفيًا ل�شروط الوظيفة المطلوب �شْغـُلـها.   -6

اأن تثُبـت لياقته ال�شحية للوظيفة بمعرفة الجهات الطبية المخت�شة.   -7

ر للوظيفـــة  اإْن ُوِجـد. وي�شـــع المجل�س الأعلـــى لل�شحة القواعد  اأن يجتـــاز المتحـــان المقرَّ  -8

رة بح�شـــب طبيعـــة الوظيفـــة والموؤهالت  وال�شوابـــط الخا�شـــة باأنـــواع المتحانـــات المقـــرَّ

والمهارات المطلوبة ل�شْغـِلها، وُيـ�شتثَنى من هذا ال�شرط �شاغلو الوظائف العليا والم�شت�شارون 

والخبراء. 

مادة�)9(

م بالم�شتندات المثِبـتة لتواُفـر �شروط  ـح ل�شْغـل اإحدى الوظائف اأن يتقدَّ يجب على كل من ير�شَّ اأ- 

التعيين المن�شو�س عليها في المادة )8( من هذه الالئحة فيه، بالإ�شافة اإلى ما ياأتي:

1- الموؤهالت الأكاديمية اأو ما يعادلها من موؤهالت معتَمـدة من وزارة التربية والتعليم.

2- عدد من ال�شور ال�شخ�شية الحديثة. 

3- ن�شخة من بطاقة الهوية �شارية المفعول.

4- ن�شخة من عْقـد الزواج )بالن�شبة للمتزوج(.

الوظيفة،  في  الخبرة  �شنوات  وتعتَمـد  ُوِجـدت.  اإْن  للوظيفة  المطلوبة  الخبرة  5- �شهادات 
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ـعة التي تقل عن �شنة. وليتم احت�شاب مدة الخبرة المتقطِّ

6- ا�شتمارة طلب التعيين.

7- بطاقة الخ�شوع للتقاعد اأو اإ�شابات عمل اإْن ُوِجـدت.

8- اأية م�شتندات اأخرى تراها الموؤ�ش�شة �شرورية ل�شتكمال اإجراءات التعيين ِوْفـق ما تتطلبه 

الوظيفة المراد �شْغـُلـها.

ـ�َشـخ غير الأ�شلية ُتـخَتـم بخْتـم  يجب اأن تكون ن�شخ هذه الم�شتندات اأ�شلية، وبالن�شبة اإلى النَّ ب- 

ـر عليها مـــن الموظف المخت�س باأنها ُنـ�َشـخ طبق الأ�شل،  ـة ويوؤ�شَّ الجهـــة الحكومية المخت�شَّ

ثم تعر�س على الموؤ�ش�شة لمراجعتها. وتحتفظ الإدارة بالنُّ�شخ المختومة في ملف الموظف.

مادة�)10(�

يكون التوظيف الدائم ِوْفـقًا لل�شوابط الآتية: اأ- 

1 - اأن يكون متمتعًا بالجن�شية البحرينية اأو من مواطني دول مجل�س التعاون لدول الخليج 

العربية.

ر للوظيفة اإْن ُوِجـد. 2 - اأن يجتاز المتحان المقرَّ

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

الأق�شى للوظائف.

يكون التوظيف الموؤقت ِوْفـقًا لل�شوابط الآتية: ب- 

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

2 - اأن تكون الوظيفة �شاغرة ومعتَمـدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مالي و�شمن الحد 

الأق�شى للوظائف.

ـة عند خروج بع�س الموظفين  3 - اأن يكون التوظيف الموؤقت بهدف تغطية الحتياجات الما�شَّ

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

اأخرى يقترحها مجل�س الأمناء.

المراد  الوظائف  في  لالختيار  اأ�شا�شًا  الدائمة  للوظائف  المطلوبة  الموؤهالت  تعتبر   -4

�َشـْغـُلـها بنظام التوظيف الموؤقت.

5- اأن يكون لمدة ل تزيد على �شنة واحدة قابلة للتجديد.

ج-  يكون التوظيف الجزئي ِوْفـقًا لل�شوابط الآتية:

ـفة ومعتَمـدة  1- يتم التوظيف الجزئي بعد موافقة مجل�س الأمناء على وظائف �شاغرة م�شنَّ

دة،  ُتـ�شتحَدث موؤقتًا لمدة محدَّ اأو على وظائف  في الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مالي 
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ويجوز في بع�س الحالت ا�شتثناء العمل بالقطعة من هذه ال�شوابط، ويتم تحديد تلك 

يجوز  كما  الأمــنــاء،  مجل�س  موافقة  بعد  لل�شحة  الأعلى  المجل�س  من  بقرار  الحالت 

التوظيف الجزئي اإذا ُكـلِّـف الموظف خارج �شاعات الدوام الر�شمي بمهام لي�س لها �شلة 

بوظيفته الدائمة في نف�س الموؤ�ش�شة التي يعمل فيها اأو بمهام مماثلة لمهام وظيفته ولكن 

في موؤ�ش�شة اأخرى؛ لتحقيق اأهداف منها:

 اأ( تلبية الحتياجات الوظيفية ذات الطبيعة المو�شمية اأو الح�شول على معارف اأو مهارات 

اأو خبرات نادرة.

 ب( القت�شاد في النفقات.

 ج(  الم�شاعدة في تنفيذ بع�س المهام الم�شاندة اأو البرامج اأو الم�شاريع التطويرية.

لت اأجور خا�شة للتوظيف الجزئي لفئات وظيفية  2-  للمجل�س الأعلى لل�شحة اأن ي�شع معدَّ

اأو الحتفاظ  المطلوبة  الموؤهالت  اأ�شحاب  بالغة في جذب  معينة عندما توجد �شعوبة 

العمل  �شوق  في  الوظيفة  على  والطلب  العر�س  لظروف  ِوْفـقًا  الوظيفية،  الفئات  ببع�س 

ـر العتمادات المالية الالزمة. وتوفُّ

ـ�شات المالية  اأكثر من موظف على ذات الوظيفة وبما ل يجاوز المخ�شَّ 3- يجوز توظيف 

للوظيفة.

اأو  مت�شلة  تكون  كما  منتظمة،  غير  اأو  منتظمة  الجزئي  التوظيف  عمل  �شاعات  4- تكون 

متفرقة.

يكون التوظيف بعقد لغير البحرينيين ِوْفـقًا لل�شوابط الآتية: د- 

ر الح�شول على المر�شح البحريني الذي ي�شتوفي �شروط �شْغـل الوظيفة المطلوبة. 1- تعذُّ

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

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

الأق�شى للوظائف. 

4- اأن تكون العقود لمدة اأق�شاها �شنتان قابلة للتجديد.

5- تخت�س الموؤ�ش�شة بالإعالن عن الوظائف التي يتم �شْغـُلـها بعقد والتفاو�س مع المتقدمين 

عرو�س  وتقديم  الخارج  في  التوظيف  موؤ�ش�شات  مع  اأو  عنها  المعَلـن  الوظائف  ل�شْغـل 

التوظيف والموافقة على العقود.

6- تكون الموؤ�ش�شة الكفيل الر�شمي لجميع موظفيها غير البحرينيين فيما يتعلق بالح�شول 

وتجديد هذه  ا�شت�شدار  اإجراءات  متابعة  وتتولى مهمة  والإقامة،  العمل  تاأ�شيرات  على 

لهم  الم�شموح  الموظفين  �شر 
ُ
اأ دخول  تاأ�شيرات  على  والح�شول  والإقامات،  التاأ�شيرات 

والقوانين  لالأنظمة  ِوْفـقًا  وذلك  الزيارة  وتاأ�شيرات  العقد  بموجب  الموظف  بمرافقة 

ال�شارية بمملكة البحرين.
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هـ-  يتم توظيف الأطباء المتدربين وذلك ِوْفـقًا لل�شوابط والمعايير التي ت�شدر بها قرارات من 

المجل�س الأعلى لل�شحة، بعد موافقة مجل�س الأمناء.

مادة�)11(

ـن ب�شفة دائمـــة لأول مرة لفترة  فيمـــا عـــدا �شاغلي الوظائف العليا، يخ�شـــع الموظف المعيَّ اأ- 

اختبـــار لمـــدة �شتة اأ�شهـــر كاملة دون انقطـــاع من تاريخ مبا�شرتـــه العمل، وذلك كلـــه ِوْفـقًا 

لل�شوابط الآتية:

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

2- على الرئي�س المبا�شر القيام بمتابعة دقيقة لتقييم الأداء الوظيفي للموظف خالل فترة 

الختبار وتقديم كل العون له وم�شاعدته وتوجيهه لتح�شين اأدائه الوظيفي. ويقوم الرئي�س 

المبا�شر للموظف قبل �شهر من تاريخ انتهاء فترة الختبار بو�شع تقرير يت�شمن نتائج 

تقييم اأداء الموظف خالل هذه الفترة وتو�شيته بناًء على هذه النتائج بتثبيت الموظف 

اأو اإنهاء خدمته والمبررات والم�شتندات التي تدعم تو�شيته، ويرفع التقرير اإلى مجل�س 

الأمناء الذي ُيـ�شِدر تو�شيته بخ�شو�س تثبيت الموظف اأو اإنهاء خدمته.

3- ُيـخَطـر الموظف بقرار تثبيته اأو اإنهاء خدمته قبل انتهاء فترة الختبار بخم�شة اأيام عمل 

على الأقل، وُتـحت�َشـب فترة الختبار �شمن خدمة الموظف في حالة تثبيته في الوظيفة.

ـتًا على  4- اإذا انق�شت فترة الختبار دون اإخطار الموظف بقرار اإنهاء خدمته اعُتـِبـر مَثـبَّ

وظيفته.

المخت�شة  ال�شلطة  ـب من  م�شبَّ بقرار  الختبار  فترة  الموظف خالل  اإنهاء خدمة  5- يجوز 

بالتعيين اإذا اأَخـلَّ بواجباته الوظيفية طبقًا لأحكام القانون.

6- يجوز للموظف ال�شتقالة من وظيفته اأثناء فترة الختبار �شريطة اإخطار رئي�شه المبا�شر 

د لال�شتقالة. كتابًة بذلك قبل خم�شة اأيام عمل على الأقل من التاريخ المحدَّ

7- يتم احت�شاب م�شتحقات الموظف الذي تنتهي خدمته لأحد الأ�شباب المذكورة في هذه 

المادة حتى اآخر يوم عمل له.

ـنين بعقود اأحـــكام فترة الختبار الـــواردة اأعاله ما لـــم تن�س عقود  ت�شـــري فـــي �شـــاأن المعيَّ ب- 

توظيفهم على خالف ذلك.

ج- يخ�شـــع الموظـــف الموؤقـــت لفترة الختبـــار اإذا زادت مدة العقد على �شتـــة اأ�شهر، وفي حالة 

تثبيتـــه ب�شورة دائمـــة على الوظيفة التـــي كان ي�شغلها ب�شورة موؤقتـــة ُتـحت�َشـب مدة خدمته 

الموؤقتـــة �شمـــن خدمته الفعليـــة �شريطة األ تقل عن �شتـــة اأ�شهر، ول يجـــوز اإخ�شاعه لفترة 

الختبار مرة اأخرى.
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مادة�)12(

ـن عليها طبقًا  ر لدرجة الوظيفة التي ُيـعيَّ يـُمنح املوظف عند التعيني احلد الأدنى للراتب املقرَّ

للجدول الأ�شا�شي لدرجات ورواتب الوظائف، ويجوز بقرار من املجل�س الأعلى لل�شحة بناًء على 

اقرتاح جمل�س الأمناء مْنـح املر�شح ذي التاأهيل املتفوق اأو ذي اخلربة يف جمال الوظيفة املر�شح 

ـن عليها. لها راتبًا اأعلى من بداية املربوط يف ذات الدرجة املعيَّ

الف�صل�الرابع

تقييم�االأداء�الوظيفي�

مادة�)13(

ي�شع املجل�س الأعلى لل�شحة بناًء على اقرتاح جمل�س الأمناء نظامًا لتقييم الأداء الوظيفي 

مبا يتفق مع طبيعة ن�شاط املوؤ�ش�شة واأهدافها ونوعيات الوظائف بها، على اأن يت�شمن هذا النظام 

ـع واعتماد تقارير تقييم الأداء الوظيفي وعنا�شر التميُّـز  ـبع ب�شاأن و�شْ حتديد الإجراءات التي ُتـتَّ

م منها. ـَظـلُـّ ومعايري �شْبـط اجلودة والإخطار بالتقارير والتَّ

مادة�)14(

وم�شئوليات.  واجبات  من  وظائفهم  تتطلبه  ما  اأ�شا�س  على  املوظفني  اأداء  مقايي�س  د  حتدَّ

ويهدف تقييم الأداء الوظيفي اإىل تقييم كفاءة املوظفني وتقدير كفاءاتهم وتقدمي الدعم لهم 

وتطوير اأدائهم و�شلوكهم.

مادة�)15(

يعد ح�شول املوظف على اأدنى تقدير يف نظام الأداء الوظيفي خالل �شنتني متتاليتني، من 

اإعطاء  الأمناء  ويجوز ملجل�س  الف�شل من اخلدمة،  اإىل  فيها  التي قد ي�شل اجلزاء  املخالفات 

املوظف مدة اأق�شاها �شنة واحدة اأخرى لتح�شني اأدائه الوظيفي. 

الف�صل�اخلام�س

الرتقية

مادة�)16(

تكـــون ترقية الموظف علـــى اأ�شا�س الجـــدارة، وُيـ�شـــِدر المجل�س الأعلى لل�شحـــة بناًء على  اأ- 

اقتـــراح مجل�س الأمناء قرارًا بنظـــام و�شروط و�شوابط ترقية الموظف من درجته الوظيفية 

اإلـــى درجة اأعلى تالية لدرجته مبا�شرًة م�شحوبًة بالزيادة في الراتب، وذلك ِوْفـقًا ل�شوابط 

ـى. الجدارة وحقوق الموظف المرقَّ
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ل تجـــوز ترقية الموظف الموقوف عن العمـــل اأو المحال اإلى التحقيق اأو المحاكمة الجنائية  ب- 

فـــي جنايـــة، اأو جريمة مخلَّـة بال�شـــرف اأو الأمانة خالل مدة الوْقــــف اأو الإحالة. فاإذا ثبتت 

عدم م�شئوليته اأو ُجـوِزي بجزاء التنبيه اأو الإنذار وَجـب عند ترقيته ردُّ اأقدميته في الوظيفة 

ـى اإليها اإلى تاريخ ا�شتحقاقه لها. المرقَّ

ـم من الراتب اإل بعد انق�شاء  ج- ل يجـــوز النظر في ترقية الموظف الذي وقع عليه جزاء الخ�شْ

رة لمْحـو الجزاء. المدة المقرَّ

د- ل يجوز النظر في ترقية الموظف اأثناء تنفيذ الحكم الجنائي.

اإذا وافق تاريخ الترقية تاريخ مْنـح الزيادة المرتبطة بالأداء ال�شنوي ُيـمنح الموظف الترقية  هـ- 

اأوًل ثـــم ُيـمنح الزيادة المرتبطة بالأداء ال�شنوي بعـــد ذلك، ويكون نفاذ الترقية اعتبارًا من 

تاريخ قرار ال�شلطة المخت�شة.

مادة�)17(

املوظفني من غري  ترقية  قرار  الأمناء  موافقة جمل�س  بعد  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  ُيـ�شِدر 

د بالقرار ال�شادر بها، وُيـحت�َشب راتب  الدرجات العليا، وُتـعتَبـر الرتقية نافذة من التاريخ املحدَّ

املوظف اعتبارًا من هذا التاريخ على اأ�شا�س الراتب الفعلي عند الرتقية بزيادة مقدارها رتبتان 

ـى اإليها اإىل راتبه الأ�شا�شي قبل الرتقية، فاإذا وقع املبلغ بني رتبتني من  من ُرَتـب الدرجة املرقَّ

للدرجة  الأق�شى  احلد  يجاوز  األ  على  الأعلى،  الرتبة  راتب  ُيـمنح  اإليها  ـى  املرقَّ الدرجة  ُرَتـب 

املعتَمـدة للوظيفة.

الف�صل�ال�صاد�س

ـْقـل�والنَّـْدب�واالإعارة النَّ

مادة�)18(

يجوز نْقـل املوظف من وظيفة اإىل اأخرى يف نف�س م�شتواها اأو اأعلى منها يف املوؤ�ش�شة ذاتها اأو 

موؤ�ش�شة اأو جهة حكومية اأخرى ِوْفـقًا لل�شوابط الآتية:

ـْقـل داخل الموؤ�ش�شة بقرار من مجل�س الأمناء. اأن يكون النَّ  -1

ـْقـل من موؤ�ش�شة اإلى موؤ�ش�شة اأخرى بقرار من مجل�س الأمناء بالموؤ�ش�شة المنقول  اأن يكون النَّ  -2

منها والموؤ�ش�شة المنقول اإليها.

ـْقـل من اإحدى الجهات الحكومية اإلى الموؤ�ش�شة اأو العك�س بقرار من مجل�س اأمناء  اأن يكون النَّ  -3

ـة بالجهة وبعد موافقة جهاز الخدمة المدنية.  الموؤ�ش�شة وال�شلطة المخت�شَّ
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اأن يكون الموظف م�شتوفيًا لل�شروط والمعايير المعتَمـدة ل�شْغـل الوظيفة المنقول اإليها.  -4

اأن تكون الوظيفة المنقول اإليها الموظف معتَمـدة على الهيكل التنظيمي و�شاغرة ولها اعتماد   -5

ـْقـل اإلى موؤ�ش�شة اأو جهة حكومية اأخرى. مالي و�شمن الحد الأق�شى للوظائف اإذا كان النَّ

ـْقـل ترقية الموظف اإذا ا�شتوفى معايير وقواعد و�شروط الترقية. يجوز عند النَّ  -6

ـة بالتعيين. يكون نْقـل �شاغلي الوظائف العليا بقرار من ال�شلطة المخت�شَّ  -7

مادة�)19(

يجوز نْدب املوظف للقيام موؤقتًا باأعمال وظيفة اأخرى يف ذات املوؤ�ش�شة اأو يف موؤ�ش�شة اأو جهة 

حكومية اأخرى ِوْفـقًا لل�شوابط الآتية:

ـْدب داخل الموؤ�ش�شة بقرار من مجل�س الأمناء. اأن يكون النَّ  -1

ـْدب من موؤ�ش�شة اإلى موؤ�ش�شة اأخرى بقرار من مجل�س الأمناء بالموؤ�ش�شة المنتَدب  اأن يكون النَّ  -2

منها بالتن�شيق مع الموؤ�ش�شة المنتَدب اإليها.

اأن تكون الوظيفة �شاغرة ب�شبب غياب �شاغلها اأو ليوجد موظف ي�شغلها.  -3

اأن يكون م�شتوفيًا لل�شروط والمعايير ل�شْغـل الوظيفة المنتَدب اإليها.  -4

ـْدب لمدة �شنة واحدة قابلة للتجديد لمدة اأق�شاها ثالث �شنوات. اأن يكون النَّ  -5

ـْدب جزئيًا بالإ�شافة اإلى عمله الأ�شلي اأو كليًا بتفرغ كامل. يجوز اأن يكون النَّ  -6

اأن تتحمـــل الموؤ�ش�شـــة اأو الجهة الحكومية المنتـــَدب اإليها، اأو ح�شبما يتـــم التفاق عليه بين   -7

رة وغيرها من الم�شتحقات المالية طبقًا  الجهتيـــن، راتب الموظف والمزايا الوظيفية المقرَّ

للقواعـــد والإجراءات المعتَمـدة بهذا ال�شاأن، وتتولى تقييـــم اأدائه ال�شنوي وح�شاب اإجازاته 

ـم ودْفـع ا�شتراكات التقاعد الخا�شة بـــه وم�شاءلته تاأديبيًا عما يقع منه من  ومْنـِحـهـــا وخ�شْ

مخالفات خالل فترة نْدِبـه.

د المجل�س الأعلى لل�شحة بناًء على اقتراح مجل�س الأمناء التعوي�س المنا�شب عن فترة  يحدِّ  -8

ــــْدب للموظف الم�شتَحـق له بمراعاة البند )6( مـــن هذه المادة، على األ تقل الن�شبة في  النَّ

رة للوظيفة المنتَدب  جميع الأحـــوال عن 10%، كما ُيـمنح البَدلت والمزايا الوظيفيـــة المقرَّ

اإليها.

ــــْدب الكلي العودة اإلى نف�س الوظيفة التي كان ي�شَغـُلـها قبل  9-  يحـــق للموظف في نهاية مدة النَّ

ـْدب. ـْدب ويحتفظ بكافة مميزات الوظيفة التي كان ي�شَغُلـها قبل النَّ النَّ
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مادة�)20(

جتوز اإعارة املوظف بعد موافقته كتابًة اإىل اإحدى اجلهات احلكومية اأو اأية موؤ�ش�شة اأخرى 

تابعة للدولة اأو اإحدى ال�شركات التي ت�شاهم فيها الدولة بن�شبة ل تقل عن 50% اأو اإىل احلكومات 

اأو الهيئات العربية اأو الإقليمية اأو الأجنبية اأو الدولية، ويجوز �شْغـُل الوظائف يف املوؤ�ش�شة بطريق 

ال�شتعارة من اإحدى تلك اجلهات ِوْفـقًا لل�شوابط الآتية:

اأن تكـــون الإعارة بقرار مـــن مجل�س الأمنـــاء، وبالن�شبة ل�شاغلي الوظائـــف العليا بقرار من   -1

ـة بالتعيين. ال�شلطة المخت�شَّ

اأن تكـــون الإعـــارة من اإحدى الجهـــات الحكومية اإلى الموؤ�ش�شة اأو العك�ـــس بقرار من مجل�س   -2

ـة في الجهة المعار اإليها وبعـــد موافقة جهاز الخدمة  اأمنـــاء الموؤ�ش�شة اأو ال�شلطـــة المخت�شَّ

المدنية. 

اأن تكـــون الإعـــارة لمدة �شنة واحدة قابلة للتجديد لمـــدد مماثلة ل يزيد مجموعها على اأربع   -3

�شنوات، اإل في الحالت التي تقت�شيها الم�شلحة العامة.

عنـــد الإعـــارة اإلى اإحـــدى الجهات الحكوميـــة اأو اأية موؤ�ش�شـــة اأخرى تابعة للدولـــة اأو اإحدى   -4

ال�شـــركات التـــي ت�شاهم فيهـــا الدولة بن�شبـــة ل تقل عـــن 50% تتحمل الجهـــة الم�شتعيرة اأو 

ح�شبما يتم التفاق عليه بين الجهتين طبقًا لل�شوابط التي ي�شعها المجل�س الأعلى لل�شحة 

رة وغيرها من الم�شتحقات المالية، وتتحمل  راتب الموظف المعار والمزايا الوظيفية المقرَّ

ت�شديـــد ا�شتراكات التقاعـــد اأو مكافاأة نهاية الخدمـــة وتكاليف ال�شفـــر والموا�شالت ونْقـل 

الأمتعـــة وتوفير الِخـْدمات الطبيـــة والإدارية والإجازات الم�شتَحـقـــة للموظف المعار وذلك 

اأثناء الخدمة وفي نهايتها.

يجـــوز بقرار مـــن رئي�س مجل�س الوزراء في حالة الإعارة اإلـــى الحكومات اأو الهيئات العربية   -5

اأو الإقليميـــة اأو الأجنبيـــة اأو الدوليـــة اأن تتحمل حكومة مملكة البحريـــن كل اأو بع�س الراتب 

رة للوظيفة التي ي�شَغـُلـها الموظف المعار خالل مدة الإعارة. والم�شتحقات والمزايا المقرَّ

يحـــق للموظـــف قبل اإعارته ا�شتنفـــاد ر�شيده من الإجازات ال�شنويـــة اأو الحتفاظ بها لحين   -6

انتهاء مدة الإعارة.

مادة�)21(

عند اإعارة املوظف تبقى وظيفته �شاغرة، ويجوز يف حالة ال�شرورة �شْغـُل هذه الوظيفة ب�شفة 

موؤقتة بقرار من املجل�س الأعلى لل�شحة بعد موافقة جمل�س الأمناء، وعند عودة املوظف ي�شغل 

وظيفته الأ�شلية ويحتفظ بكافة مميزات الوظيفة التي كان ي�شَغـُلـها قبل الإعارة.
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الف�صل�ال�صابع

االإيفاد�واالبتعاث�والتدريب

مادة�)22(

يجوز بقرار من جمل�س الأمناء اإيفاد املوظفني يف مهمة ر�شمية اأو يف بعثات اأو ِمـَنـح للدرا�شة 

اأو التدريب، وذلك ِوْفـقًا لل�شوابط التي ي�شدر بتحديدها قرار من املجل�س الأعلى لل�شحة.

مادة�)23(

ُيـمنح املوظفون املبتَعـثون يف مهام ر�شمية اأو دورات تدريبية اأو درا�شية خارج مملكة البحرين 

تعوي�شات �شفر ملواجهة متطلبات املعي�شة والنفقات ال�شرورية الأخرى، وذلك ح�شب ال�شوابط 

دها املجل�س الأعلى لل�شحة.  وال�شرتاطات واجلداول للمناطق التي يحدِّ

مادة�)24(

ُيـ�شِدر املجل�س الأعلى لل�شحة التعليمات الالزمة لتنظيم اإجراءات �شفر موظفي املوؤ�ش�شة.

الف�صل�الثامن

مواعيد�العمل�و�صاعات�العمل�االإ�صافية

مادة�)25(

يف  العمل  اأيام  الأمناء  جمل�س  اقرتاح  على  بناًء  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  من  بقرار  د  حتدَّ

ِوْفـقًا  الر�شمي  العمل  اأوقات  وخارج  الر�شمية  العطل  يف  العمل  و�شوابط  ومواقيته  الأ�شبوع 

ملقت�شيات امل�شلحة العامة وطبيعة عمل املوؤ�ش�شة. 

مادة�)26(

رة يف  ـها يف حدود الإجازات املقرَّ اإل لإجازة ي�شتحقُّ اأن ينقطع عن عمله  ل يجوز للموظف 

هذه الالئحة.

مادة�)27(

رة له يف اأيام العطل الر�شمية والأ�شبوعية  ُيـمنح املوظف اإجازة براتب واملزايا الوظيفية املقرَّ

رة قانونًا، ويجوز ت�شغيل املوظف يف هذه العطالت اإذا اقت�شت ال�شرورة  والعطالت الأخرى املقرَّ

املجل�س  قرار من  بتحديدها  ي�شدر  التي  والإجراءات  للقواعد  ِوْفـقًا  تعوي�شه عنها  ويتم  ذلك، 

الأعلى لل�شحة. 



العدد: 3547 – الخميس 26 أغسطس 2021

89

مادة�)28(

فيما عدا �شاغلي الوظائف العليا وَمـن يف حكمهم، ي�شتحق املوظف تعوي�شًا عن الأعمال اأو 

�شاعات العمل الإ�شافية التي يكلَّـف بها من جمل�س الأمناء يف غري اأوقات العمل الر�شمية، وذلك 

ِوْفـقًا للقواعد والإجراءات التي ي�شدر بتحديدها قرار من املجل�س الأعلى لل�شحة.

الف�صل�التا�صع

االإجازات�

مادة�)29(

تكون اإجازات املوظف ال�شنوية ِوْفـقًا لل�شوابط الآتية:

ي�شتحق الموظف اإجازة �شنوية براتب بمعدل ثالثين يوم عمل عن كل �شنة خدمة اأْي بمعدل   -1

يوَمـي عمل ون�شف في ال�شهر، ويحتفظ الموظف بر�شيد اإجازاته ال�شنوية التي لم ينتفع بها 

ب�شرط األ يتجاوز الر�شيد الإجمالي الم�شموح بنْقـِلـه لل�شنة التالية خم�شًة و�شبعين يوم عمل. 

ل تدخـــل في ح�شـــاب الإجـــازة ال�شنوية اأيام العطـــالت الأ�شبوعيـــة والمنا�شبـــات الر�شمية   -2

رة قانونًا. والعطالت الأخرى المقرَّ

ل يجـــوز بقـــاء الموظف على راأ�س العمل لأكثر من �شنتيـــن متتاليتين دون خروجه في اإجازة   -3

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

ل يجـــوز للموؤ�ش�شـــة تاأجيـــل الإجازة ال�شنوية للموظـــف اأو تق�شيرها بعـــد الموافقة عليها اإل   -4

لأ�شباب تقت�شيها م�شلحة العمل، على اأن ي�شتحقها الموظف اأو ما تبقى منها في وقت لحق 

مـــن العام نف�شه. ويجـــوز بناًء على طلب الرئي�ـــس التنفيذي ا�شتدعـــاء الموظف من اإجازته 

ال�شنويـــة وعودتـــه اإلى العمل قبل انتهـــاء مدتها اإذا اقت�شت م�شلحـــة العمل ذلك، وفي هذه 

د  الحالة ت�شاف الأيام الفعلية التي زاول فيها العمل اأثناء اإجازته اإلى ر�شيد اإجازاته اأو تمدَّ

اإجازته بما يعادل هذه الأيام.

ي�شتحق الموظف عند انتهاء خدمته بَدًل نقديًا عن ر�شيد اإجازاته ال�شنوية التي لم ينتفع بها   -5

بما ل يزيد على الحد الأق�شى الم�شموح بنْقـِلـه لل�شنة التالية م�شافة اإليه الإجازة الم�شتَحـقة 

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

ُتـ�شتثَنــــى من اأحكام البنود الخا�شـــة بالإجازة ال�شنوية الفئات المذكـــورة اأدناه، في حالت   -6

الطوارىء وبعد موافقة الرئي�س التنفيذي:

ـنون لفترة تقل عن �شتة اأ�شهر. الموظفون الموؤقتون المعيَّ اأ( 

ـنون بدوام جزئي. ب( الموظفون المعيَّ
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ج( الفئات الأخرى التي َي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة بناًء على اقتراح 

مجل�س الأمناء.

ُيـ�شِدر المجل�س الأعلى لل�شحة بناًء على اقتراح مجل�س الأمناء �شوابط الإجازات و�شروط   -7

ا�شتحقاقهـــا للموظفيـــن بالتوظيـــف الموؤقـــت اأو التوظيف الجزئـــي اأو التوظيـــف بعقد لغير 

البحرينيين. 

مادة�)30(

تكون الإجازة املَر�شية ِوْفـقًا للقواعد وال�شروط الآتية:

ي�شتحق الموظف اإجازة مَر�شية براتب بناًء على �شهادة طبية معتَمـدة بمعدل اأربعة وع�شرين   -1

يوم عمل في ال�شنة بواقع يوَمـي عمل في ال�شهر.

ل ُتـعتَمــــد الإجـــازة المَر�شية لفترة يوم عمل واحد اإلى خم�شة اأيـــام عمل اإل بموجب �شهادة   -2

مها الموظف. ويجوز للرئي�س المبا�شر التغا�شي عن طلب ال�شهادة الطبية  طبية معتَمـدة يقدِّ

اإذا كانـــت الإجازة ليوم واحد، وفي حالة ا�شتباه الرئي�س المبا�شر في �شحة ال�شهادة الطبية 

ـة لإثبات �شحتهـــا. اأما فترات الغياب  مـــة يحال الموظف اإلـــى الجهة الطبية المخت�شَّ المقدَّ

ـدة ب�شهادة طبية معتَمـدة  ب�شبب المر�س التي تزيد على خم�شة اأيام عمل فيجب اأن تكون موؤيَّ

ـة.  من الجهة الطبية المخت�شَّ

يجـــوز بقـــرار من الرئي�س التنفيـــذي اأن ُيـمنح الموظـــف الذي ا�شتنفد ر�شيـــده من الإجازة   -3

المَر�شيـــة اإجـــازة مَر�شية اإ�شافية براتـــب كامل �شامل لجميع العـــالوات ل تزيد على �شتين 

ـة اأن حالتـــه ت�شتدعى ذلك، �شريطة األ تقل مدة  يـــوم عمل، اإذا راأت الجهة الطبية المخت�شَّ

خدمتـــه عن �شنة كاملة، وذلك في حالـــة ا�شتنفاده ر�شيده من الإجازات ال�شنوية. ومع ذلك 

ــــة في اأيِّ وقت اأن الموظف غير لئـــق �شحيًا للقيام بمهام  اإذا راأت الجهـــة الطبيـــة المخت�شَّ

عملـــه فاإنها ُتـ�شِدر قرارًا بذلك ُتـخِطـر به الموؤ�ش�شـــة التي ينت�شب اإليها الموظف لتخاذ ما 

تراه منا�شبًا ب�شاأنه كاإحالته اإلى التقاعد لأ�شباب �شحية.

يحتفظ الموظف بر�شيد اإجازته المَر�شية التي لم ينتفع بها ب�شرط األ يتجاوز هذا الر�شيد   -4

مائتين واأربعين يوم عمل.

يجب على الموظف اإبالغ رئي�شه المبا�شر عن الإجازة المَر�شية ما لم يكن هناك عذر قهري   -5

يحول دون ذلك.

ـْكـلـــر اأو الف�شل الَكـَلـوي الذي ا�شتنفـــد ر�شيده من الإجازة  ي�شتحـــق الموظـــف المري�س بال�شِّ  -6

المَر�شية والإجازة المَر�شية الإ�شافية اإجازة اإ�شافية اأخرى براتب ل تزيد على ثالثين يوم 

ة اأن حالته ت�شتدعي ذلك. عمل لمرة واحدة خالل ال�شنة، اإذا راأت الجهة الطبية المخت�شَّ



العدد: 3547 – الخميس 26 أغسطس 2021

91

ُتـحت�َشــــب الإجازة المَر�شية �شمـــن مدة الخدمة التي ي�شتحق عنهـــا الموظف مكافاأة نهاية   -7

الخدمة اأو معا�شًا تقاعديًا.

ح بها  8-  تدخـــل في احت�شـــاب ر�شيد الموظف مـــن الإجازة المَر�شيـــة فترات الغيـــاب الم�شرَّ

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

ـة بدون راتب التي ل تزيد على ثالثين يومًا. الخا�شَّ

مادة�)31(

رة يف املواد ال�شابقة،  ي�شتحق املوظف اإجازة خا�شة براتب، ل ُتـح�َشـب �شمن الإجازات املقرَّ

وذلك يف احلالت الآتية:

م �شورة  1-  اإجـــازة الـــزواج لمدة ثالثة اأيام عمل ولمرة واحدة طوال مـــدة خدمته، على اأن يقدِّ

طبق الأ�شل من عقد الزواج.

اإجـــازة الحج للموظف الم�شلـــم لأداء فري�شة الحج وتكون لمدة واحـــد وع�شرين يومًا ولمرة   -2

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

ـع لمدة �شتين يومـــًا للموظفة التي ت�شع مولودًا ويبـــداأ �شريانها من اليوم الأول  اإجـــازة الو�شْ  -3

ن في ال�شهادة الطبيـــة المعتَمـدة، على اأن تقوم الموظفـــة باإبالغ جهة عملها  ــــع المـــدوَّ للو�شْ

ـع بمدة  ر للو�شْ بذلك، ويجوز بناًء على طلب من الموظفة اأن تح�شل عليها قبل التاريخ المقدَّ

ل تتجاوز خم�شة ع�شر يومًا.

ـع �شاعَتـي رعاية يوميًا براتب لإر�شاع  ت�شتحـــق الموظفة عند عودتها للعمـــل بعد اإجازة الو�شْ  -4

د مواقيتها بما تقت�شيـــه م�شلحة العمل، على اأن  مولودهـــا حتى يبلغ من العمر عاميـــن تحدَّ

ـدة لذلك. م الموظفة لجهة العمل ال�شهادات الطبية الموؤيِّ تقدِّ

اإجازة لوفاة قريب حتى الدرجة الرابعة لمدة ثالثة اأيام، على اأن يقوم الموظف باإبالغ جهة   -5

العمـــل عـــن وفاة اأحد اأقاربـــه، وتقديم �شهادة الوفـــاة لجهة العمل مع تو�شيـــح �شلة القرابة 

ـى بعد عودته للعمل. بالمتوفَّ

ـى عنهـــا زوجها وذلك لمـــدة اأربعة اأ�شهر  ة الوفـــاة للموظفة الم�شلمـــة التي ُيـتوفَّ اإجـــازة ِعـدَّ  -6

وع�شـــرة اأيـــام من تاريخ وفاة الـــزوج. وعلى الموظفة اإبالغ جهة عملهـــا بواقعة وفاة زوجها، 

ة لمدة الوفاة ُحـبلى وو�شعت خالل عدِتـها فال تعوَّ�س عن اإجازة  واإذا كانت الموظفة المعتدَّ

ة  ــــع اإذا تجاوزت هذه الإجـــازة مدة العدَّ ــــع، وُتـمنـــح الأيام المتبقية مـــن اإجازة الو�شْ الو�شْ

ـدة لذلك. رة قانونًا، وفي جميع الأحوال ُيـ�شتَرط تقديم ال�شهادات الموؤيِّ المقرَّ

اإجازة مرافقة مري�س:  -7

رت اللجان الطبية   اأ( ُتـمنح للموظف لمرافقة مري�س من اأقاربه حتى الدرجة الرابعة متى قرَّ
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رة للعالج بحيث  ـة عالجـه فـي خـارج المملكة مع مرافق له، وذلك للمدة المقرَّ المخت�شَّ

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

ال�شابق  البند  في  اإليها  الم�شار  الإجــازة  الموظف  مْنـح  الأمناء  بموافقة مجل�س  يجوز   ب( 

الأخــرى في حالة عدم وجود مرافق حتى  الدرجات  الأقــارب من  لمرافقة مري�س من 

الدرجة الرابعة.

ج( يجوز بموافقة مجل�س الأمناء مْنـح الموظف الإجازة الم�شار اإليها في البند )اأ( لمرافقة 

مري�س من غير اأقاربه في حالة عدم وجود مرافق له من اأقربائه.

ر الطبيب  د( ُتـمنح هذه الإجازة للموظف لمرافقة مري�س قريب له من الدرجة الأولى قرَّ

المعالج حاجته لمرافق اأثناء عالجه في داخل مملكة البحرين بحيث ل تزيد على �شبعة 

دها المجل�س الأعلى  اأيام مت�شلة اأو متقطعة في ال�شنة الواحدة، ِوْفـقًا لل�شوابط التي يحدِّ

لل�شحة. 

ُيـمنح الموظف اإجازة براتب لمرافقة مري�س بال�شرطان قريب له من الدرجة الأولى  هـ( 

للمدة  البحرين وذلك  اأثناء عالجه داخل مملكة  الطبية حاجته لمرافق  اللجان  رت  قرَّ

رة للعالج بما ل تتجاوز �شهرًا واحدًا مت�شلة اأو متقطعة في ال�شنة الواحدة. المقرَّ

رت اللجان  و( ُيـمنح الموظف اإجازة براتب لمرافقة مري�س من اأقاربه من الدرجة الأولى قرَّ

رة للعـالج بمـا  الطبيـة حاجتـه لمرافـق اأثنـاء عالجـه خـارج المملكـة وذلك للمـدة المـقرَّ

ل تتجاوز اأربعة اأ�شهر خارج المملكة مت�شلة اأو متقطعة في ال�شنة الواحدة

8-  ي�شتحـــق الموظـــف اإجـــازة درا�شيـــة براتـــب كامل �شامـــل لجميع العـــالوات ِوْفـقـــًا لل�شروط 

وال�شوابط التي ي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.

ـة على اأن يقوم  رها الجهة الطبيـــة المخت�شَّ اإجـــازة الحْجـر ال�شحي ح�شب المـــدة التي تقرِّ  -9

ـدة لذلك. م عند عودته للعمل ال�شهادات الموؤيِّ الموظف باإبالغ جهة عمله، واأن يقدِّ

ـة،  رها الجهة الطبية المخت�شَّ 10-  اإجـــازة مخالطة مري�س بمر�س ُمـْعــــٍد ح�شب المدة التي تقرِّ

اإذا راأت الجهة مْنـعه من مزاولة عمله لهذا ال�شبب، على اأن يقوم الموظف باإبالغ جهة عمله.

ــــة، مع مراعاة  رها الجهة الطبيـــة المخت�شَّ 11-   اإجـــازة اإ�شابـــة عمـــل ح�شـــب المدة التـــي تقرِّ

ال�شوابط الآتية:

اأن تكون الإ�شابة ناتجة عن اأدائه لواجبات وظيفته اأو ب�شببها اأو اأية واجبات اأخرى ُيـعهد  اأ( 

اإليه ر�شميًا القيام بها. 

بح�شول  ـة  المخت�شَّ الجهات  بتبليغ  الموظف  اإليها  ينت�شب  التي  الموؤ�ش�شة  تقوم  اأن  ب( 

الإ�شابة فور حدوثها.  
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ج( ل ُتـحت�َشـب فترة الإجازة ب�شبب الإ�شابة من الإجازة المَر�شية اأو اأية اإجازة اأخرى.

12-   اإجـــازة م�شاركـــة في وفود ثقافية لتمثيـــل مملكة البحرين ح�شب المـــدة التي تتطلبها هذه 

الم�شاركـــة، وُتـمنح ِوْفـقًا لل�شروط والقواعد التي ي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى 

لل�شحة.

مادة�)32(

اأ- ي�شتحق الموظف اإجازة خا�شة بدون راتب وذلك في الحالت الآتية:

ـ�س لأحدهما بال�شفر اإلى الخارج لمدة �شتة اأ�شهر على  1-  ُتـمنح للزوج اأو للزوجة اإذا ُرخِّ

ـن  الأقل، ول يجوز اأن تتجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج اأو الزوجة في الخارج. ويتعيَّ

على الجهة الإدارية اأن ت�شتجيب لطلب الزوج اأو الزوجة في هذه الحالة.

2-  ت�شتحق الموظفة اإجازة لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره �شت �شنوات، بحد اأق�شى 

عامين في المرة الواحدة، ولثالث مرات خالل مدة خدمتها.

ب- يجوز مْنـح الموظف اإجازة خا�شة بدون راتب وذلك في الحالت الآتية:

زًا ذلك ب�شهادة  1- رعاية الأم لطفلها المري�س اإذا كان وجودها بجانبه �شروريًا لعالجه معزَّ

ـة. معتَمـدة من الجهة الطبية المخت�شَّ

زًا ذلك ب�شهادة  2- رعاية الموظف لأحد والديه اأو الزوج اإذا كان وجوده �شروريًا لعالجه معزَّ

ة. معتَمـدة من الجهة الطبية المخت�شَّ

رها الموؤ�ش�شة  غ للدرا�شة اأو للبحث العلمي اأو لأية اأ�شباب اأخرى يبديها الموظف وتقدِّ 3- التفرُّ

دها المجل�س الأعلى لل�شحة. ِوْفـقًا لل�شوابط التي يحدِّ

ول تدخل مدة الإجازة يف احلالت املن�شو�س عليها يف هذه املادة �شمن مدة اخلدمة التي 

ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  لأحكام  طبقًا  املكافاأة  اأو  املعا�س  اأ�شا�شها  على  ُيـح�َشـب 

تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة.

مادة�)33(

ل يجـــوز مْنـح الموظف الإجازات المن�شو�س عليها في هـــذه الالئحة خالل فترة الختبار،  اأ- 

فيما عدا الحالت الآتية:

1-  اإ�شابة العمل.

2- الحالت الخارجة عن اإرادته التي ي�شدر ب�شوابط تحديدها قرار من المجل�س الأعلى 

لل�شحة، وِوْفـقًا لتقديرات الم�شئول المبا�شر.
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مـــع عـــدم الإخالل بالم�شاءلـــة التاأديبيـــة، كل موظف ل يعود اإلـــى عمله بعد انتهـــاء اإجازته  ب- 

مبا�شـــرة ُيـحـــَرم من اأجره عن مـــدة غيابه ابتداًء من اليـــوم التالي لتاريخ انتهـــاء الإجازة. 

ر احت�شاب مـــدة النقطاع من الإجـــازة ال�شنوية  ومـــع ذلك يجـــوز للرئي�س التنفيـــذي اأن يقرِّ

للموظـــف ومْنـحه راتبـــًا عنها اإذا كان له ر�شيد منها ي�شمح بذلـــك ولم يتجاوز غيابه ع�شرة 

اأيام َّ الموظف عذرًا مقبوًل عن هذا الغياب.

الف�صل�العا�صر

الواجبات�واالأعمال�املحظورة

مادة�)34(

اأ�شرار  على  يحافظ  واأن  ونزاهة،  واأمانة  بدقة  بنف�شه  العمل  يوؤدي  اأن  املوظف  على  يجب 

وكرامة وظيفته واملوؤ�ش�شة التي ينتمي اإليها.

وُيـحَظـر عليه خمالفة القوانني واللوائح والقرارات والتعليمات املعمول بها يف اخلدمة املدنية 

بهذا ال�شاأن.

الف�صل�احلادي�ع�صر

التحقيق�االإداري�والتاأديب

مادة�)35(

التحقيق�االإداري�وم�صاءلة�املوظف

يخت�س رئي�س مجل�س الوزراء باإحالة �شاغلي الوظائف العليا وَمـن في حكمهم اإلى الم�شاءلة  اأ- 

التاأديبية وبتوقيع الجزاءات التاأديبية عليهم، كما يخت�س بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق 

ـلها  معهـــم، ولرئي�س مجل�س الوزراء اإ�شناد مبا�شرة هـــذا الخت�شا�س اإلى لجنة تاأديبية ي�شكِّ

لهذا الغر�س.

يخت�ـــس مجل�س الأمنـــاء باإحالة الموظف اإلى التحقيق، فاإذا جـــاءت تو�شية التحقيق بتوقيع  ب- 

ـل بقرار من رئي�س المجل�س  جزاء الف�شل بحق الموظف فيجب اإحالته اإلى مجل�س تاأديب ي�شكَّ

الأعلـــى لل�شحة، وذلك بح�شب الإجـــراءات المعمول بها في اأنظمة الخدمة المدنية في هذا 

ال�شاأن.

ُيـعفـــى الموظف من الجزاء التاأديبي اإذا اأثبت اأن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب  ج- 

�شـــادر اإليـــه من رئي�شـــه بالرغم مـــن تنبيهه كتابـــة اإلى المخالفـــة، وفي هـــذه الحالة تكون 

الم�شئولية على ُمـ�شِدر الأمر.

ل يجوز توقيع الجزاء على الموظف اإل بعد التحقيق معه و�شماع اأقواله وتحقيق دفاعه كتابة.  د- 
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ـبًا، ويجوز بالن�شبة للمخالفات التي يكون  ويجب اأن يكون القرار ال�شادر بتوقيع الجزاء م�شبَّ

الجـــزاء فيهـــا التنبيه ال�شفوي اأو الإنـــذار الكتابي اأن يكون التحقيق ب�شاأنهـــا �شفاهة على اأن 

ُيـثَبـت م�شمونه في القرار ال�شادر بتوقيع الجزاء.

يجـــوز وْقـف الموظف عن عملـــه اإذا اقت�شت م�شلحة التحقيق معه ذلـــك لمدة ل تزيد على  هـ- 

دها  �شتـــة اأ�شهر مـــع �شْرف الراتـــب خالل فتـــرة الوْقـف، وذلك ِوْفـقـــًا لل�شوابط التـــي تحدِّ

الالئحـــة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ويكـــون الوْقـف بقرار من رئي�س مجل�س الوزراء 

بالن�شبـــة ل�شاغلي الوظائف العليـــا وَمـن في حكمهم ومن المجل�س الأعلـــى لل�شحة بالن�شبة 

لباقي الموظفين.

كل موظـــف ُيـحَبـ�ـــس احتياطيـــًا ُيـعتَبـر موقوفًا عن عملـــه مدة حب�شه ويوَقــــف �شْرُف ن�شف  و- 

راتبه، وبعـــد انتهاء الحب�س الحتياطي وحال عودته للعمل ُيـ�شَرف راتبه حتى �شدور حكم، 

وُيـ�شَرف له ما �شبق اإيقافه اإذا ُحـِفـظ التحقيق اأو ُحـِكـم ببراءته.

مـــع عدم الإخالل بحكم البنـــد ال�شابق من هذه المادة يجوز وْقــــف الموظف عن العمل اإذا  ز- 

مـــا اأحيل اإلـــى التحقيق الجنائي اأو اأثنـــاء محاكمته جنائيًا. ويكون الوْقــــف لمدة �شتة اأ�شهر 

مـــع �شـــْرف الراتب كاماًل خالل فترة الوْقـف. ويجوز َمــــدُّ الوْقـف عن العمل لمدد اأخرى مع 

�شـــْرف ن�شف الراتب اإذا ما كانـــت للوْقـف عن العمل اأ�شبابه ول�شـــرورة تقت�شيها م�شلحة 

ه بقرار مـــن رئي�س مجل�س الخدمة  العمـــل، وفي جميع الأحـــوال يكون الوْقـف عن العمل وِمـدِّ

المدنيـــة بالن�شبة ل�شاغلـــي الوظائف العليا وَمـن فـــي حكمهم ومن مجل�ـــس الأمناء بالن�شبة 

لباقي الموظفين. وفي جميع الأحوال ُيـ�شَرف للموظف ما �شبق اإيقافه من راتبه اإذا ُحـِفـظ 

التحقيـــق اأو ُحـِكــــم ببراءتـــه، كما ُيـ�شَرف له مـــا �شبق اإيقافه من راتبه كذلـــك اإذا ما اأحيل 

ـل من الخدمة.  للم�شاءلة التاأديبية وُجـوِزي بجزاء تاأديبي بخالف الف�شْ

كل موظـــف ُيـحَبـ�س تنفيذًا لحكـــم ق�شائي ُيـعتَبـر موقوفًا عن عمله وُيـحَرم من راتبه، ويجوز  ح- 

�شـــْرف راتبـــه لأ�شرته التي يعيلهـــا اإذا زادت فترة الحب�س على ثالثة اأ�شهـــر على اأن ُيـقتَطـع 

مـــن م�شتحقاته التقاعدية عند تقاعده. وتجوز اإعادته اإلى عمله بعد انق�شاء المدة مع عدم 

الإخالل بالم�شئولية التاأديبية عند القت�شاء.

ـهت اإليه تهمة جنائية متى كانـــت هذه التهمة تمثل  ط- تجـــوز م�شاءلـــة الموظف تاأديبيـــًا اإذا ُوجِّ

خروجـــًا علـــى مقت�شى الواجب في اأعمال وظيفته اأو من �شاأنهـــا الإخالل بكرامة الوظيفة اأو 

الجهة التي ينتمي اإليها، على اأن يعلَّـق �شدور الحكم التاأديبي على �شوء الحكم الجنائي.

ل يمنـــع انتهـــاء خدمة الموظف لأيِّ �شبب من الأ�شباب – عدا الوفاة – من م�شاءلته تاأديبيًا  ي- 

اإذا كان قد ُبِدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته.

ويجوز يف املخالفات التي يرتتب عليها �شياع حق من حقوق اخلزانة العامة م�شاءلة املوظف 
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تاأديبيًا ولو مل يكن قد ُبـِدئ يف التحقيق قبل انتهاء اخلدمة، وذلك ملدة خم�س �شنوات من تاريخ 

ع على َمـن انتهت خدمته عند ثبوت اإدانته غرامة ل جتاوز خم�شة اأمثال  انتهائها. ويجوز اأن تَوقَّ

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

مادة�)36(

الجزاءات التاأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: اأ- 

1- التنبيه �شفويًا.

2- الإنذار كتابيًا.

ـم من الراتب، بما ل يزيد على راتب ثالثة اأ�شهر عن كل مخالفة، وبما ل يزيد  3- الخ�شْ

ـم على راتب ع�شرة اأيام في  عن راتب ثالثة اأ�شهر خالل ال�شنة، ول يجوز اأن يزيد الخ�شْ

ال�شهر الواحد.

ـل من الخدمة. 4- الف�شْ

ـع على الموظف تلقائيًا بانق�شاء الفترات الآتية: ب- ُتـمَحـى الجزاءات التاأديبية التي تَوقَّ

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

ـم من الراتب بما ل يزيد عن راتب �شهر.  2- �شنة في حالة الخ�شْ

ـم من الراتب بما يزيد عن راتب �شهر. 3- �شنتين في حالة الخ�شْ

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

ـبت نتيجة له، وُتـرفع اأوراق اجلزاء وكل اإ�شارة اإليه وما يتعلق به من ملف  والتعوي�شات التي ترتَّ

خدمة املوظف.

مادة�)37(

ـيِّ ثالثة اأ�شهر من تاريخ ِعـْلـم رئي�شه املبا�شر بوقوع  ل جتوز م�شاءلة املوظف تاأديبيًا بعد ُمـ�شِ

املخالفة اأو �شنة واحدة من تاريخ وقوعها اأيهما اأقرب، ول ُيـعتد بفرتة الثالثة الأ�شهر يف الأحوال 

الآتية: 

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

�شًا له على  اأن يكـــون الرئي�ـــس المبا�شر �شريـــكًا مع الموظف في ارتـــكاب المخالفـــة اأو محرِّ  -2

ارتكابها. 

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

بمخالفة الموظف من تاريخ علمه.
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ـبت في اإلحاق اأ�شرار مادية اأو معنوية ج�شيمة بالآخرين. اأن تكون المخالفة قد ت�شبَّ  -4

وتنقطع املدة امل�شار اإليها باأيِّ اإجراء من اإجراءات التحقيق، وت�شري املدة من جديد ابتداًء 

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

بالن�شبة للباقني ولو مل تكن قد اتُّـِخـذت �شد اأيٍّ منهم اإجراءات قاطعة للمدة.

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

بانق�شاء الدعوى اجلنائية. 

الف�صل�الثاين�ع�صر

اأ�صباب�انتهاء�اخلدمة�

مادة�)38(

تنتهي خدمة املوظف لأحد الأ�شباب الآتية:

رة لتْرك الخدمة. بلوغ ال�شن المقرَّ  -1

رة لذلك. ـرة اإلى التقاعد ِوْفـقًا للقوانين والأنظمة المقرَّ الإحالة المبكِّ  -2

عدم اللياقة للخدمة �شحيًا.  -3

ال�شتقالة.  -4

ـم لذلك. فْقـُد الجن�شية البحرينية طبقًا للقانون المنظِّ  -5

ـدة للحرية في جريمة مخلَّـة بال�شرف اأو الأمانة،  الحكم النهائي بعقوبة جناية اأو بعقوبة مقيِّ  -6

ويكـــون الف�شل جوازيـــًا للمجل�س الأعلى لل�شحة بنـــاًء على اقتراح مجل�ـــس الأمناء اإذا كان 

الحكـــم مع وْقـف التنفيـــذ. ومع ذلك اإذا كان احلكم قد �شدر عليـــه لأول مرة فال يوؤدي اإىل 

ر جمل�س الأمنـــاء بقرار م�شبَّب من واقـــع اأ�شباب احلكم وظروف  انتهـــاء اخلدمـــة اإل اإذا قدَّ

الواقعة اأن بقاء املوظف يتعار�س مع مقت�شيات الوظيفة اأو طبيعة العمل.

ـل من الخدمة بقرار تاأديبي اأو العْزل بحكم ق�شائي. 7-  الف�شْ

8-  اإلغاء الوظيفة.

ـل بغير الطريق التاأديبي ل�شاغلي الوظائف العليا. 9-  الف�شْ

10-  انتهاء مدة العقد.

11-  الوفاة.

ـل من الخدمة ب�شبب الأداء الوظيفي.  12- الف�شْ
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مادة�)39(

تنتهـــي خدمـــة الموظف ببلوغه �شن ال�شتيـــن، ويجوز َمـدُّ خدمته بقرار مـــن مجل�س الأمناء،  اأ- 

ــــة بالتعيين بناًء على اقتراح  وبالن�شبـــة ل�شاغلي الوظائف العليا بقرار من ال�شلطة المخت�شَّ

مجل�س الأمناء، وذلك بمراعاة اأحكام القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات 

ومكافـــاآت التقاعد لموظفـــي الحكومة وتعديالته. ولل�شلطة المخت�شـــة اإ�شعاره بالإحالة قبل 

�شتة اأ�شهر على الأقل من بلوغه �شن التقاعد.

رة بناًء على طلبه، وذلك ِوْفـقًا للقوانين  يجوز اإحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغه ال�شن المقرَّ ب- 

رة لذلك. والأنظمة المقرَّ

الف�صل�الثالث�ع�صر

اال�صتقالة�واالنقطاع�عن�العمل

مادة�)40(

م ا�شتقالته مـــن وظيفته، ويكون طلـــب ال�شتقالة مكتوبًا وغيـــر معلَّـق على  للموظـــف اأن يقـــدِّ اأ- 

�شرط اأو مقترنًا بقْيـد واإل اعُتـِبـر الطلب كاأن لم يكن.

ل تنتهي خدمة الموظف اإل بالقرار ال�شادر بقبول ال�شتقالة. ب- 

ج-يجـــب البتُّ في طلب ال�شتقالة خالل ثالثين يومًا من تاريـــخ تقديمه واإل اعُتـِبـرت ال�شتقالة 

مقبولة، وذلك ما لم يكن الموظف محاًل اإلى التحقيق.

مع عدم الإخالل بالبند )ج( من هذه المادة يحق للمجل�س الأعلى لل�شحة بناًء على اقتراح  د- 

ـب على قبول  مجل�ـــس الأمناء تاأجيـــل قبول ا�شتقالة الموظف فـــي بع�س الوظائف التـــي يترتَّ

ال�شتقالـــة فيهـــا اإخـــالًل بُحـ�ْشـن �شير العمل، وذلـــك لمدة ل تتجاوز ثالثـــة اأ�شهر من تاريخ 

تقديم ال�شتقالة واإل اعُتـِبـرت خدمة الموظف منتهية بانق�شاء هذه المدة.

يجـــب اأن ي�شتمر الموظف في عمله اإلى اأن يَبـلَّــــغ اإليه قرار قبول ال�شتقالة اأو انق�شاء المدد  هـ- 

الم�شـــار اإليها في البنديـــن )ج( و)د( من هذه المادة بح�شب الأحـــوال، فاإذا كان الموظف 

ـل من  ف في التحقيق بغير جزاء الف�شْ محاًل اإلى التحقيق فال ُتـقبل ا�شتقالته اإل بعد الت�شرُّ

الخدمة.

مادة�)41(

ُيـعتَبـر املوظف م�شتقياًل اإذا انقطع عن عمله بغري اإذن اأكرث من خم�شة ع�شر يومًا مت�شلة اأو 

ـن اإنذار املوظف كتابة على حمل اإقامته الثابت مبلفه  ثالثني يومًا غري مت�شلة يف ال�شنة، ويتعيَّ

الوظيفي لدى املوؤ�ش�شة بعد خم�شة اأيام يف احلالة الأوىل، وع�شرين يومًا يف احلالة الثانية.
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م املوظف خالل الع�شرين يومًا التالية ما يثبت اأن انقطاعه كان بعذر مقبول جاز  فاإذا قدَّ

للرئي�س التنفيذي ح�شاب مدة النقطاع اإجازة �شنوية اأو مَر�شية اإذا كان له ر�شيد منها ي�شمح 

بذلك واإل اعُتـِبـرت اإجازة بدون راتب.

مها وُرِفـ�شت اعُتـِبـرت خدمته منتهية من  ر النقطاع اأو قدَّ م املوظف اأ�شبابًا تربِّ فاإذا مل يقدِّ

تاريخ انقطاعه عن العمل يف حالة النقطاع املت�شل، ومن تاريخ اإمتام مدة الثالثني يومًا يف حالة 

النقطاع غري املت�شل.

مادة�)42(

اأو خارجها  اململكة  داخل  �شواء  اأخرى  بجهة  اأو  اأجنبية  بخدمة حكومة  املوظف  التحق  اإذا 

ُيـعتَبـر م�شتقياًل من التاريخ الذي التحق فيه  بدون ترخي�س من املوؤ�ش�شة التي يعمل بها، فاإنه 

اإنهاء خدمته  اإجراءات  اتخاذ  املعنية  املوؤ�ش�شة  اأو اجلهة اخلا�شة. وعلى  بخدمة تلك احلكومة 

ـدها من ذلك مع عدم الإخالل مب�شاءلته تاأديبيًا. لهذا ال�شبب فور تاأكُّ

الف�صل�الرابع�ع�صر

ـم�منها� �صْرف�الراتب�واملزايا�الوظيفية�واخل�صْ

مادة�)43(

رة اإلـــى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد  اأ- ُيـ�شـــَرف للموظـــف راتبه والمزايا الوظيفية المقرَّ

ـنة في هذه الالئحة. الأ�شباب المبيَّ

ب- فـــي حالة انتهاء الخدمة لعـــدم اللياقة ال�شحية ي�شتحق الموظف راتبـــه والمزايا الوظيفية 

رة له لغاية ا�شتنفاد اإجازته المَر�شية اأو اإحالته اإلى التقاعد بناًء على طلبه. المقرَّ

ج- ل يجوز توقيع حْجـز على راتب الموظف – اأو اأية مبالغ اأخرى م�شتَحـقة له ب�شبب الوظيفة – 

اإل وفـــاًء لنفقة اأو لَدين محكوم بـــه من الق�شاء. ول يجوز اأن يتجاوز المقدار المحجوز عليه 

كل �شهر عن ربع المبالغ الم�شتَحـقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لَدين النفقة. ول 

ـم من راتب الموظف – اأو اأية مبالغ اأخرى م�شتَحقة ب�شبب الوظيفة – اإل  يجوز اإجراء خ�شْ

لأداء ما يكون م�شتَحـقًا للدولة من الموظف ب�شبب الوظيفة اأو تنفيذًا لجزاء تاأديبي.

د- ل ُتـ�شمـــع عند الإنـــكار بانق�شاء خم�س �شنوات دعوى الموظـــف بالمطالبة بما ي�شتحق ب�شبب 

الوظيفـــة، وتبداأ فتـــرة عدم �شماع الدعوى من تاريخ ال�شتحقاق. كمـــا ل ُتـ�شمع عند الإنكار 

بانق�شـــاء خم�س �شنـــوات دعوى ا�شترداد مـــا �شرفته الحكومة بغير وجه حـــق اإلى الموظف 

ب�شبـــب الوظيفـــة، وتبداأ فترة عدم �شمـــاع الدعوى من تاريخ ال�شـــْرف، وتكون المدة خم�س 

ع�شرة �شنة في حالة ما اإذا كان ال�شْرف قد تم بغ�س اأو تدلي�س من الموظف. وتنقطع المدد 

الم�شار اإليها باأية مطالبة كتابية من الموظف اأو الجهة المخت�شة.
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مادة�)44(

حافز  �شْرف  وا�شرتاطات  ومعايري  �شوابط  ب�شاأن  قرارًا  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  ُيـ�شِدر 

بالإنتاجية يف  ال�شْرف مرتبطًا  يكون  اأن  ال�شحية احلكومية، على  باملوؤ�ش�شات  للعاملني  الأداء 

العمل وتقييم الأداء الوظيفي.

الف�صل�اخلام�س�ع�صر

اإلغاء�الوظيفة�وانتهاء�اخلدمة�ب�صبب�الوفاة

مادة�)45(

ـا نْقـل املوظف اإىل وظيفة اأخرى �شاغرة، اإذا ما رِغـب املجل�س  يرتتب على اإلغاء الوظيفة اإمَّ

الأعلى لل�شحة بناًء على اقرتاح جمل�س الأمناء يف ذلك، اأو اإنهاء خدمته. 

التنظيم  لإعادة  نتيجة  اإليها  احلاجة  عدم  كثبوت  تنظيمية  لأ�شباب  الوظيفة  اإلغاء  ويكون 

اأو لإ�شناد مهام الوظيفة للقطاع  العمل  اأو انخفا�س حْجـم  العمليات الإدارية  اإعادة هند�شة  اأو 

رها املجل�س الأعلى لل�شحة، وذلك مبراعاة اإجراءات  اخلا�س، وغري ذلك من الأ�شباب التي يقدِّ

اإلغاء الوظيفة املعمول بها يف جهاز اخلدمة املدنية.

مادة�)46(

ـي اإخطارات الَوَفـيات اأن تقوم  ـة بتلقِّ ـي املوظف وَجـب على اأ�شرته اأو اجلهة املخت�شَّ اإذا ُتـُوفِّ

باإبالغ املوؤ�ش�شة التي يعمل بها بوفاته، ويقوم املجل�س الأعلى لل�شحة باإنهاء خدمته اعتبارًا من 

اليوم التايل للوفاة بعد ت�َشـلُّم �شهادة الوفاة الر�شمية.

الف�صل�ال�صاد�س�ع�صر

ال�صحة�وال�صلمة�املهنية

مادة�)47(

تلتزم املوؤ�ش�شة بالعمل على خْلـق بيئة اآمنة للعمل باملواقع التابعة لها طبقًا للموا�شفات الفنية 

وذلك  البحرين  ال�شادرة مبملكة  والت�شريعات  املعتَمـدة  والأ�شول  وال�شرتاطات  العمل  وقواعد 

من خالل ما ياأتي:

1- اإجراء الدرا�شات والبحوث المتعلقة باأمور ال�شحة وال�شالمة المهنية.

2- توفير مهمات الوقاية ال�شخ�شية.

3- اإعـــداد وتن�شيـــق خطـــط مواجهة الطـــوارىء التي ت�شتهـــدف اإخالء مواقع العمـــل في حالت 

المخاطر.
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4- اإجراء التن�شيق المالئم مع اإدارة الدفاع المدني والأمن العام والهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والِخـْدمات ال�شحية، والجهات الأخرى ذات العالقة.

5- القيام بعمليات ت�شجيل وتبويب حوادث واإ�شابات العمل.

6- اإعـــداد برامـــج التوعيـــة التي ت�شتهـــدف تنمية الوعـــي الوقائي في مجال ال�شحـــة وال�شالمة 

المهنية.

7- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة العدوى في الموؤ�ش�شة ومْنع انت�شار المر�س وت�شكيل فريق 

ـ�س لهذا الغر�س. متخ�شِّ

مادة�)48(

باإجراء الفح�س الطبي الدوري للموظفني  املوؤ�ش�شة بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة  تلتزم 

مبا ي�شتهدف �شرعة اكت�شاف الأمرا�س املهنية والنف�شية وذلك ِوْفـقًا للقوانني واللوائح والقرارات 

والتعليمات املعمول بها يف هذا ال�شاأن.

الف�صل�ال�صابع�ع�صر

اأحكام�ختامية

مادة�)49(

اأ- ُتـن�شاأ في كل موؤ�ش�شة لجنة ي�شدر بت�شكيلها قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة بناًء على اقتراح 

مة من الموظفين غير �شاغلي الوظائف  مات المقدَّ ـَظـلُـّ مجل�س الأمناء تخت�سُّ بالنظر في التَّ

العليـــا وَمـن في حكمهم من القرارات الإدارية التي تم�س حقًا من حقوقهم الوظيفية، وذلك 

دها مجل�س الأمناء. ِوْفـقًا لل�شوابط التي يحدِّ

ـــم �شاغلـــي الوظائف العليـــا وَمـن في حكمهم مـــن القرارات الإداريـــة ال�شادرة  يكـــون َتـَظـلُـّ ب- 

ب�شاأنهـــم اأمام رئي�ـــس مجل�س الخدمة المدنية وذلك ِوْفـقـــًا لل�شوابط التي يحددها المجل�س 

الأعلى لل�شحة.

مادة�)50(

ومهامه  اخت�شا�شاته  بع�س  يف  الأمناء  جمل�س  تفوي�س  لل�شحة  الأعلى  للمجل�س  يجوز 

املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة، كما يجوز ملجل�س الأمناء تفوي�س الرئي�س التنفيذي يف بع�س 

اخت�شا�شاته ومهامه املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة.
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مادة�)51(

ُيـنَقـل املوظفون املوجودون باخلدمة يف تاريخ العمل بهذه الالئحة باأو�شاعهم الوظيفية اإىل 

امل�شتويات الوظيفية والوظائف التي تتفق مع درجاتهم ووظائفهم التي ي�شغلونها قبل �شدورها، 

ـْقـل مع احتفاظهم ب�شفة �شخ�شية  النَّ وذلك دون اإخالل بالرتتيب الرئا�شي بني �شاغليها قبل 

الوظائف،  هذه  �شْغـل  ل�شروط  ِوْفـقًا  الأعلى  الوظائف  اإىل  تَدرُّجهم  ويكون  املكت�َشـبة  بحقوقهم 

ويكون ترتيب اأقدميتهم يف الدرجة الواحدة بح�شب اأو�شاعهم ال�شابقة.
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جمل�س�اإدارة�الهيئة�العامة�للريا�صة

��قرار�رقم�)4(�ل�صنة��2021

ب�صاأن�تعديل�النظام�االأ�صا�صي�لنادي�الب�صيتني�الريا�صي�والثقايف����

  

رئي�س الهيئة العامة للريا�شة، رئي�س اللجنة الأولمبية البحرينية: 

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

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

1989، وتعديالته، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب 

والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، وتعديالتها، 

الأ�شا�شية  الأنظمة  �شات  وملخَّ قْيد  اأرقام  ن�ْشر  ب�شاأن   1990 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

لبع�س الأندية التي اأعيد ت�شجيلها باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة، 

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي الب�شيتني الريا�شي والثقايف، 

والثقايف  الريا�شي  الب�شيتني  لنادي  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  وعلى 

املنعقدة يف 10 يونيو 2021، 

قرر�االآتي:�

مادة�)1(�

الب�شيتني  لنادي  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  الوطنية  الأندية  قيد  �شجل  يف  ُيقيد 

الريا�شي والثقايف ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2021 وهو كالآتي: 

"ويدير  لت�شبح  الب�شيتني  لنادي  الأ�شا�شي  النظام  ملخ�س  الثامنة من  الفقرة  ن�س  ُيعدل 

بني  من  للنادي  العمومية  اجلمعية  اأع�شاء تنتخبهم  من 10  مكون  اإدارة  جمل�س  النادي  �شئون 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدته اأربع �شنوات من تاريخ انتخابه". 

مادة�)2(�

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره. 

  

رئي�س�جمل�س�اإدارة�الهيئة�العامة�للريا�صة

رئي�س�اللجنة�االأوملبية�البحرينية�

خالد�بن�حمد�اآل�خليفة�

�شدر بتاريخ: 17 ذي الحجة 1443هـ

المــــــوافــــــق: 27 يـــــــوليـــــــو 2021م       
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وزارة�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)185(�ل�صنة��2021

ب�صاأن�تغيري�ت�صنيف�عقار�يف�منطقة��صناب�س�– جممع�408

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  املعدل 

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، 

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

لة 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�االآتي:

مادة�)1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 04025138 الكائن يف منطقة �شناب�س – جممع 408 من ت�شنيف  يغيَّ
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 )BC( اإىل ت�شنيف مناطق العمارات ال�شتثمارية ج )PS( مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة

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

الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��������������������������������������������������وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�������������������������������������������������ع�صام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 22 ذي الحجة 1442هـ

الـمــــوافـــــق: 1 اأغ�شطــــــــ�س 2021م
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وزارة�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)186(�ل�صنة��2021

ب�صاأن�تغيري�ت�صنيف�عقار�يف�منطقة�احلد�– جممع�104

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  املعدل 

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، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 01001937 الكائن يف منطقة احلد – جممع 104 من ت�شنيف  يغيَّ
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مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( ومناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن 

اخلا�س اأ )RA(  للعقار بالكامل ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطّبـَق 

عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

يـُلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�������������������������������������������������ع�صام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 22 ذي الحجة 1442هـ

الـمــــوافـــــق: 1 اأغ�شطــــــــ�س 2021م
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وزارة�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)196(�ل�صنة��2021

ب�صاأن�تغيري�ت�صنيف�عدد�من�العقارات�يف�منطقة�البحري�– 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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  املعدل 

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، 

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

لة 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�االآتي:

مادة�)1(

مناطق  ت�شنيف  من   941 البحري – جممع  منطقة  يف  الكائنة  ت�شنيف العقارات  ـر  يغيَّ
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اخِلـْدمات واملرافق العامة -)PS(  اإىل ت�شنيف مناطق العمارات ال�شتثمارية د - )BD( ِوْفـقًا 

للتعمري  التنظيمية  وتطبـَّق عليها ال�شرتاطات  القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِِلـما هو 

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��������������������������������������������������وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�������������������������������������������������ع�صام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 9  مـحــــــــرم 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 17 اأغ�شط�س 2021م
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وزارة�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)197(�ل�صنة��2021

مج�واإعادة�التق�صيم� ب�صاأن�تغيري�ت�صنيف�عدد�من�العقارات�بعد�الدَّ

يف�منطقة�احلد�– جممع��113

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  املعدل 

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، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

واإعادة التق�شيم من  مج  منطقة احلد – جممع 113 بعد الدَّ ت�شنيف العقارات الكائنة يف  ـر  يغيَّ
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مناطق ال�شكن  ت�شنيف  اخلا�شة )SP( اإىل  الطبيعة  ذات  مناطق امل�شاريع  ت�شنيف 

ـق عليها ال�شرتاطات  اخلا�س اأ )RA( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�������������������������������������������������ع�صام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 9 مـــحــــــــرم 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 17 اأغ�شط�س 2021م
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وزارة�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)200(�ل�صنة��2021

ب�صاأن�تغيري�ت�صنيف�عقار�يف�منطقة�اللوزي�– جممع�1018

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  املعدل 

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، 

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

لة 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�االآتي:

مادة�)1(

ت�شنيف  رقم 10032877 الكائن مبنطقة اللوزي جممع 1018 من  ت�شنيف العقار  ـر  يغيَّ
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الطبيعة اخلا�شة  اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات   )MOH( الإ�شكان وزارة  مناطق م�شاريع 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية  )SP( ِوْفـقا ِ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�ْشِره.

��������������������������������������������������وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�������������������������������������������������ع�صام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ:  9 مـــحــــــرم 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 17 اأغ�شط�س 2021م
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ـَقـنية جمل�س�اأمناء�كلية�البحرين�التِّ

�قرار�رقم�)8(�ل�صنة�2021

�بتعيني�القائم�باأعمال�الرئي�س�التنفيذي�لكلية�البحرين�التِّـَقنية

)بوليتكنك�البحرين(

ـَقـنية: رئي�س مجل�س اأمناء كلية البحرين التِّ

ـَقـنية )بوليتكنك  بعد الطالع على القانون رقم )26( ل�شنة 2018 ب�شاأن كلية البحرين التِّ

البحرين(،

)بوليتكنك  ـَقـنية  التِّ البحرين  كلية  وتنظيم  باإن�شاء  ل�شنة 2008  رقم )65(  املر�شوم  وعلى 

البحرين(،

ـَقـنية  وعلى املر�شوم رقم )55( ل�شنة 2021 باإعادة ت�شكيل جمل�س اأمناء كلية البحرين التِّ

)بوليتكنك البحرين(،

وعلى قرار جمل�س الأمناء بجل�شته رقم )48/5-2021( بتاريخ 5 اأغ�شط�س 2021،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

القيام  الأكادميية  للِخـْدمات  التنفيذي  الرئي�س  نائب  البوعينني  اأحمد  الدكتورة رمي  تتوىل 

باأعمال الرئي�س التنفيذي وذلك يف الفرتة من 11 اأغ�شط�س 2021 وحتى 10 نوفمرب 2021.

املادة�الثانية

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

ـَقـنية رئي�س�جمل�س�اأمناء�كلية�البحرين�التِّ

وائل�بن�نا�صر�املبارك

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 8 اأغ�شـــطـــــ�س 2021م
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هيئة�تنظيم�االت�صاالت

�اإعلن��صادر�عن�هيئة�تنظيم�االت�صاالت

باإلغاء�الرتخي�س�املمنوح�اإىل��صركة�الرمال�الذهبية�للت�صاالت�والت�صويق

 15 بتاريخ  املن�شور  )الهيئة(  الت�شالت  تنظيم  هيئة  عن  ال�شادر  الإعالن  اإىل  بالإ�شارة 

يوليو 2021 يف اجلريدة الر�شمية العدد )3541(، والذي اأخطرت الهيئة مبوجبه الأطراف ذوي 

امل�شلحة عن عزمها اإلغاء الرتخي�س العادي لتقدمي ِخـْدمات القيمة امل�شافة املمنوح اإىل �شركة 

الرمال الذهبية لالت�شالت والت�شويق وال�شادر بتاريخ 13 يوليو 2010 مبوجب قانون الت�شالت 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، ودعت الأطراف اإىل تقدمي مالحظاتها بهذا 

اخل�شو�س.

ومبا اأن الهيئة مل تت�شلم اأية مالحظات من الأطراف ذوي امل�شلحة، فعليه ُيـعتَبـر الرتخي�س 

ـ�ْشـر يف اجلريدة الر�شمية. املذكور اأعاله ملغيًا اعتبارًا من تاريخ النَّ

هيئة�تنظيم�االت�صاالت
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قرارات�اال�صتملك

قرار�ا�صتملك�رقم�)131(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ال�شمايل  الرفاع  يف  الكائن  اإبراهيم،  الدين  �شالح  يو�شف  ال�شيد/  ملك  من  جزء  ا�شتمالك 

الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك   ،09061821 رقم  عقار   1999/1124 رقم  باملقدمة  وامل�شجل 

ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف

قرار�ا�صتملك�رقم�)132(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك جزء من ملك ال�شيدة/ �شكينة طارق �شردار زاهد، الكائن يف البالد القدمي وامل�شجل 

باملقدمة رقم 2013/8344 عقار رقم 03261599، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب  

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف
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قرار�ا�صتملك�رقم�)133(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

املنامة  و�شط  يف  الكائن  النعيمي،  حمد  اأحمد  نا�شر  عي�شى  ال�شيد/  ملك  من  جزء  ا�شتمالك 

الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك   ،03190608 رقم  عقار   2015/1692 رقم  باملقدمة  وامل�شجل 

ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف

قرار�ا�صتملك�رقم�)134(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك جزء من ملك ال�شيد/ عبدالأمري علي مكي ني�شر، الكائن يف الديه وامل�شجل باملقدمة 

وزارة  الطرق، ح�شب طلب   تطوير  اأجل  وذلك من  رقم 04022321،  رقم 2013/8561 عقار 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف
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قرار�ا�صتملك�رقم�)135(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك جزء من ملك ال�شيد/ ح�شن عي�شى ح�شن الغتم، الكائن يف الرفاع ال�شرقي وامل�شجل 

باملقدمة رقم 2014/12762 عقار رقم 09023357، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب  

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف

قرار�ا�صتملك�رقم�)136(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك جزء من ملك ال�شيد/ عبدالهادي اأحمد حممد البقايل ، الكائن يف جدحف�س وامل�شجل 

باملقدمة رقم 2013/15274 عقار رقم 04041327، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب  

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف
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قرار�ا�صتملك�رقم�)137(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

وامل�شجل  البديع  يف  الكائن  الب�شام،  املحمد  �شليمان  منرية  ال�شيدة/  ملك  من  جزء  ا�شتمالك 

باملقدمة رقم 2010/11717 عقار رقم 05016839، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب  

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف

قرار�ا�صتملك�رقم�)138(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك جزء من ملك ال�شيد/ حممود جعفر اأحمد ف�شل، الكائن يف و�شط املنامة وامل�شجل 

باملقدمة رقم 2005/8059 عقار رقم 03140051، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب  

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف
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قرار�ا�صتملك�رقم�)139(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك جزء من ملك ال�شادة/ اأحمد ح�شن عبداهلل الزاير و�شركائه، الكائن يف توبلي وامل�شجل 

باملقدمة رقم 2017/11283 عقار رقم 08021635، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب  

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف

قرار�ا�صتملك�رقم�)140(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك جزء من ملك ال�شيد/ حممد علي خمي�س مبارك، الكائن يف املحرق وامل�شجل باملقدمة 

وزارة  الطرق، ح�شب طلب   تطوير  اأجل  وذلك من  رقم 02000933،  رقم 1989/2220 عقار 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف
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قرار�ا�صتملك�رقم�)141(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك جزء من ملك ال�شيدة/ مدينة يعقوب يو�شف مرزوق، الكائن يف جدحف�س وامل�شجل 

باملقدمة رقم 2008/2647 عقار رقم 04040587، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب  

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف

قرار�ا�صتملك�رقم�)142(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك جزء من ملك ال�شادة/ توفيق ا�شماعيل حممود عبدالغفار العلوي و�شركائه، الكائن 

يف الب�شيتني وامل�شجل باملقدمة رقم 2014/18461 عقار رقم 02003571، وذلك من اأجل تطوير 

الطرق، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف
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قرار�ا�صتملك�رقم�)143(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك جزء من ملك ال�شيد/ حممد علي مدن عبداهلل ، الكائن يف املعامري وامل�شجل باملقدمة 

رقم 1975/1469 عقار رقم 06007361، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب  وزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف

قرار�ا�صتملك�رقم�)144(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

كرانة  يف  الكائن  و�شركائه،  امل�شجن  اإبراهيم  �شعيد  جا�شم  ال�شادة/  ملك  من  جزء  ا�شتمالك 

الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك   ،04060669 رقم  عقار   2015/9030 رقم  باملقدمة  وامل�شجل 

ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف
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قرار�ا�صتملك�رقم�)145(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك جزء من ملك ال�شيد/ عبدالغني عبدالكرمي علي جواد، الكائن يف جنو�شان وامل�شجل 

باملقدمة رقم 2007/4756 عقار رقم 04011906، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب  

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف

قرار�ا�صتملك�رقم�)146(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك جزء من ملك ال�شيد/ خالد علي جابر النا�شر، الكائن يف بوكوارة وامل�شجل باملقدمة 

وزارة  الطرق، ح�شب طلب   تطوير  اأجل  وذلك من  رقم 09060563،  رقم 1993/6210 عقار 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف
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قرار�ا�صتملك�رقم�)147(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

املنامة  و�شط  الكائن يف  بن غامن اجلبيلي،  بن حجي  �شالح  ال�شيد/  ملك  ا�شتمالك جزء من 

الطرق،  اأجل تطوير  باملقدمة رقم 2017/16176 عقار رقم 03190358، وذلك من  وامل�شجل 

ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف

قرار�ا�صتملك�رقم�)148(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك جزء من ملك ال�شيد/ حممد عبداهلل �شلمان داود، الكائن يف النعيم وامل�شجل باملقدمة 

وزارة  الطرق، ح�شب طلب   تطوير  اأجل  وذلك من  رقم 03230551،  رقم 2016/4087 عقار 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف
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قرار�ا�صتملك�رقم�)149(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك جزء من ملك/ ال�شيخ حممد بن خليفة بن حمد بن عي�شى اآل خليفة، الكائن يف باربار 

وامل�شجل باملقدمة رقم 1964/914 عقار رقم 05011399، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب 

طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف

قرار�ا�صتملك�رقم�)150(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك جزء من ملك/ ال�شيد نعمان اإ�شماعيل اإبراهيم حمفوظ ، الكائن يف اجلنبية وامل�شجل 

باملقدمة رقم 2008/8942 عقار رقم 05042677، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب  

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف
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قرار�ا�صتملك�رقم�)151(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك جزء من ملك ال�شادة/ حمد جا�شم حممد �شند و�شركائه، الكائن يف العكر ال�شرقي 

الطرق،  اأجل م�شاريع  باملقدمة رقم 2010/2376 عقار رقم 06008357، وذلك من  وامل�شجل 

ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف

قرار�ا�صتملك�رقم�)152(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

وامل�شجل  الربهامة  يف  الكائن  العقاري،  لال�شتثمار  ا�شحاق  �شركة   / ملك  من  جزء  ا�شتمالك 

باملقدمة رقم 2008/15240 عقار رقم 03250337، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب  

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف
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قرار�ا�صتملك�رقم�)153(�ل�صنة�2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك جزء من ملك / �شركة يوكو للهند�شة املحدودة، الكائن يف النويدرات وامل�شجل باملقدمة 

رقم 1991/2653 عقار رقم 06004454، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب  وزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�عبداهلل�خلف
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وزارة�ال�صناعة�والتجارة�وال�صياحة

اإعلنات�اإدارة�الت�صجيل

اإعلن�رقم�)694(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ عبدالهادي بن هما�س 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  المعادن(،  لخردة  )الهما�س  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الهاجري، 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،88034

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: MUHSIN SHAH، وKAUSAR BIBI، وعبدالهادي 

بن هما�س الهاجري.

 

اإعلن�رقم�)695(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ورثة ال�شيد/ علي بن اأحمد بن 

ان واأولده(، الم�شجلة بموجب  ان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الحاج علي اأحمد بوكنَّ ح�شين بوكنَّ

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  القيد رقم 504-4، طالبين تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

اأن، وح�شين  وبراأ�شمال مقداره 60،000 )�شتون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل  من: اأحمد علي اأحمد بوكنَّ

ــن احمد  ــن عــلــي ب ويــو�ــشــف ب اأن،   اأن، وعبدالحميد علي اأحمد بوكنَّ اأن، ومحمد علي اأحمد بوكنَّ علي اأحمد بوكنَّ

اأن.  ان، وعبدالإله علي اأحمد بوكنَّ بوكنَّ

اإعلن�رقم�)696(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ اأميال علي ح�شين �شالح 
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ال�شريحي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم نعمة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-114109، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

)األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 

اإعلن�رقم�)697(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ عذراء بيكم عبداهلل 

عبدالحق علي ح�شين، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون الديكورات التركية(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 127077، طالبة تحويل الفرع رقم 11 من  الموؤ�ش�شة  الم�شجل با�شم )مقهى هيب( اإلى �شركة ذات 

دينار   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  هيب  مقهى  )�شركة  التجاري  ا�شمها  بذاتها  قائمة  م�شئولية محدودة 

 AZRA BEGUM ABDULLAH ABDULHAQ ALIو ،SHEHZAD AMEEN با�شم كل  من:  بحريني، وت�شجل 

.SALMAN ABDULLAHو ،HUSSEIN

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.  

اإعلن�رقم�)698(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

�

هالل  منجل  رائد  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

المحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المها العربية للتجارة العامة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

128086، طالبًا تحويل الفرعين الأول والثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها وبنف�س 

القيد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعلن�رقم�)699(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�اإدماج��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

ب�صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة�قائمة�

�

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة التي تحمل ا�شم )تداوي لالإدارة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 117521، طالبين اإدماج ال�شركة 

بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة القائمة )لم�شات جرافيك�س للخدمات المكتبية ذ.م.م( وت�شبح فرعًا منها، 

السيد  محمد  ح�شام  من:  كل  با�شم  والم�شجلة  بحريني،  دينار  )الف(   1،000 مقداره  مبلغًا  راأ�شمالها  والباغ 
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قشطة، ومحمود الشحات محمد رزق سليمان، وسمية حسن محمد حسن السيد. 

اإعلن�رقم�)700(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل��صركة�ت�صامن�

اإىل�موؤ�ص�صة�فردية�قائمة�

 

  تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي 

تحمل ا�شم )عابد لل�شتائر والتنجيدات/ ت�شامن( الم�شجلة بموجب القيد رقم 40863، طالبين اإدماج ال�شركة 

�شريف محمد  ال�شيد/ عابد  با�شم  والم�شجلة  رقم 62252  القيد  بموجب  الم�شجلة  القائمة   الفردية  بالموؤ�ش�شة 

�شريف اهلل دته.

اإعلن�رقم�)701(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�فرعني�من��صركة�ت�صامن�

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة�

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي 

، طالبين تحويل  القيد رقم1123  الم�شجلة بموجب  �شتورز/ ت�شامن(،  اآند  لوج�شتك�س  �شي  اإم  ا�شم )بي  تحمل 

وبراأ�شمال مقداره 5،000  بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  �شركة ذات  اإلى  ال�شركة  والثاني من  الأول  الفرعين 

)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: م�شعود محمد جعفر ح�شين فروتن، وعبدالر�شول محمد 

جعفر ح�شين فروتن، وفرح محمد جعفر ح�شين فروتن، وفر�شته محمد جعفر ح�شين فروتن، وفريما محمد جعفر 

فروتن، وفروزان محمد جعفر ح�شين فروتن، وفرزانة محمد جعفر فروتن، ونجدية عبا�س جعفر محمد قناطي.    

اإعلن�رقم�)702(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية�

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ فوتيكار عبدالمختار 

اأمين ح�شن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دكتور المياه لتقنية المياه(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،91015

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وذلك باإدخال ال�شيد/ طارق محمد عبدالواحد عبدالموجود �شريكًا 

معه في ال�شجل.

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.  



العدد: 3547 – الخميس 26 أغسطس 2021

136

اإعلن�رقم�)703(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل��فرع�من�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل�فرع�ب�صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

 

عو�س  خليل ح�شن  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

اهلل بخ�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الزهراني لقطع غيار ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 45549، طالبا تحويل الفرع الثاني  من الموؤ�ش�شة الم�شجل با�شم )اأ�شعة اإك�س لخدمات ال�شيارات( اإلى فرع 

ذ.م.م(،  والخدمات  ال�شيارات  غيار  لقطع  بهادر  )�شلطان  ا�شم  تحمل  التي  المحدود  الم�شئولية  ذات  بال�شركة 

 NASREEN MOHAMED AHMED MAQBOOL:من لكل  والمملوكة   ،133536 رقم  القيد  تحت  الم�شجلة 

.SULTAN BAHADARو ،AHMED

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.  

اإعلن�رقم�)704(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ جميلة اأحمد علي 

القيد رقم 93738،  الم�شجلة بموجب  للمقاولت(،  التي تحمل ا�شم )م م اي ب  الفردية  الموؤ�ش�شة  بحر، مالكة 

طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة 

م م اي ب للمقاولت ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

.JAMEELA AHMED ALI BAHARو ،ABDUL NISAR KOLLATH

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.  

اإعلن�رقم�)705(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

عبدالكريم  محمد  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

محمد مح�شن نا�شر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز الحياة الجديد لتاأهيل المذنبين وتقويم 

ال�شلوك(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 72652، طالبًا تحويل الفرع رقم 14 من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )مركز 

وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  ال�شلوك(  وتقويم  المذنبين  لتاأهيل  الجديد  الحياة 

.MOHAMMED MIAH MOHAMMEDLILMIAH :مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم
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اإعلن�رقم�)706(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ بتول ال�شيد ح�شن 

محمد المو�شوي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بلو بلدينغ للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  104498، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من:  JIJUMON KOLLAMPARAMPIL PHILIP، وبتول 

ال�شيد ح�شن محمد المو�شوي.

اإعلن�رقم�)707(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

اأحمد  ال�شيد/ ح�شين عقيل  اإليها  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عن  نيابة  محترفة(،  مكاتب  لال�شت�شارات/  جا�شم  اأحمد  )مكتب  مرهون  عبدالر�شا 

التي تحمل ا�شم )�شيدلية بيت الدواء(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 120857-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 

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

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: حمزة منير علي محمد اأحمد، وجميل ح�شن علي اأحمد، وخديجة جميل ح�شن 

علي، ومحمد عبداهلل علي عبداهلل ح�شين البري، وعبداهلل �شلمان عبداهلل علي.

 

اإعلن�رقم�)708(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ عبداهلل اإبراهيم ح�شن 

�شلطان الزري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة الإبداع لل�شياغة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الأول  الفرع  تحويل  طالبًا   ،132908

.AHMED JUNAID AFZAL /مقداره 2،000 )الفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد

اإعلن�رقم�)709(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ ماهر علوي ال�شيد خلف 
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القيد  بموجب  الم�شجلة  اآفانتي(،  ا�شم )مطعم ومقهى  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  نيابة عن مالك  محفوظ، 

رقم 64791، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شباح عبداللطيف را�شد الزياني، واإيهاب 

�شبحي محمد عرابي. 

اإعلن�رقم�)710(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ متعب عبداهلل ظاهر 

متعب الذوادي مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات الثريا لل�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

56966-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 BIJUو الــذوادي،  متعب  ظاهر  عبداهلل  متعب  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره 

 .KALLINGAL

اإعلن�رقم�)711(�ل�صنة�2021

�ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

�اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها �شباح خليل ابراهيم يو�شف، 

مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الخياطة الممتازة لبيع الأقم�شة ولوازم الخياطة(، الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،19373 رقم  القيد 

KUMARESHAN SINNIAH �شريكًا معها  باإدخال  وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وذلك 

في ال�شجل.

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.  

اإعلن�رقم�)712(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية�

لفرع�ب�صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة�قائمة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها )�شركة الفرحان للمحاماة 

وال�شت�شارات القانونية ذ.م.م(، نيابة عن ال�شيد/ عبدالرحمن اإبراهيم جا�شم المطوع، مالك الموؤ�ش�شة الفردية 

التي تحمل ا�شم )م�شلخ حظائر الهملة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 65104-2، طالبة تحويل الموؤ�ش�شة اإلى فرع 
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بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شبرنق فيلدز للثروة الحيوانية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 113083.

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.  

اإعلن�رقم�)713(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية�

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

�

اإليها ورثة المرحوم محمد عارف  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم  تعلن 

محمود ب�شتكي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المخزن الغربي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 941، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة 

المخزن الغربي ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عامر محمد 

وعادل  الب�شتكي،  عارف محمود  و�شهيل محمد  ب�شتكي،  عارف محمود  وفريدة محمد  الب�شتكي،  عارف محمود 

محمد عارف محمود الب�شتكي. 

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.  

اإعلن�رقم�)714(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�فروع�من�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

 

اأعظم حجي  اإليها ال�شيد/ محمد  باأنه قد تقدم  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 

ح�شين محمود ملك، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون اأبونعمة اهلل للحالقة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 70896، طالبًا تحويل فروع الموؤ�ش�شة اأرقام 3 و9 و10 اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد اأعظم حجي ح�شين محمود 

             .MUHAMMAD IRFAN ALIو ،MANSHAD KUNNIYULLATHILملك، و

    

اإعلن�رقم�)715(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

اإىل�موؤ�ص�صة�فردية

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  للمحا�شبة وال�شت�شارات ذ.م.م(،  ا�شم )ال�شايب  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية 
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133070، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم ال�شيد/ ال�شيد 

عبدالرحمن محمد ح�شين ح�شنين ال�شايب، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعلن�رقم�)716(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

اإىل�فرع�ب�صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة�قائمة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مكتب ال�شالم للمحاماة، نيابة 

عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ل لونا كافية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة القائمة التي تحمل ا�شم  رقم 136265-1، طالبين تحويل ال�شركة 

دينار  مليون  مقداره  مبلغًا  راأ�شمالها  والبالغ   ،1-94526 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(  للتطوير  )با�س 

بحريني، والمملوكة ل�شركة خدمات مطار البحرين )با�س(.

  

اإعلن�رقم�)717(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية�

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

�

علي  معاذ عبداهلل  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

عبداهلل علي الب�شتكي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بك�شن فيجن للدعاية والإعالن والت�شميم(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،65802 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة بك�شن فيجن للدعاية والإعالن والت�شميم ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 

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.  

اإعلن�رقم�)718(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

اإليها ال�شيد/ محمد اإقبال بركات  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم  تعلن 

علي محمد رم�شان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأبيورن للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،78044

مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.
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اإعلن�رقم�)719(�ل�صنة�2021

ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ت�صامن

م خادم  تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ �شائقة تَب�شُّ

غوري ركن الدين، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مفرو�شات البيت الفخم(، الم�شجلة بموجب القيد 

مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،140049 رقم 

 SIKANDARو الدين،  ركن  غوري  خادم  م  تَب�شُّ �شائقة  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )الفين(   2،000

 .KHAN MIANA

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.  


