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 مر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 2021

 بتعديل بع�ض اأحكام القانون رقم )10( ل�شنة 2006

 ب�شاأن مهام واخت�شا�شات الهيئة الوطنية للنِّـفط والغاز املن�شاأة باملر�شوم 

 رقم )63( ل�شنة 2005 وتعديل بع�ض اأحكام املر�شوم بقانون رقم )42( 

ل�شنة 1999 باإن�شاء �شركة ِنـْفـط البحرين

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

بعد الطالع الد�شتور، وعلى الأخ�س المادة )38( منه،

ـْفـط  للنِّ الوطنية  الهيئة  واخت�شا�شات  مهام  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )10( رقم  القانون  وعلى 

والغاز املن�شاأة باملر�شوم رقم )63( ل�شنة 2005 وتعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون رقم )42( 

ل�شنة 1999 باإن�شاء �شركة ِنـْفـط البحرين،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون االآتي:

املادة االأوىل

الوطنية  الهيئة  واخت�شا�شات  مهام  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )10( رقم  القانون  م�شمى  ل  ُيـعدَّ

بقانون  املر�شوم  اأحكام  بع�س  وتعديل  ل�شنة 2005  رقم )63(  باملر�شوم  املن�شاأة  والغاز  ـْفـط  للنِّ

 2006 ل�شنة   )10( رقم  "قانون  ليكون  البحرين،  نفط  �شركة  باإن�شاء   1999 ل�شنة   )42( رقم 

ـْفـط والغاز وتعديل بع�س اأحكام املر�شوم  ب�شاأن بع�س مهام واخت�شا�شات اجلهات املخت�شة بالنِّ

بقانون رقم )42( ل�شنة 1999 باإن�شاء �شركة ِنـْفـط البحرين".

املادة الثانية

ـْفـط  حُتـل عبارة "اجلهة التي ي�شدر بتحديدها مر�شوم" حمل عبارة "الهيئة الوطنية للنِّ

والغاز" الواردة يف املادة الأوىل، وعبارة "اجلهة التي ي�شدر بتحديدها مر�شوم" حمل عبارتي 

الواردتني يف  ـْفـط والغاز"  للنِّ و"الهيئة الوطنية  ـْفـط والغاز"  للنِّ الهيئة الوطنية  اإدارة  "جمل�س 
الوطنية  الهيئة  واخت�شا�شات  مهام  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )10( رقم  القانون  من  الثانية  املادة 

بقانون  املر�شوم  اأحكام  بع�س  وتعديل  ل�شنة 2005  رقم )63(  باملر�شوم  املن�شاأة  والغاز  ـْفـط  للنِّ

رقم )42( ل�شنة 1999 باإن�شاء �شركة ِنـْفـط البحرين.
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املادة الثالثة

ُتلغى عبارة "واملادة الثانية من املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2005 بت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة 

ـْفـط والغاز وحتديد اأغرا�شها واخت�شا�شاتها" الواردة يف املادة الأوىل من القانون  الوطنية للنِّ

ـْفـط والغاز املن�شاأة باملر�شوم  رقم )10( ل�شنة 2006 ب�شاأن مهام واخت�شا�شات الهيئة الوطنية للنِّ

باإن�شاء   1999 ل�شنة   )42( رقم  بقانون  املر�شوم  اأحكام  بع�س  وتعديل   2005 ل�شنة   )63( رقم 

�شركة ِنـْفـط البحرين.

املادة الرابعة

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 19 �شفــــــر 1443هـ

الموافق: 26 �شبتمبر 2021م
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 مر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 2021

 بتعديل بع�ض اأحكام املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009

ب�شاأن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات االقت�شادية واملالية واال�شتثمارية

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعديالته،

املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )30( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

القت�شادية واملالية وال�شتثمارية، املُعدل باملر�شوم بقانون رقم )64( ل�شنة 2014، 

املُعدل   ،2018 ل�شنة   )22( رقم  بالقانون  ال�شادر  والإفال�س  التنظيم  اإعادة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 2020، 

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون االآتي:

املادة االأوىل

ُي�شتبدل بن�شي املادتني )9( و)31( من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009 ب�شاأن غرفة 

البحرين لت�شوية املنازعات القت�شادية واملالية وال�شتثمارية، الن�شان الآتيان:

مادة )9(:

»مع عدم الإخالل باأي اخت�شا�س معقود للغرفة يف اأي قانون اآخر، تخت�س الغرفة بالف�شل 

يف املنازعات التالية والتي ينعقد الخت�شا�س بنظرها يف الأ�شل ملحاكم البحرين اأو لأية هيئة 

وفيما عدا  دينار  األف  املطالبة على خم�شمائة  قيمة  زادت  فيها، متى  اخت�شا�س ق�شائي  ذات 

حالت اإعادة التنظيم والإفال�س:

الُمنازعـــات بين الموؤ�ش�شات المالية المرخ�س لهـــا بموجب اأحكام قانون م�شرف البحرين   -1

المركزي، اأو بينها وبين غيرها من الموؤ�ش�شات وال�شركات الأخرى والأفراد.

الُمنازعات التجارية الدولية.   -2

وتكون املنازعة دولية اإذا كان مقر اأحد اأطراف النزاع اأو املكان الذي ينفذ فيه جزءًا هامًا 

من اللتزامات النا�شئة عن العالقة التجارية اأو املكان الذي يكون ملو�شوع النزاع اأوثق ال�شلة به، 

واقعًا خارج اململكة.

�شواء  التجارية  الطبيعة  ذات  بالعالقات  يتعلق  مو�شوعها  كان  اإذا  املنازعة جتارية  وتكون 

تبادلها  اأو  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتوريد  معاملة  اأية  ذلك  يف  مبا  تعاقدية،  غري  اأو  تعاقدية  كانت 

والتاأجري  الغري  لدى  احلقوق  واإدارة  التجارية  الوكالة  اأو  التجاري  والتمثيل  التوزيع  واتفاقيات 
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الرتاخي�س  واإ�شدار  الهند�شية  والأعمال  ال�شت�شارية  واخلدمات  امل�شانع  وت�شييد  ال�شرائي 

وال�شتثمار والتمويل والأعمال امل�شرفية والتاأمني واتفاق اأو امتياز ال�شتغالل وامل�شاريع امل�شرتكة 

وغريها من اأ�شكال التعاون ال�شناعي اأو التجاري ونقل الب�شائع اأو الركاب جوًا اأو بحرًا اأو برًا.

الُمنازعـــات بين ال�شركات التجارية الُمرخ�س لها بموجب اأحكام قانون ال�شركات التجارية   -3

ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.

حول  واأخرى  جتارية  �شركة  بني  النزاع  كان  اإذا  التجارية  ال�شركات  بني  املنازعة  وتكون 

اللتزامات النا�شئة عن العالقة التجارية بينهما«.

مادة )31(:

»ُيندب بقرار من املجل�س الأعلى للق�شاء قا�ٍس يخت�س باإ�شدار الأوامر والقرارات الالزمة 

لل�شري يف اإجراءات ت�شوية النزاع والتي تتطلب تدخاًل ق�شائيًا فيما بني رفع النزاع اإىل الغرفة 

وت�شكيل هيئة ت�شوية النزاع، وي�شمل ذلك الطلبات التحفظية والوقتية وامل�شائل امل�شتعجلة، ووقف 

الت�شوية  اتفاق  على  بناًء  وامل�شـروفات  الر�شوم  يف  والتقرير  الدعوى،  و�شطب  اتفاقًا،  الدعوى 

اأثناء مرحلة اإدارة الدعوى.

وُتعترب الأوامر والقرارات ال�شادرة من القا�شي املُنتدب مبثابة اأوامر وقرارات �شادرة من 

هيئة ت�شوية النزاع، وذلك كله دون الإخالل باخت�شا�س الهيئة يف نظر تلك الطلبات.

ول�شاحب ال�شاأن التظلم من الأمر اأو القرار اأمام القا�شي الذي اأ�شدره، اأو اأمام هيئة ت�شوية 

النزاع بعد ت�شكيلها بح�شب الأحوال، ويكون القرار ال�شادر يف التظلم نهائيًا وغري قابل للطعن 

عليه باأي طريق، وحتدد الالئحة وقواعد الإجراءات الأحكام املنظمة للتظلم والبت فيه«.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كٌل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 23 �شفـــــر 1443هـ

الموافق: 30 �شبتمبر 2021م
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 مر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2021    

 بتعديل بع�ض اأحكام قانون ال�شلطة الق�شائية

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

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

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون االآتي:

املادة االأوىل

ال�شادر  الق�شائية  ال�شلطة  قانون  من  )اأ(  البند  و)22(   )4( املادتني  بن�شي  ُي�شتبدل 

باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، الن�شان الآتيان:

مادة )4(:

اللغة العربية هي اللغة الر�شمية للمحاكم.

بوا�شطة  العربية  اللغة  يجهلون  الذين  ال�شهود  اأو  اخل�شوم  اأقوال  ت�شمع  اأن  املحكمة  وعلى 

مرتجم بعد حلف اليمني اأو الت�شريح ر�شميًا بقول احلق.

ومع ذلك يجوز لأطراف النزاع اأن يتفقوا كتابًة قبل تقدمي الدعوى على اختيار لغة غري اللغة 

العربية من اللغات التي ميكن ا�شتخدامها اأمام املحاكم.

وي�شدر الوزير املعني ب�شئون العدل بعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء قرارًا بتحديد اللغات 

التي ميكن ا�شتخدامها اأمام املحاكم من غري اللغة العربية، ويبني القرار اآلية ونطاق التطبيق 

بالن�شبة للدعاوى التي ميكن التفاق فيها على ا�شتخدام لغة غري اللغة العربية وفقًا لقيمتها اأو 

مو�شوعها اأو اأطرافها، و�شروط ذلك التفاق، وكذلك ال�شرتاطات الواجب توافرها يف لغة العقد 

مو�شوع النزاع، والقواعد املنظمة للرتجمة و�شماع ال�شهود.

مادة )22( البند )اأ(:

اأ- اأن يكون بحرينيًا، ويجوز تعيين من ينتمي بجن�شيته اإلى دولة اأخرى.
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املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كٌل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 23 �شفـــــر 1443هـ

الموافق: 30 �شبتمبر 2021م
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 مر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2021

 بتعديل بع�ض اأحكام قانون االإثبات يف املواد املدنية والتجارية

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1996

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

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

1996، وتعديالته،

وبناء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون االآتي:

املادة االأوىل

ُي�شتبدل بن�شو�س املواد )33( و)42( و)130( والفقرة الثانية من املادة )131( من قانون 

الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1996، كما ُي�شتبدل 

بالباب التا�شع )اخلربة( من ذات القانون، الن�شو�س الآتية:

مادة )33(:

ي�شتمل منطوق احلكم ال�شادر بالتحقيق على الآتي:

ندب اأحد ق�شاة المحكمة لمبا�شرة التحقيق.  -1

تعييـــن خبير اأو ثالثة خبراء من بين قائمة الخبراء التي ي�شدر بها قرار من الوزير المعني   -2

ب�شئون العدل بعد موافقة المجل�س الأعلى للق�شاء.

تحديد اليوم وال�شاعة اللذين يكون فيهما التحقيق.  -3

الأمـــر باإيـــداع المحرر المق�شـــي تحقيقه ق�شم الكّتـــاب بعد بيان حالته علـــى الوجه المبين   -4

بالمادة ال�شابقة.

تحديـــد اأتعاب الخبير وم�شاريفـــه واإيداعها خزانة المحكمة قبل ُمبا�شرة عمله من قبل من   -5

تقرر الإجراء لم�شلحته.

مادة )42(:

ُيراعى يف اخلبري املُعني وفقًا للمادة )33( من هذا القانون القواعد املحددة يف املواد )132( 

و)138(  و)137(  والرابعة  والثانية  الأوىل  الفقرة  و)134(  و)133(  والثالثة  الثانية  الفقرة 

الفقرة الأوىل و)140( و)141( و)142( من هذا القانون.
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مادة )130(:

للمحكمة اأو ملن تندبه من ُق�شاتها حال النتقال �شماع من ترى �شماعه من ال�شهود، وتكون 

دعوة هوؤلء للح�شور بطلب ولو �شفويًا من كاتب اجلل�شة.

مادة )131( الفقرة الثانية:

تكليُفه من  َلِزَم  من  ياأمر  اأن  بناًء على طلب اخل�شوم  اأو  للقا�شي يف هذه احلالة،  ويجوز 

اخل�شوم بتقدمي تقرير خربة لإثبات حالة الواقعة التي ُيخ�شى �شياع معامِلُها، وُيتاح بهذا الأمر 

مِلَن مل يتم تكليفهم من اخل�شوم تقدمي تقارير خربة لإثبات حالة ذات الواقعة.

الباب التا�شع

)الخبرة(

مادة )132(:

للخ�شوم من تلقاء اأنف�شهم حق اللجوء اإىل اخلربة، ويجوز لهم ذلك قبل رفع الدعوى، كما 

يجوز لأي منهم تعيني خبري ُم�شتقل عن الآخر اأو التفاق على تعيني خبري ُم�شرتك.

ويق�شد باخلبري كل �شخ�س طبيعي اأو معنوي لديه املعرفة والدراية الكافية يف امل�شاألة الفنية 

اأو العملية املعرو�شة عليه ويكون قادرًا على اإعداد تقرير خربة فيها.

عملية  اأو  فنية  معرفة  اإىل  حتتاج  م�شاألة  لإثبات  الالزم  الفني  الراأي  باخلربة  وُيق�شد 

ُمتخ�ش�شة.

مادة )133(:

اأن مُيار�س عمله يف حدود امل�شاألة الفنية املعرو�شة عليه، ويجوز للوزير  يجب على اخلبري 

املعني ب�شئون العدل بعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء اأن ُي�شدر قرارًا بال�شروط واملعايري التي 

يلزم توافرها يف اخلبري يف م�شائل معينة، وباملبادئ التوجيهية اخلا�شة مبتطلبات اإعداد التقرير 

الفني.

مادة )134(:

يجب اأن يتمتع اخلبري باحلْيدة والنزاهة يف عمله جتاه اأطراف الدعوى، وعليه قبل ُمبا�شرة 

ح يف ال�شتمارة املُعتمدة لذلك عن اأية م�شلحة �شخ�شية مبا�شرة اأو غري مبا�شرة  عمله اأْن ُيف�شِ

اأو نزاهته مبا  اإثارة �شكوك حول حْيدته  اإىل  توؤدي  اأْن  ُيحـتـَمـل  اأو مالب�شات  اأية ظـروف  اأو عن 

يتعار�س مع مقت�شيات عمله، فاإذا ا�شتجدت اأيٌّ من تلك الظروف اأو املالب�شات اأثناء عمله وَجب 

ح عن ذلك فورًا ودون تراٍخ للمحكمة وجلميع اأطراف الدعوى ب�شكل كتابي. عليه اأن ُيف�شِ

وُي�شـِدر الوزير املعني ب�شئون العدل بعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء، ال�شتمارة املن�شو�س 

ق من احلْيدة والنزاهة، ويتعنيَّ  عليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة واملت�شمنة ا�شتبانة للتََّحقُّ

على اخلبري الإجابة عليها وتقدميها للمحكمة ِوْفقًا لأحكام هذه املادة.
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اأتعابه  – تكاليف  الأحوال  – بح�شب  اأو كالهما  يتعاقد مع اخلبري  الذي  ويتحمل الطرف 

املُبينة يف العقد كاملة.

وتعترب اأتعاب اخلبري، وبدل التكاليف التي تكبدها لقاء اأعمال اخلربة الالزمة وال�شرورية 

لإعداد التقرير من �شمن م�شاريف الدعوى، وحتكم بها املحكمة من تلقاء نف�شها عند الف�شل 

فيها. 

مادة )135(:

مع ُمراعاة النظام الإجرائي املُطبق يف الدعوى، للخ�شوم عند القت�شاء اأن يقدموا تقرير 

اخلربة ابتداًء عند قيد الالئحة اأو اأثناء ال�شري يف اإجراءاتها. 

وللخ�شوم وبناًء على طلب ُيقدم اإىل املحكمة احل�شول على اإذن بتمكني اخلبري متى كان 

هناك عائقًا يحول دون ُمبا�شرة عمله. 

ويجب اأن يت�شمن طلب التمكني و�شفًا دقيقًا للم�شاألة الفنية التي ي�شتلزم بحثها اأو تقديرها 

من قبل اخلبري، وحتديد طبيعة العائق الذي يحول دون مبا�شرة عمله.

مادة )136(:

اإذا راأت املحكمة اأن امل�شاألة حمل اخلربة جُمدية يف الدعوى ولزمة للف�شل فيها، واأن الطلب 

املعرو�س ي�شتلزم متكني اخلبري من مبا�شرة عمله، ت�شدر اأمرًا بتمكينه من ذلك. 

وعلى املحكمة عند الأمر بتمكني اخلبري اأن حتدد بيانًا دقيقًا بحدود العمل املُناط به ونطاق 

بحث امل�شائل الفنية املتعلقة بالنزاع، والتدابري العاجلة التي يوؤذن له باتخاذها، واملدة املحددة 

لإيداع التقرير. 

مادة )137(:

ل يجوز لأي وزارة اأو جهة حكومية اأو هيئة عامة اأو موؤ�ش�شة عامة اأو اأية جمعية تعاونية اأو 

�شركة اأو من�شاأة فردية اأو اأي �شخ�س طبيعي اأو معنوي، اأن ميتنع بغري مربر قانوين عن اطالع 

اخلبري على ما يلزم الطالع عليه تنفيذًا لالأمر ال�شادر بتمكني اخلبري.

مادة )138(:

ُيقدم تقرير اخلربة اإىل املحكمة ُم�شتماًل على الراأي الفني الذي انتهى اإليه اخلبري ونتيجة 

اأعماله والأوجه التي ا�شتند عليها يف اإعداد التقرير، وبيانًا وافيًا ب�شريته الذاتية وخرباته العملية، 

واإقرار اأداء العمل بحيدة ونزاهة.

كما يجب اأن ُيرفق يف التقرير املقدم اإىل املحكمة ن�شخة من العقد املعتمد املربم مع اخلبري.

وي�شدر الوزير املعني ب�شئون العدل بعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء قرارًا باعتماد منوذج 

عقد تقدمي اخلربة واإقرار اأداء العمل.
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مادة )139(:

الغمو�س يف تقريره املُقدم يف  اأ�شئلة مكتوبة ل�شتي�شاح جوانب  اإىل اخلبري  توجه املحكمة 

الدعوى، اأو تطلب منه ت�شحيح ما تبني لها من وجوه اخلطاأ يف التقرير اأو ا�شتكمال نق�سٍ يف 

الأبحاث التي اأجراها، وذلك متى كان التقرير ُمنتجًا يف النزاع املعرو�س عليها، وعلى املحكمة 

اأن تتيح للخ�شوم فر�شة تقدمي الأ�شئلة كتابة ليتم توجيهها اإىل اخلبري، وعليه يف جميع الأحوال 

اأن يرد على تلك الأ�شئلة كتابة خالل الأجل الذي حتدده املحكمة.

للمناق�شة  اخلرباء  ا�شتدعاء  اخل�شوم  طلب  على  بناًء  اأو  القت�شاء،  عند  للمحكمة  ويجوز 

حول التقارير وما مت اإبداوؤه من الأ�شئلة.

ويف حال ارتاأت املحكمة اأن التقارير املعرو�شة ت�شتلزم تقدمي راأي م�شرتك حيالها من طرف 

اخلرباء ُمعدي تلك التقارير ووافق اخل�شوم على ذلك اأمرت بتقدمي تقرير تكميلي ُم�شرتك.

واإذا تعذر التفاق بني اخل�شوم على تقدمي تقرير خربة تكميلي، اأو راأت املحكمة اأن هناك 

م�شاألة فنية تتطلب اإبداء راأيًا فنيًا للحكم فيها، فيجوز للمحكمة اأن تاأمر من ترى لزوم تكليفه 

من اخل�شوم بتقدمي تقرير خربة يف هذه امل�شاألة.

وُيتاح بهذا الأمر ملن مل يتم تكليفهم من اخل�شوم تقدمي تقارير اخلربة اخلا�شة بهم يف 

ذات امل�شاألة التي اأمرت بها املحكمة، اإذا ارتاأوا مالئمة ذلك.

من  الثانية  الفقرة  اأحكام  اخلربة  تقرير  بتقدمي  املحكمة  من  ال�شادر  الأمر  على  وي�شري 

املادة )136( من هذا القانون.

مادة )140(:

يجب تقدمي تقرير اخلربة خالل املدة التي حتددها املحكمة مبدة ل تتجاوز �شتني يومًا من 

املحددة يف  بالآجال  الإخالل  ُيراعى يف ذلك عدم  اأن  املحكمة، على  ال�شادر من  الأمر  تاريخ 

النظام الإجرائي املُطبق يف الدعوى. 

مادة )141(:

اخُلرباء هم اأعوان الق�شاء عند ُمبا�شرة اأعمالهم مبقت�شى هذا القانون وفقًا للمبادئ الآتية:

ُيعتبر الخبير ُمكلفًا من قبل المحكمة عند ُمبا�شرة عمله.  -1

ُتعتبـــر المعلومـــات التي يطلع عليهـــا الخبير قبل تقديـــم تقريره للمحكمة مـــن قبل الطرف   -2

الُمتعاقـــد معـــه اأو الأطراف – بح�شب الأحوال - خا�شعـــة لاللتزام بال�شرية وذلك حتى يتم 

تقديم التقرير للمحكمة.

يكـــون اإطـــار ال�شرية فيمـــا يطلع عليه الخبير مـــن معلومات وبيانات بمـــا ل يخل بواجبه عن   -3

الإبـــالغ عـــن جريمة اأو منـــع وقوعها وكذلـــك واجبه من اطـــالع المحكمة المعنيـــة على كل 

المعلومات والبيانات التي تتوافر لديه في اإطار عمله.
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تقت�شـــر الم�شئوليـــة العقدية للخبيـــر تجاه الطـــرف اأو الأطراف المتعاقدة معـــه على تعمد   -4

الإخالل بالعقد اأو الخطاأ المهني الج�شيم فيما يتعلق بمبا�شرته لعمله.

مادة )142(:

راأي اخلبري ل ُيلزم املحكمة.

مادة )143(:

مع عدم الإخالل بحكم املادة )36( من قانون اإعادة التنظيم والإفال�س ال�شادر بالقانون 

ب�شاأن خرباء  ل�شنة 1995  بقانون رقم )3(  املر�شوم  اأحكام  ت�شري  ل�شنة 2018، ل  رقم )22( 

اجلدول على اأعمال اخلربة اأمام املحاكم، اأو اأي هيئة لف�س املنازعات.

املادة الثانية

والتجارية  املدنية  املواد  يف  الإثبات  قانون  من  )املعاينة(  الثامن  الباب  بعنوان  ُي�شتبدل 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1996، العنوان الآتي:

»املعاينة واإثبات احلالة«.

املادة الثالثة

على الوزير املعني ب�شئون العدل تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 23 �شفـــــر 1443هـ

الموافق: 30 �شبتمبر 2021م
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  مر�شوم رقم )99( ل�شنة 2021 

باإلغاء الهيئة الوطنية للنِّـْفـط والغاز 

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

بعد الطالع على الد�شتور،  

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

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

ـْفـط والغاز،  وعلى املر�شوم رقم )63( ل�شنة 2005 باإن�شاء الهيئة الوطنية للنِّ

ـْفـط والغاز  وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2005 بت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنِّ

وحتديد اأغرا�شها واخت�شا�شاتها، وتعديالته، 

ـْفـط والغاز،  وعلى املر�شوم رقم )96( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للنِّ

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�شمنا باالآتي: 

املادة االأوىل 

ـْفـط والغاز.  ُتـلغى الهيئة الوطنية للنِّ

املادة الثانية 

ـْفـط والغاز واملن�شو�س  ـْفـط كافة الخت�شا�شات املناطة بالهيئة الوطنية للنِّ تبا�شر وزارة النِّ

عليها يف القوانني واللوائح والقرارات والأنظمة املعمول بها يف اململكة. 

املادة الثالثة 

ـْفـط والغاز يف امليزانية  ـْفـط كافة العتمادات املدرجة للهيئة الوطنية للنِّ توؤول اإىل وزارة النِّ

ـْفـط  للنِّ الوطنية  الهيئة  موظفي  جميع  اإليها  وُيـنَقـل  والتزاماتها،  حقوقها  وكافة  للدولة  العامة 

والغاز بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبقًا لتنظيم الوزارة.  

املادة الرابعة 

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

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

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

 

  

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 19 �شفـــــــر 1443هـ

الموافق: 26 �شبتمبر 2021م
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  مر�شوم رقم )100( ل�شنة 2021 

بتنظيم وزارة النِّـْفـط 

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

بعد الطالع على الد�شتور،  

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

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

ـْفـط،  وبناًء على عْر�س وزير النِّ

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�شمنا باالآتي: 

املادة االأوىل 

ـْفـط، وذلك على النحو الآتي:  ـم وزارة النِّ ُتـنظَّ

ـْفـط، ويتبعه:  وزير النِّ

ـْفـط، وتتبعه:  وكيل وزارة النِّ

1- اإدارة الموارد الب�شرية والمالية. 

2- اإدارة العالقات والتعاون الدولي. 

3- اإدارة الرقابة والتراخي�س. 

4- اإدارة ال�شيا�شات والتخطيط ال�شتراتيجي. 

املادة الثانية 

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

الر�شمية.  

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 19 �شفـــــر 1443هـ

الموافق: 26 �شبتمبر 2021م
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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار رقم )98( ل�شنة 2021

ب�شاأن تفوي�ض رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�ض لتمثيل 

الهيئة اأمام املحاكم وهيئات التحكيم واجلهات ذات االخت�شا�ض الق�شائي

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة1980، وتعديالته،

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

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

بقانون رقم )38( ل�شنة 2012،

لل�شياحة واملعار�س،  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة  ل�شنة 2006  القانون رقم )62(  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، املعدَّ

وعلى املر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2010 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )60( ل�شنة 

ل باملر�شوم بقانون رقم )27(  2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والراأي القانوين، املعدَّ

ل�شنة 2013،

وعلى كتاب وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، املوؤرخ يف 25 اأغ�شط�س 2021، ب�شاأن طلب 

املوافقة على تفوي�س رئي�س جمل�س اإدارة هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س لتمثيلها اأمام املحاكم 

وهيئات التحكيم واجلهات ذات الخت�شا�س الق�شائي،

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل 

ُيـفوَّ�س رئي�س جمل�س اإدارة هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س يف متثيل الهيئة يف الدعاوى 

ومراكز  هيئات  ولدى  ودرجاتها،  اأنواعها  اختالف  على  املحاكم  اأمام  عليها  اأو  منها  املرفوعة 

ِمـن  يراه  َمـن  نْدب  وله  ق�شائيًا،  اخت�شا�شًا  القانون  لها  يخوِّ التي  الأخرى  واجلهات  التحكيم 

املوظفني املخت�شني بهذا ال�شاأن.
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املادة الثانية 

ل ي�شري هذا التفوي�س على الدعاوى الد�شتورية التي تكون هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س 

خ�شمًا فيها، كما ل ُيـِخـلُّ بحقها يف تكليف جهاز ق�شايا الدولة بتمثيلها يف الق�شايا التي يرى 

الوزير املخت�س بالتن�شيق مع وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف �شرورة تكليف اجلهاز 

مببا�شرتها.

املادة الثالثة 

ي�شري هذا التفوي�س على الدعاوى التي ُتـرفع من هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س اأو عليها 

بعد �شريان هذا القرار، على اأْن ي�شتمر جهاز ق�شايا الدولة مببا�شرة اخت�شا�شه يف متثيل الهيئة 

يف الدعاوى املتداولة وحتى �شدور حكم باتٍّ فيها.

املادة الرابعة 

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

وزير العدل 

وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 15 �شفـــــــــر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق:  22 �شبتمبـر 2021م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )65( ل�شنة 2021

ب�شاأن تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت جلمعية العون االجتماعي

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 2008 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية العون الجتماعي،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية العون الجتماعي،

اإدارة دْعـم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2021/9/21 والثابتة فيها  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

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

1989، وعدم عْقد اجتماع اجلمعية العمومية، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للجمعية،

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

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية العون الجتماعي،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

قرر االآتي:

مادة )1(

ال�شيد/  برئا�شة  اأ�شهر،  ثمانية  ملدة  الجتماعي  العون  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ـن  ُيـعيَّ

�شالح عبدالكرمي دروي�س التتان، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1-    ب�شام محمد علي اإبراهيم الذوادي.

2-    با�شل ح�شين محمد باقر اريان.

3-    ثامر �شالم علي علي.

4-    اإبراهيم فرج غلوم جواد.

5-    نور جعفر �شلمان علي المطوع.

6-    رباب عبداهلل ن�شر اهلل �شم�شان.

7-    يو�شف كمال يو�شف حبي�شي.

ـابه. 8-    يو�شف اأحمد ماجد الن�شَّ
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مادة )2(

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

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

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

مادة )3(

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

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

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

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

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

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

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

اًل  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 وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية 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: 14 �شفــــــر 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 21 �شبتمبر 2021م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )66( ل�شنة 2021

 بتعيني رئي�ض للجنة التن�شيقية امل�شرَتكة ملتابعة تنفيذ 

ل اأحكام قانون التاأمني �شد التَّعطُّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

ـل،  التَّـعطُّ �شد  التاأمني  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )78( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )3( منه،

وعلى املر�شوم رقم )37( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

ملتابعة  م�شرَتكة  تن�شيقية  جلنة  ت�شكيل  اإعادة  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )10( رقم  القرار  وعلى 

ـل، تنفيذ اأحكام قانون التاأمني �شد التَّـعطُّ

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

قرر االآتي:

املادة االأوىل

للجنة  رئي�شًا   - املجتمع  لتنمية  امل�شاعد  الوكيل   - اإ�شحاق  ال�شيد خالد عبدالرحمن  ـن  يعيَّ

القرار  ـلة مبوجب  امل�َشـكَّ ـل،  التَّـعطُّ التاأمني �شد  قانون  اأحكام  تنفيذ  ملتابعة  امل�شرَتكة  التن�شيقية 

رقم )10( ل�شنة 2020.

املادة الثانية

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية 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: 15�شفــــــــر 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 22 �شبتمبر 2021م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )67( ل�شنة 2021

 ب�شاأن الرتخي�ض بت�شجيل جمعية مدينة �شلمان اخلريية االجتماعية

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 املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال لالأغرا�س العامة، 

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية مدينة �شلمان اخلريية الجتماعية،

قرر االآتي:

مادة )1(

والأندية  اجلمعيات  قْيـد  �شجل  يف  الجتماعية  اخلريية  �شلمان  مدينة  جمعية  ـل  ُتـ�شجَّ

الجتماعية والثقافية حتت قيد رقم )2/ج/خ/اأج/2021(.

مادة )2(

ُيـن�َشـر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل بهما من 

ـ�ْشـر.       اليوم التايل لتاريخ النَّ

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 15 �شفـــــــر 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 22 �شبتمبر 2021م
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اأ�شماء موؤ�ش�شي جمعية مدينة �شلمان اخلريية االجتماعية

1- محمد ر�شا عي�شى محمد ح�شن.

2- عبا�س عبدالرحيم اأحمد يو�شف ال�شويخ.

3- ح�شن اأحمد اإبراهيم مكي.

4- ح�شين كاظم اأحمد �شلمان علي م�شيمع.

5- من�شور هيات ح�شين مكي الدرازي.

6- اإبراهيم ميرزا اإبراهيم ح�شين القطري.

7- محمد عبدالح�شن محمد جمعه فردان.

8- ح�شين عبدعلي عبدالح�شن علي اأحمد.

9- ال�شيد جابر عدنان ح�شن عبدال�شمد.

ـار. 10- جعفر عبداهلل علي اإبراهيم عمَّ

11- محمد ر�شا مهدي ح�شن اإبراهيم.

12- جميل جعفر عبداهلل اأحمد ال�شتر.

13- ح�شن اأحمد ح�شين مرزوق.
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ملخ�ض النظام االأ�شا�شي

جمعية مدينة �شلمان اخلريية االجتماعية

تن�س املادة الأوىل من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام 

2021 حتت قيد رقم )2/ج/خ/اأج/2021( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

ـل اجلمعية بوزارة العمل والتنمية الجتماعية، وتثبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية  ت�شجَّ

ل�شنة 1990 يف  القرار رقم )2(  الر�شمية طبقًا لأحكام  ت�شجيلها يف اجلريدة  ن�ْشـر  تاريخ  من 

�شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل 

وال�شئون الجتماعية. 

مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو )�شقة 14، مبنى 2352، طريق 2659، جممع 526، منطقة 

باربار(، مملكة البحرين

ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن 

تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخـذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات احلكومية املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

�َشـر.
ُ
( الم�شاركة في تح�شين الو�شع الجتماعي والقت�شادي لالأ 1

تقديم الم�شاعدة المالية للطلبة المحتاجين لموا�شلة درا�شتهم داخل البالد وخارجها.  )2

�َشـر المحتاجة لبناء المنازل وترميمها ح�شب الإمكانيات المتاحة.
ُ
م�شاعدة الأ  )3

تقديم الم�شاعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث.  )4

الم�شاعدة في ترميم الم�شاجد والمقابر ِوْفـقًا لالإمكانيات المتاحة.  )5

تقديم الم�شاعدة للمر�شى المحتاجين في داخل المملكة.  )6

وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأْخـذ 

املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة بالو�شائل التالية:

1(  تنظيم ور�ـــس العمل واللقاءات والفعاليات والدورات التدريبية بعـــد اأْخـذ الموافقة الم�شبقة 

من الجهات الحكومية المخت�شة.

2(   اإجراء درا�شة للحالت المحتاجة بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.
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3(   دعـــم الم�شروعـــات القت�شادية والجتماعية التـــي توافق عليها الجهـــات المعنية لتح�شين 

�َشـرية بالتن�شيق مع الوزارة المخت�شة. 
ُ
الحياة الأ

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة اخلريية والجتماعية.

وقد بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية، وهي على النحو التايل:

1( اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2( اأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.

3( اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلـــوك واأن ل يكون قد ُحـِكـم عليه في جريمـــة مخلَّـة بال�شرف اأو 

الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

وبنيَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 

م من  ـَظـلُـّ ـنت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف التَّ واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما بيَّ

ـِلـه اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا  قرار ف�شْ

يف هذا ال�شاأن.

اجلمعية  اأن  اعترب  فقد  للجمعية،  املختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ـن  ت�شمَّ وقد 

العمومية هي ال�شلطة العليا يف ر�ْشـم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على 

العمومية  اجلمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ  واأع�شائها.  وجلانها  اأجهزتها  جميع 

ـباعها عند عْقـِدها والن�شاب القانوين الواجب  العادية منها وغري العادية وال�شروط الواجب اتِّ

توافره وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  �شبعة  من  يتكون  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  كما 

انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها  بني  من  العمومية 

بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

بتنفيذ  ويقوم  للجمعية  التنفيذية  ال�شلطة  هو  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُتـ�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 

ت�شكيل  فيه وحقه يف  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ  للجمعية. 

د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر، كما حدَّ

وكيفية حل املجل�س.

وحول مالية اجلمعية بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من:

1(   ر�ْشـم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قْيـده اأو اإعادة قْيـده بع�شويتها.

2(   ا�شتراكات الأع�شاء.
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3(   الهبات والتبرعات التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

4(   اإيـــرادات الحفالت والمعار�س والأ�شـــواق الخيرية التي تقيمها اأو ت�شترك فيها الجمعية بعد 

اأْخـذ موافقة الجهات المخت�شة.

5(   الأربـــاح الناتجـــة عـــن ا�شتثمار اأموال الجمعية فـــي حدود القوانين المعمـــول بها في مملكة 

البحرين. 

لت�شيري  الالزمة  والدفاتر  بال�شجالت  الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية  النظام  كما بنيَّ 

اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير 

وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام، وُتـ�شتثَنـى ال�شنة الأوىل بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية بحيث تبداأ 

من تاريخ ن�ْشـر قرار ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإْن مل يكن يف �شهر يناير، �شريطة اأن يكون 

ال�شرف طبقًا لالئحة املالية للجمعية، وعلى �شرورة اأن يقوم جمل�س الإدارة بعْر�س احل�شاب 

اخلتامي على اجلمعية العمومية لإقراره.

لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات اجلمعية.

واأخريًا بنيَّ النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلِّـها 

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

ـي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل  وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفِّ

يف ميدان عمل اجلمعية، وهي:

1- جمعية باربار الخيرية.

2- جمعية الدراز الخيرية.

3- جمعية بني جمرة الخيرية.

4- جمعية دم�شتان الخيرية.

5- جمعية �شار الخيرية.

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

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )68( ل�شنة 2021

ب�شاأن تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت جلمعية الفجر اجلديد الن�شائية

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، 

اجلديد  الفجر  جمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )26( رقم  القرار  وعلى 

الن�شائية، 

وعلى القرار رقم )40( ل�شنة 2014 ب�شاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية الفجر اجلديد 

الن�شائية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الفجر اجلديد الن�شائية، 

فيها  والثابتة  خة يف 2021/9/21  املوؤرَّ الأهلية  املنظمات  اإدارة دْعم  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

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

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

للجمعية، 

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

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية الفجر اجلديد الن�شائية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

قرر االآتي:

مادة )1(

برئا�شة  اأ�شهر  ثمانية  ملدة  الن�شائية  اجلديد  الفجر  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ـن  ُيـعيَّ

ال�شيدة/ نازيل �شياء الدين عبدالعزيز توفيقي، و ع�شوية كلٍّ من: 

1- عائ�شة عبدالعزيز اإبراهيم محمد فخرو. 

2- باكيزة عبدالرحمن محمد ال�شو�س. 

3- روؤى �شالم اأحمد �شالم. 

4- اإيمان محمد علي كريمي. 

5- �شارة حمد عبداهلل اأبل. 

6- دلل �شالح عبدعلي حبيب مدارا.
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 مادة )2(

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

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

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

مادة )3(

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

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها. 

مادة )4(

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

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

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

من تاريخ العمل بهذا القرار.

 

مادة )5(

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

اًل  باملادة )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، ويعِر�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 وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية 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: 16 �شفــــــر 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 23 �شبتمبر 2021م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

 قرار رقم )98( ل�شنة 2021

ب�شاأن وْقف العمل بالرتخي�ض ال�شياحي ملطعم وقاعة مونو

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته،

لل�شياحة واملعار�س،  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة  ل�شنة 2006  القانون رقم )62(  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، املعدَّ

ل بالقرار رقم  وعلى القرار رقم )196( ل�شنة 2017 ب�شاأن ر�شوم اخِلـْدمات الفندقية، املعدَّ

)109( ل�شنة 2018،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2018 ب�شاأن ر�شوم مْنـح وجتديد تراخي�س اخِلـْدمات ال�شياحية،

وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر االآتي:

مادة )1(

يوَقـف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملطعم وقاعة مونو ملدة ثالثة اأ�شهر، وذلك لإخالل اإدارة 

املطعم باللتزامات، وعدم �شداد ر�شوم اخِلـْدمات الفندقية.

رة. ويعاد العمل بالرتخي�س ال�شياحي ب�شكل تلقائي فور �شداد الر�شوم املقرَّ

مادة )2(

على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل 

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

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

زايد بن را�شد الزياين

�شـدر بتاريخ: 16 �شفــــــر 1443هـ

الـمـــــوافــــــق: 23 �شبتمبر 2021م
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 االإعالنات ال�شادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�شنة 2004

 ب�شاأن براءات االخرتاع ومناذج املنفعة، املعدل بالقانون رقم )14( ل�شنة 2006

اإعالن رقم )16( ل�شنة 2021

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

براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي مت اإيداعها، الطلبات التي مت نقل ملكيتها، والطلبات التي 

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

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

1- الرقم المت�شل�شل للطلب وبراءة الختراع.

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع.

8- اأ�شم الختراع.

9- ملخ�س البراءة.

10- عدد عنا�شر الحماية.

11- رقم البراءة.

12- تاريخ انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

13- �شبب انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�شناعية
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انق�شاء احلقوق املرتتبة على براءة االخرتاع وبطالنها 

الخرتاع ومناذج  براءات  ب�شاأن  ل�شنة 2004  رقم )1(  القانون  للمادة )28( من  ا�شتنادًا 

انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على براءات  ل�شنة 2006،  بالقانون رقم )14(  املعدل  املنفعة، 

الخرتاع املذكورة باجلدول اأدناه :

رقم 

الت�شل�شل
رقم الرباءة

 تاريخ انق�شاء احلقوق

 املرتتبة على الرباءة

�شبب انق�شاء احلقوق املرتتبة على 

الرباءة

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية25 / 9 / 1800090022021

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية25 / 9 / 2720021022021
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 ] براءة اختراع12[
 

 
   1680 البراءة:] رقم 11[
 

 
 28/09/2021تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140032] رقم الطلب: 21[
 23/03/2014] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2012/056065الدولي: ] رقم اإلیداع 86[
  ] األولویة:30[

[31] 13/242,979 
[32] 23/09/2011 

 ] الوالیات المتحدة األمریكیة33[
 ھوا-تشانغ، یو ] المخترعون:72[
 ھیفي أویل، أل أل سي ] مالك البراءة: ھیدواتر73[

ساوث ریفر فرونت باركواي،  10701المالك: عنوان 
، الوالیات 84095، ساوث جوردن، یو تي 300سویت 

 المتحدة االمریكیة
 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     CC10G 47/06, C10G 
47/26, C10G 65/10 
 

 
 ] المراجع:56[

 
US 2011/017637 A1  
US 2009/107881 A1 

 
 

 
 طرق لزیادة تركیز المحفز في وحدة تكسیر زیت ثقیل و/أو متخلفات فحم بالھیدروجین ] اسم االختراع:54[

 
 ] الملخص:57[ 
یتعلق االختراع الحالي بطرق وأنظمة لتكسیر خام تغذیة بزیت ثقیل بالھیدروجین تشتمل على استخدام       

محفز غرواني أو جزیئي (على سبیل المثال، كبریتید المولیبدینوم) وتركیز المحفز الغرواني أو الجزیئي في 
. أكثر من المفاعالت البعدیةالمواد منخفضة الجودة التي تتطلب تكسیر إضافي بالھیدروجین في واحد أو 

باإلضافة إلى تركیز المحفز المتزاید، توفر األنظمة والطرق االبتكاریة ناتج مفاعل متزاید، معدل تفاعل متزاید 
ً لمركبات األسفلتین والمواد منخفضة الجودة. كما یمكن أن یؤدي التحویل المتزاید لمركبات  وتحوالً عالیا

جودة إلى تقلیل تلوث المعدات، والسماح للمفاعل بمعالجة نطاق أكبر من خامات األسفلتین والمواد منخفضة ال
تغذیة منخفضة الجودة ویمكن أن یؤدي إلى استخدام أكثر كفاءة لمحفز محمول إذا تم استخدامھ في تولیفة مع 

 .المحفز الغرواني أو الجزیئي
 
 
 22عناصر الحمایة:  عدد
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 االإعالنات ال�شادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�شنة 2006 

 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية 

اإعالن رقم )23( ل�شنة 2021

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

الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها.

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

1- الرقم الم�شل�شل للطلب .

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

م طلب الت�شجيل من اأجلها. 4- و�شف الأداة التي ُقـدِّ

5- ت�شنيف لوكارنو للر�شوم والنماذج ال�شناعية المتعلق بالطلب.

6- ا�شم وعنوان الوكيل المفوَّ�س لت�شجيل الت�شميم في مملكة البحرين.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�شناعية
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رقم الطلب:  ب ت /  1852

ا�شم الطالب :  �شيات ليمتد

عنوانه : اأر بيه جي هاو�س ، 463 ، د. اأني بيزانت رود، ورلي ، مومباي ، 400030 ، الهند

تاريخ تقديم الطلب: 2021/08/15

و�شف طلب الت�شميم: اإطار مركبة

 الت�شنيف: 15-12

ا�شم الوكيل المفو�ض: �شابا و �شركاهم تي ام بي

عنوانه: ن �س ب 21013 ، المنامة ، مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1853

ا�شم الطالب :  �شيات ليمتد

عنوانه : اأر بيه جي هاو�س ، 463 ، د. اأني بيزانت رود، ورلي ، مومباي ، 400030 ، الهند

تاريخ تقديم الطلب: 2021/08/16

و�شف طلب الت�شميم: اإطار مركبة

 الت�شنيف: 15-12

ا�شم الوكيل المفو�ض: �شابا و �شركاهم تي ام بي

عنوانه: ن �س ب 21013 ، المنامة ، مملكة البحرين
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رقم الطلب:  ب ت /  1858

ا�شم الطالب :  �شيات ليمتد

عنوانه : اأر بيه جي هاو�س ، 463 ، د. اأني بيزانت رود، ورلي ، مومباي ، 400030 ، الهند

تاريخ تقديم الطلب: 2021/08/26

و�شف طلب الت�شميم: اإطار مركبة

 الت�شنيف: 15-12

ا�شم الوكيل المفو�ض: �شابا و �شركاهم تي ام بي

عنوانه: ن �س ب 21013 ، المنامة ، مملكة البحرين
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات اإدارة الت�شجيل

اإعالن رقم )789( ل�شنة 2021 

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

فرج  فرزي  خالد  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  والمرايا(،  للزجاج  )العين  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ن�شراهلل، 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،60955

 MOHAMMEDو ن�شراهلل،  فرج  فــرزي  خالد  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره 

     .ABDUL REHUMAN NOUSHADو ،HANEEFA NAJEEB

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.  

اإعالن رقم )790( ل�شنة 2021 

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

 

�شابر  �شامية  ال�شيدة/  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  ال�شياحة  و  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الغذائية(،  المواد  لتجارة  وي  )�شكاي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  محمد،  غالم  �شابر  غالم 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 101947، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شامية �شابر غالم �شابر غالم محمد، و

         .MOHAMMAD WAQAS HAYAT

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.  

اإعالن رقم )791( ل�شنة 2021 

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة و ال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها فايزة كريم اأحمد محمد بلو�س، 
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مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لرا لمقاولت التنظيف(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 108402-2، 

مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة 

 YEHYA PANTHAYAM2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من:  فايزة كريم اأحمد محمد بلو�س، و

.ZAINUL ABID PANTHAYAM KUNNATو ،KUNNATH

اإعالن رقم )792( ل�شنة 2021 

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

�شعيد  عرفات  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  ــوزارة  ب الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

عبدالحميد محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأزياء الواعد(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 42050 

طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة 

اأزياء الواعد الجديدة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عرفات 

 .ABDUL LATHEEF PATTYERIMMAL شعيد عبدالحميد محمد، و�

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

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

اإعالن رقم )793( ل�شنة 2021 

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ ماهر علوي ال�شيد خلف 

محفوظ، نيابة عن ورثة مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم بوابة ال�شناب�س(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 81976، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،920 )األف وت�شعمائة وع�شرون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل من: ح�شين من�شور عبدالح�شين 

عبدالرحيم، وعبدالرحيم ح�شام من�شور عبدالح�شين عبدالرحيم، وعلي ح�شام من�شور عبدالح�شين عبدالرحيم، 

وحور ح�شام من�شور عبدالح�شين عبدالرحيم، ونوراء ح�شام من�شور عبدالح�شين عبدالرحيم.

اإعالن رقم )794( ل�شنة 2021 

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

علي  ال�شيد/ ح�شن محمد  اإليها  تقدم  قد  باأنه  ال�شياحة  و  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الكهربائية(،  ح�شن  بابا  )ور�شة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  �شالم، 
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 2،000 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،88830

      .RABNAWAZ، IFFAT KALSOOM األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ح�شن محمد علي �شالم، و(

 

اإعالن رقم )795( ل�شنة 2021 

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

اإىل �شركة ت�شامن 

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اإليها  تقدم  قد  باأنه  ال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )كارتويل لإ�شالح الآلت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 142653، 

طالبين تحويل الفرعين الأول والثاني اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار 

 .YASIR ARSHADو ،MUHAMMAD ABDULLAH :بحريني، وت�شجل با�شم كل من

      

اإعالن رقم )796( ل�شنة 2021 

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

ال�شيد/ ح�شن عي�شى ح�شن  اإليها  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة  اإدارة  تعلن 

�شلمان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم الديراوي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم27453، طالبًا 

 100 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من   11 رقم  الفرع  تحويل 

 MAHAMOOD MADRE SIRAJ، �شلمان،  با�شم كل من: ح�شن عي�شى ح�شن  وت�شجل  )مائة( دينار بحريني، 

 .HANIF MOHAMOOD MADRE

اإعالن رقم )797( ل�شنة 2021 

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ بثينة خالد محمد 

ال�شيخ عبداهلل العبا�شي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شولد ديزاين ا�شتيديو(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  القيد رقم 123736، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

وبراأ�شمال مقداره 37،000 )�شبعة وثالثون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها. 

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.  
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اإعالن رقم )798( ل�شنة 2021 

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ مع�شومة حليم علي 

عبداهلل علي قروف، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ديكورات للديكور(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

108262-2، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 30،000 )ثالثون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مع�شومة حليم علي عبداهلل علي قروف، 

وح�شين ميرزا يو�شف اأحمد الحلي. 

اإعالن رقم )799( ل�شنة 2021 

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 MOHD ESSAM ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

 PROFESSIONAL المحترف  )المحا�شب  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عن  نيابة   ،KAMOUR

�شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الأول  الفرع  تحويل  طالبًا   ،80491 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة   ،)ACCOUNTANT

 NHH Accounting ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة اإن اإت�س اإت�س للمحا�شبة ذ.م.م

W.L.L(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ اأحمد علي ح�شن مطر.

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.  

اإعالن رقم )800( ل�شنة 2021 

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ورثة المرحوم ال�شيخ عبداهلل 

حمود اآل خليفة، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطاحن الرفاع الجديدة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 16094، طالبين تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وت�شجل 

با�شم كل من: ال�شيخ دعيج بن عبداهلل بن حمود اآل خليفة، وال�شيخة لولوة محمد عبداهلل حمود اآل خليفة، وال�شيخ 

حمد عبداهلل حمود اآل خليفة، وال�شيخة لطيفة عبداهلل حمود اآل خليفة، وال�شيخة �شبيكة عبداهلل حمود اآل خليفة.
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اإعالن رقم )801( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

تركية عبداهلل  ال�شيدة/  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  ال�شياحة  و  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

نا�شر النا�شر، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شت نجوم لالإلكترونيات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال مقداره 500  اإلى �شركة ت�شامن،  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  88434-1، طالبة 

 MD AL AMIN LATE FAJARخم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: تركية عبداهلل نا�شر النا�شر، و(

.ALI

 

اإعالن رقم )802( ل�شنة 2021 

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اأحمد  ال�شيد/ ماجد عبا�س  اإليها  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

�شهاب، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون لكي �شارمز للتجميل(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  

102615، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وت�شجل با�شم 

     .MARYLOU MONTILLA CREDOكل من: ماجد عبا�س اأحمد �شهاب، و

    

اإعالن رقم )803( ل�شنة 2021 

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي 

القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،1-125568 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  كير/  )كارغو  ا�شم  تحمل 

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

 ،RESHMI BIJESHو ،MUHAMMEDNISHAR KUNNAMKULATHINGAL :بحريني، وت�شجل با�شم كل من

.BIJESH PANDHALIL BHASKARANو

اإعالن رقم )804( ل�شنة 2021 

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مالك ال�شركة ذات الم�شئولية 
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المحدودة التي تحمل ا�شم )كو�شي لمناولة الب�شائع ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 145562، طالبين تغيير 

بحريني،  دينار  )األف(  وبراأ�شمال مقداره 1،000  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل 

 .BILAL AHMEDو ،MUHAMMAD ADIL MUHAMMAD YOUNAS  :وت�شجل با�شم كل من

اإعالن رقم )805( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ فوزية محمد را�شد 

عبداهلل، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإل بي فليك�س ليد لالفتات والحلول الرقمية(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 25582، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها 

التجاري )�شركة اإل بي فليك�س ليد لالفتات والحلول الرقمية ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار 

 . SHOLET ROYبحريني، وت�شجل با�شم كل من: طارق محمود �شالح الدين عبدالعزيز بت، و

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

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

اإعالن رقم )806( ل�شنة 2021

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ ح�شين ف�شل عبا�س، 

مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ح�شين ف�شل عبا�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 914، طالبًا تغيير 

ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة ح�شين ف�شل 

الدين  با�شم كل من: زكي  وت�شجل  األف( دينار بحريني،  وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون  عبا�س ذ.م.م(، 

 .HUSAINY FAIZAL ABBASعبا�س بهائي علي محمد، وف�شل عبا�س، و

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

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

2021 خطاأ  �شبتمرب   23 بتاريخ  ال�شادر  العدد )3553(  الر�شمية  اجلريدة  ورد يف 

باإعادة ت�شكيل جلنة تثمني العقارات  مادي، حيث ن�س القرار رقم )224( ل�شنة 2021 

امل�شتمَلـكة للمنفعة العامة وحتديد نظام عملها، على ع�شوية املهند�شة/ مع�شومة مكي 

خدمن وال�شحيح اأن يكون ا�شم الع�شو هو املهند�شة/ مع�شومة مكي خمدن.

لذا وجب التنويه.


