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�مر�سوم�رقم�)102(�ل�سنة�2021

بتعيني�رئي�س�جلامعة�البحرين

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1986 باإن�شاء وتنظيم جامعة البحرين، وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )22( منه،

التعليم  َجودة  لهيئة  تنفيذي  رئي�س  تعيني  بتجديد   2017 ل�شنة   )71( رقم  املر�شوم  وعلى 

والتدريب،

وعلى املر�شوم رقم )64( ل�شنة 2018 باإعادة ت�شكيل جمل�س اأمناء جامعة البحرين،

وبناًء على تر�شيح جمل�س اأمناء جامعة البحرين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

ـن الدكتورة جواهر �شاهني امل�شحكي رئي�شًا جلامعة البحرين، وتكون مدة رئا�شتها اأربع  ُتـعيَّ

�شنوات.

املادة�الثانية

على رئي�س جمل�س اأمناء جامعة البحرين تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ:  5 ربيع الأول 1443هـ

الموافق:  11 اأكـتـوبــــر 2021م
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�مر�سوم�رقم�)103(�ل�سنة�2021

�بتجديد�تعيني�رئي�س�تنفيذي�للهيئة�الوطنية

لتنظيم�املهن�واخِلـْدمات�ال�سحية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، وعلى الأخ�س املادة )10( منه، ال�شحية، املعدَّ

وعلى املر�شوم رقم )46( ل�شنة 2018 بتجديد تعيني رئي�س تنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم 

املهن واخِلـْدمات ال�شحية،

وبناًء على تر�شيح املجل�س الأعلى لل�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

د تعيني الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة رئي�شًا تنفيذيًا للهيئة الوطنية لتنظيم املهن  ُيـجدَّ

واخِلـْدمات ال�شحية، وذلك ملدة ثالث �شنوات.

املادة�الثانية

على رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر 

يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ:  5 ربيع الأول 1443هـ

الموافق:  11 اأكتــوبــــر 2021م
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�مر�سوم�رقم�)104(�ل�سنة�2021

بتعيني�وكيل�م�ساعد�يف�وزارة�املوا�سالت�واالت�ساالت

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )95( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت، 

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2016 بتعيني مدراء يف وزارة املوا�شالت والت�شالت،

وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

ـن ال�شيد نبيل عبداحلميد عبدالغني ال�شيخ وكياًل م�شاعدًا للموارد واملعلومات يف وزارة  ُيـعيَّ

املوا�شالت والت�شالت.

املادة�الثانية

على وزير املوا�شالت والت�شالت تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر 

يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ:  5 ربيع الأول 1443هـ

الموافق:  11 اأكتوبـــــر 2021م
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�مر�سوم�رقم�)105(�ل�سنة�2021

�بتحديد�اجلهات�املخت�سة�طبقاً�للقانون�رقم�)10(�ل�سنة�2006

�ب�ساأن�بع�س�مهام�واخت�سا�سات�اجلهات�املخت�سة�بالنفط�والغاز

�وتعديل�بع�س�اأحكام�املر�سوم�بقانون�رقم�)42(�ل�سنة�1999

باإن�ساء��سركة�نفط�البحرين

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 1980 باإن�شاء املجل�س الأعلى للنفط،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 1999 باإن�شاء �شركة نفط البحرين،

ب�شاأن بع�س مهام واخت�شا�شات اجلهات املخت�شة  ل�شنة 2006  القانون رقم )10(  وعلى 

بالنفط والغاز وتعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 1999 باإن�شاء �شركة نفط 

ل باملر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 2021،  البحرين، املعدَّ

»�شركة  والغاز  ـْفـط  للنِّ القاب�شة  ال�شركة  بتاأ�شي�س   2007 ل�شنة   )77( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )53( ل�شنة 2021، م�شاهمة بحرينية مقفلة« )�س.م.ب.م(، املعدَّ

الطبيعية،  والرثوات  للطاقة  العليا  اللجنة  باإن�شاء   2011 ل�شنة   )1( رقم  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

تكون اللجنة العليا للطاقة والرثوات الطبيعية هي اجلهة املخت�شة املن�شو�س عليها يف املادة 

الأوىل من القانون رقم )10( ل�شنة 2006 ب�شاأن بع�س مهام واخت�شا�شات اجلهات املخت�شة 

ـْفـط والغاز وتعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 1999 باإن�شاء �شركة نفط  بالنِّ

البحرين.

ـْفـط والغاز هي اجلهة املخت�شة املن�شو�س عليها يف املادة الثانية  وتكون ال�شركة القاب�شة للنِّ

من ذات القانون.
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املادة�الثانية

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

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

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ:  5 ربيع الأول 1443هـ

الموافق:  11 اأكتوبـــــر 2021م
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�مر�سوم�رقم�)107(�ل�سنة�2021

�باملوافقة�على�االن�سمام�اإىل�االتفاقية�االإطارية�الإن�ساء�التحالف�الدويل

للطاقة�ال�سم�سية

�

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

بعد الطالع على الد�شتور،

مراك�س  يف  املحررة  ال�شم�شية  للطاقة  الدويل  التحالف  لإن�شاء  الإطارية  التفاقية   وعلى 

بتاريخ 15 نوفمرب 2016، واملعدلة يف اجتماع اجلمعية العامة الأول للتحالف املنعقد بتاريخ 3 

اأكتوبر 2018،

وبناًء على عر�س وزير اخلارجية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

ُووفق على الن�شمام اإىل التفاقية الإطارية لإن�شاء التحالف الدويل للطاقة ال�شم�شية املحررة 

يف مراك�س بتاريخ 15 نوفمرب 2016، واملعدلة يف اجتماع اجلمعية العامة الأول للتحالف املنعقد 

بتاريخ 3 اأكتوبر 2018، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 8 يناير 2021، واملرافقة لهذا املر�شوم.

املادة�الثانية

على وزير اخلارجية والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

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

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

نائب�رئي�س�جمل�س�الوزراء

حممد�بن�مبارك�اآل�خليفة

 

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 8 ربيع الأول 1443هـ

الموافق: 14 اأكتـوبـــــر 2021م
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�قرار�رقم�)53(�ل�سنة��2021

�بتعديل�بع�س�اأحكام�القرار�رقم�)21(�ل�سنة���2020

بتنظيم�اخِلـْدمات�املالية�امل�سرَتكة

رئي�س�مجل�س�الوزراء:

بعد الطالع على املر�شوم رقم )12( ل�شنة 2021 باإعادة ت�شمية ونْقـل تبعية ديوان اخلدمة 

املدنية، 

وعلى القرار رقم )21( ل�شنة 2020 بتنظيم اخِلـْدمات املالية امل�شرَتكة،  

وبناًء على اقرتاح جهاز اخلدمة املدنية ووزارة املالية والقت�شاد الوطني،  

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

حُتـل كلمة )جهاز( حمل كلمة )ديوان( وكلمة )اجلهاز( حمل كلمة )الديوان( اأينما وردتا 

يف ن�شو�س القرار رقم )21( ل�شنة 2020 بتنظيم اخِلـْدمات املالية امل�شرَتكة.

املادة�الثانية�

ُيـلغى البند )2( من الفقرة الأوىل من املادة )2( من القرار رقم )21( ل�شنة 2020 بتنظيم 

اخِلـْدمات املالية امل�شرَتكة.  

املادة�الثالثة�

على الوزراء ورئي�س جهاز اخلدمة املدنية واملعنيني – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا 

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

  

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الأول 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 12 اأكتوبـــــر 2021م
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�قرار�رقم�)54(�ل�سنة�2021

�بتعديل�بع�س�اأحكام�الالئحة�التنفيذية�لقانون�اخلدمة�املدنية�

�ال�سادر�باملر�سوم�بقانون�رقم�)48(�ل�سنة��2010

ال�سادرة�بالقرار�رقم�)51(�ل�سنة�2012

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، 

وعلى املر�شوم رقم )12( ل�شنة 2021 باإعادة ت�شمية ونْقـل تبعية ديوان اخلدمة املدنية،

 )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

ل�شنة2010 ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها، 

وعلى القرار رقم )21( ل�شنة 2020 بتنظيم اخِلْدمات املالية امل�شرَتكة، املعدل بالقرار رقم 

)53( ل�شنة 2021،

وبناًء على اقرتاح جهاز اخلدمة املدنية،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س البند )5( من الفقرة الأوىل من املادة )18( من الالئحة التنفيذية لقانون 

اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010 ال�شادرة بالقرار رقم )51( 

ل�شنة 2012، الن�س الآتي:

ـْدب لمدة �شنة واحـــدة قابلة للتجديد لمدة اأق�شاها ثالث �شنوات، وا�شتثناًء من  5- اأن يكـــون النَّ

ـْدب لمدد ل يزيـــد مجموعها على ثالثة اأ�شعاف هـــذه المدة؛ وذلك  ذلـــك يجوز تجديـــد النَّ

لأداء مهام الِخـْدمات الم�شتَركة.

املادة�الثانية

حُتـل كلمة )جهاز( حمل كلمة )ديوان( اأينما وردت يف ن�شو�س الالئحة التنفيذية لقانون 

اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010 ال�شادرة بالقرار رقم )51( 

ل�شنة 2012.
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املادة�الثالثة

ُتـ�شاف مادتان جديدتان برقمي )26( مكررًا و)30( مكررًا اإىل الالئحة التنفيذية لقانون 

اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010 ال�شادرة بالقرار رقم )51( 

ـاهما الآتي: ل�شنة 2012، يكون ن�شَّ

مادة�)26(�مكرراً:

1- يجـــوز تطبيق �شيا�شة العمل عن ُبـعد خارج مكان العمل، وذلك في الوظائف التي يمكن تاأدية 

ره ال�شلطة المخت�شة بعد موافقة الجهاز. ـها عن ُبـعد، ِوْفـقًا ِلـما تقدِّ مهامِّ

ــــق �شيا�شة العمل عن ُبـعـــد في حالت الظروف ال�شتثنائية لتحقيـــق اأغرا�س احترازية،  2- تطبَّ

ره الجهات المخت�شة. ِوْفـقًا ِلـما تقرِّ

3- ُيـ�شِدر الجهاز التعليمات الالزمة لنظام عمل الموظفين عن ُبـعد، ويلتزم الموظف في ذلك 

بكافة اللتزامات المفرو�شة عليه قانونًا بما ل يتعار�س مع طبيعة العمل عن ُبـعد.

مادة�)30(�مكرراً:

اأ�شا�س الأيام ولي�س بال�شاعات، ويجوز مْنـح  الـَمـَر�شية على  اإجازة املوظف  ُيـح�شب ر�شيد 

املوظف اإجازة َمـَر�شية بال�شاعات لأقل من يوم عمل كامل، وذلك ِوْفـقًا لل�شوابط التي ي�شعها 

اجلهاز. 

املادة�الرابعة

على الوزراء ورئي�س جهاز اخلدمة املدنية واملعنيني – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا 

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

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الأول 1443هـ

الـمــوافــــــــق: 12 اأكـتوبـــر 2021م
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�تعميم�ب�ساأن

�عطلة�ذكرى�املولد

النبوي�ال�سريف�لعام�1443هـ

ل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة  مبنا�شبة ذكرى املولد النبوي ال�شريف، ُتعطَّ

يوم الثنني الثاين ع�شر من �شهر ربيع الأول 1443هـ املوافق 18 اأكتوبر 2021م.

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الأول 1443هـ

المـــــــوافـــــق: 14 اأكتـوبــــر 2021م
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وزارة�العدل�وال�سئون�االإ�سالمية�واالأوقاف

�قرار�رقم�)116(�ل�سنة�2021

ق�من�حْيدة�ونزاهة�اخلبري� نة�ا�ستبانة�التََّحقُّ �ب�ساأن�اعتماد�اال�ستمارة�املت�سمِّ

ومنوذج�عْقـد�تقدمي�اخلربة�

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)14( ل�شنة 1996، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادتني )134( و)138( منه، 

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ق من حْيدة ونزاهة اخلبري ومنوذج عْقـد  ـنة ا�شتبانة التََّحقُّ ُتـعتَمـد كلٌّ من ال�شتمارة املت�شمِّ

تقدمي اخلربة املرافَقـني لهذا القرار.

مادة�)2(

ـله قانونًا واخلبري التوقيع على عْقـد اخلربة وفقًاً للنموذج  يجب على طالب اخلربة اأو َمـن ميثِّ

املعتمد بهذا القرار وذلك قبل مبا�شرة اخلبري لأعماله.

مادة�)3(

ـع بني  م يف الدعوى ن�شخة من عْقـد تقدمي اخلربة املوقَّ يجب اأن ترَفـق بتقرير اخلربة املقدَّ

ق من حْيـدة ونزاهة اخلبري ِوْفـقًا للنموذج املعتمد  الطرفني ون�شخة من ا�شتمارة ا�شتبانة التََّحقُّ

مبوجب اأحكام هذا القرار.

مادة�)4(

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون ال�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل بِه من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير�العدل�

وال�سئون�االإ�سالمية�واالأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الأول 1443هـ

الـمــــوافــــــق:  11 اأكـــتوبـر 2021م
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مرفق�1

ق�من�حْيدة�ونزاهة�اخلبري اال�ستمارة�املت�سمنة�ا�ستبانة�التََّحقُّ

 

اأ( هل هناك ما يوؤثر على اأمانتك وحيادك، وهل ا�شتقاللك تام بخ�شو�س هذا النزاع؟ 

نعم       ل  

ويف حالة الإجابة بنعم يجب التو�شيح. 

 

ب( هل تربطك �شلة قرابة اأو م�شاهرة باأٍي من اأطراف النزاع؟ 

نعم       ل     

ويف حالة الإجابة بنعم يجب بيان درجة القرابة اأو امل�شاهرة. 

 

مًا  ج( هـــل كانـــت هناك وكالة بينك وبين اأحد الأطراف اأو عالقة عمل اأو كان اأحدكم و�شيًا اأو قيِّ

على الآخر اأو اأية عالقة ت�شتلزم الإف�شاح عنها؟ 

نعم       ل               

ويف حالة الإجابة بنعم يجب التو�شيح. 

 

د( هل لك اأو لزوجك اأو زوج اأحد الأطراف م�شلحة اأو خ�شومة �شابقة اأو قائمة؟ 

نعم       ل               

ويف حالة الإجابة بنعم يجب التو�شيح. 

 

هـ( هل هناك اأية اأمور اأخرى من �شاأنها - في راأي ال�شخ�س المعتاد – اأن تعتبر َت�شاُرب م�شالح؟ 

نعم       ل               

ويف حالة الإجابة بنعم يجب التو�شيح. 
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اأتعهد الإف�شِاح فورًا دون تراٍخ عن اأية م�شالح اأو اأية ظروف اأو مالب�شات ُيحتَمل اأْن توؤدي 

اإىل اإثارة �شكوك حول حْيدتي اأو ا�شتقاليل، واإذا ا�شتجد اأيٌّ من تلك الظروف اأو املالب�شات اأثناء 

ح فورًا باأيِّ تغيري يطراأ على املعلومات الواردة يف هذه ال�شتبانة لطالب  مهمتي يجب عليَّ اأْن اأف�شِ

اخلربة ب�شكل كتابي. 

 

توقيع الخبير                                                التاريخ 
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مرفق���2

منوذج�عقد�تقدمي�اخلربة�

في الدعوى رقم:                                                 ) اإذا كانت الدعوى منظورة اأمام المحاكم( 

اأوًل: بيانات طالب الخبير اأو من يمثله: 

ال�شم:                                                                      الرقم ال�شخ�شي: 

رقم الهاتف:                                   البريد الإلكتروني:  

ال�شم:                                                                      الرقم ال�شخ�شي: 

رقم الهاتف:                                   البريد الإلكتروني:  

ال�شم:                                                                      الرقم ال�شخ�شي: 

رقم الهاتف:                                   البريد الإلكتروني:  

ثانيًا: بيانات الخبير )وفي حال تعدد الخبراء يجب تقديم عقد منف�شل لكل خبير(:  

ا�شم الخبير:                                                              الرقم ال�شخ�شي: 

رقم الهاتف:                                    البريد الإلكتروني: 

مجال التخ�ش�س: 

عدد �شنوات العمل في مجال التخ�ش�س: 

 

����يجب�اإرفاق�بياٍن�واٍف�ب�سيرته�الذاتية�وخبراته�العملية�

ثالثًا: يتعهد الخبير بما يلي: 

1- اأن يلتزم بالعمل باأمانة وحياد ونزاهة وا�شتقالل تام. 

2- اأن يكون م�شئوًل عن مبا�شرة المهمة ب�شكل كامل. 

3- اأن يمثل اأمام المحكمة متى اأمرت بذلك ويجيب على ا�شتف�شاراتها ويمتثل للقرارات ال�شادرة 

عنها ب�شاأن ما قدمه من راأي، ويكون م�شئوًل اأمامها عما اأبداه من راأي فني. 

4- اأن يلتـــزم بت�شليم طالب الخبـــرة التقرير الذي اأعده، بعد توقيعه منـــه، م�شتماًل على اأبحاثه 

والأ�شانيـــد التـــي اعتمد عليها في تقريـــره، واأن يرفـــق به محا�شر الأعمـــال وجميع الأوراق 

والم�شتندات. 

5- اأن يلتزم بالمدة المتفق عليها لإنجاز المهمة المطلوبة منه. 

6- اأن يلتـــزم بال�شريـــة فيمـــا يطلـــع عليـــه مـــن معلومات قبـــل تقديـــم تقريره من قبـــل الطرف 

المتعاقـــد معه اأو الأطراف وذلك حتى يتم تقديم التقرير للمحكمة، ول يخل ذلك بواجبات 

الخبير باعتباره من اأعوان الق�شاة، والتزامه تجاه الإبالغ عن جريمة اأو منع وقوعها وكذلك 
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واجبه ب�شاأن اطالع المحكمة المعنية على كافة المعلومات والبيانات المتوافرة لديه متى ما 

كان النزاع معرو�شًا اأمام المحكمة. 

رابعًا: يتعهد طالب الخبرة باللتزام بالآتي: 

تقديم بيان موجز للمهمة المطلوب من الخبير اإعداد الراأي الفني ب�شاأنها اأو اإثباتها:  .....  -1
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.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

 .................

التعاون مع الخبير وت�شليمه جميع الم�شتندات والوثائق المطلوبة التي تعينه على اأداء عمله،   -2

وتمكينه من اأداء عمله بما يراه لزمًا. 

�شداد اأتعاب وم�شروفات ال�شتعانة بالخبير التي يتم التفاق عليها.   -3

خام�شًا: يتفق طالب الخبرة اأو من يمثله والخبير على ما يلي: 

اأن يقوم الخبير بت�شليـــم طالب الخبرة التقرير الفني الـــالزم خالل مدة اأق�شاها .........  -1

....................... مـــن تاريخ العقد. ويجـــوز التفاق على مد المدة متى ما تطلب الأمر 

ذلك. 

اأن ُيطلع الخبير طالب الخبرة بالعوائق التي تحول دون مبا�شرته لعمله.    -2

اأن ُيعيد الخبير كافـــة الم�شتنـــدات اأو الوثائـــق اأو الأ�شياء التي ت�شلمهـــا لمبا�شرة عمله لمن   -3

�شلمها اإليه فور الإنتهاء منها. 

يتم �شداد اأتعاب وم�شروفات ال�شتعانة بالخبير على النحو التالي .........................  -4

 ...............................................................................
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اأن الخبير يعتبر مكلفًا من قبل المحكمة عند ُمبا�شرة عمله.   -5

اأن تقت�شـــر الم�شئولية العقديـــة للخبير تجاه طالب الخبرة على حالة تعمده الإخالل بالعقد   -6

اأو خطئه المهني الج�شيم فيما يتعلق بمبا�شرته لعمله. 

اأن ُيقر الخبير ب�شحة ما تم الإف�شاح عنه.   -7

 

توقيع طالب الخبير اأو من يمثله                                  توقيع الخبير 

التاريخ: 
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وزارة�العدل�وال�سئون�االإ�سالمية�واالأوقاف

�قرار�رقم�)117(�ل�سنة�2021

�بتحديد�اللغة�التي�ميكن�ا�ستخدامها�اأمام�املحاكم

�غري�اللغة�العربية�واآلية�ونطاق�التطبيق

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون حمكمة التمييز ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1989، 

وتعديالته،

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

وعلى الأخ�س املادة )4( منه،

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

القت�شادية واملالية وال�شتثمارية، وتعديالته،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

دة نوعيًا يف  ـفقوا كتابًة قبل رفع اأية دعوى من بني الدعاوى املحدَّ يجوز لأطراف النزاع اأن يتَّ

اجلدول املرافق لهذا القرار على اختيار اللغة الإجنليزية كلغة ُتـ�شتخَدم اأمام املحكمة عند نظر 

الدعوى متى توافرت يف املنازعة ال�شرتاطات الآتية:

رًا بلغة غير اللغة العربية. اأن يكون العْقـد �شند الدعوى محرَّ  -1

اأن يكـــون التفـــاق على اختيـــار اللغة الإنجليزيـــة من�شو�شًا عليه في العْقـــد �شند الدعوى اأو   -2

فـــي المرا�شـــالت بين اأطراف العْقـــد اأو في اتفاق خا�س اأو اإذا كانت لغـــة التحكيم هي اللغة 

الإنجليزية وذلك عند طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم اأو طلب الحكم ببطالنه.

اأن تزيد قيمة المطاَلـبة في الدعوى على خم�شمائة األف دينار.  -3

اأن ينعقد للمحاكم الخت�شا�س بنظرها.    -4

واإذا كانت الأحكام والأوامر �شادرة باللغة الإجنليزية، فُتـنَظـر الطعون فيها بذات اللغة يف 

جميع الدرجات.
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مادة�)2(

ُتـنَظـر الطعون  لت�شوية املنازعات  باللغة الإجنليزية من غرفة البحرين  الأحكام ال�شادرة 

فيها اأمام حمكمة التمييز بذات اللغة.

مادة�)3(

يجب على اأطراف النزاع تقدمي ترجمة معتَمـدة لكافة امل�شتندات املتعلقة بالنزاع املعرو�س 

رة بلغة بغري اللغة الإجنليزية. اأمام املحكمة اإذا كانت امل�شتندات والوثائق حمرَّ

الإجنليزية عن  اللغة  الذين يجهلون  ال�شهود  اأو  اأقوال اخل�شوم  ت�شمع  اأْن  للمحكمة  ويجوز 

طريق مرتجم بعد اأْن يحلف اليمني باأْن يلتزم وجه الدقة واحلق يف الرتجمة، اأو ي�شرح ت�شريحًا 

ر�شميًا بقول احلق.

مادة�)4(

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية، على اأن  ُيـعمل باملادة )1( منه بعد ُم�شي �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل باأحكامه. 

وزير�العدل�

وال�سئون�االإ�سالمية�واالأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الأول 1443هـ

الـمــــوافــــــق:  11 اأكـــتوبـر 2021م
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جدول

بتحديد�الدعاوى�التي�يجوز�االتفاق�على�التقا�سي�فيها�باللغة�االإجنليزية

نوع�الدعوى الرقم�املت�سل�سل

الدعاوى التي يكون اأحد طرفيها من ال�شركات الأجنبية. 1

الدعاوى املتعلقة بحل وت�شفية ال�شركات التجارية. 2

الدعاوى املتعلقة بالأ�شهم وال�شندات وغريها من الأوراق املالية. 3

الدعاوى املتعلقة بالأوراق التجارية. 4

الدعاوى املتعلقة بالعالمات والوكالت التجارية وحقوق امللكية الفكرية. 5

الدعاوى املتعلقة بالتحكيم اأو الو�شاطة يف العقود التجارية. 6

الدعاوى املتعلقة بعقود النقل واملنازعات البحرية واجلوية. 7

الدعاوى املتعلقة بعقود املقاولت. 8
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وزارة�الداخلية

�قرار�رقم�)120(�ل�سنة�2021

ـي�طلبات�الت�سريح �ب�ساأن�اآليات�االإبالغ�عن�املعلومات�والتدابري�املتَخـذة�وتلَـقِّ

ـدة�لالأ�سخا�س�املدرجني�على�قائمة�اجلزاءات �با�ستخدام�االأموال�املجمَّ

وقوائم�االإرهاب�الوطنية�و�سروط�واإجراءات�اإدارة�تلك�االأموال�

وزير الداخلية، رئي�س لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغ�ْشـل الأموال:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال 

ومتويل الإرهاب، وتعديالته،

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

وتعديالته،

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

2006، وتعديالته، 

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

الإرهاب ومتويله وغ�ْشـل الأموال،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2021 ب�شاأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات جمل�س 

الأمن التابع لالأمم املتحدة ال�شادرة حتت الف�شل ال�شابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�شاأن مْنع 

وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع وقْمع ووْقـف انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل ومتويلها،

وبعد موافقة جلنة حماربة التطرف ومكافحة الإرهاب ومتويله وغ�ْشـل الأموال،

قرر�االآتي:

مادة�)1(

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

القرار رقم )12( ل�شنة 2021 ب�شاأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات جمل�س الأمن التابع 

لالأمم املتحدة ال�شادرة حتت الف�شل ال�شابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�شاأن مْنع وقْمع الإرهاب 

والعبارات  للكلمات  وتكون  ومتويلها.  ال�شامل  الدمار  اأ�شلحة  انت�شار  ووْقـف  وقْمع  ومْنع  ومتويله 

ـنة قرين كلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك: التالية املعاين املبيَّ

قـــرار�مجل�ـــس�الـــوزراء: القرار رقـــم )12( ل�شنة 2021 ب�شـــاأن قوائم الإرهـــاب الوطنية وتنفيذ 

قـــرارات مجل�س الأمـــن التابع لالأمم المتحدة ال�شـــادرة تحت الف�شل ال�شابع مـــن ميثاق الأمم 
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المتحـــدة ب�شـــاأن مْنع وقْمـــع الإرهاب وتمويلـــه ومْنع وقْمع ووْقـــف انت�شار اأ�شلحـــة الدمار ال�شامل 

وتمويلها.

اأمانة��سر�اللجنة: المركز الم�شتَرك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.

ـدة: الأموال التي يتم تجميدها ِوْفـقًا لالأحكام المن�شو�س عليها في قرار مجل�س  االأموال�المجمَّ

الوزراء.

مادة�)2(

املعلومات  بكافة  اللجنة  اإبالغ  الطبيعيني والعتباريني  والأ�شخا�س  ـة  على اجلهات املخت�شَّ

اأو  لالأ�شخا�س  تعود  اأموال  اأية  لديهم  توفرت  ما  متى  ِقـَبـلهم  من  ـخاذها  اتِّ مت  التي  والتدابري 

الكيانات املدرجني على قوائم الإرهاب الوطنية اأو قائمة اجلزاءات اأو الذين مت �شْطـب اأ�شمائهم 

منها، دون تاأخري من تاريخ ن�ْشـِرها، وذلك ِوْفـقًا لالآلية الآتية:

م البالغ كتابيًا اإلى اأمانة �شر اللجنة اأو اإلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للجنة. يقدَّ  -1

ترَفــــق كافـــة المعلومـــات والتدابير المتَخــــذة والم�شتندات ذات ال�شلة، بمـــا في ذلك قيمة   -2

ـــدة اأو التـــي تم رْفــــع التجميد عنها ونوعهـــا وتاريخ ووقت تجميدهـــا اأو رْفـع  الأمـــوال المجمَّ

ـخاذها. كمـــا ترَفـق بالبالغ بيانات التوا�شل التي  التجميـــد عنها واأية اإجراءات �شوف يتم اتِّ

م البالغ واإر�شال الإخطارات عليها. يمكن للجنة التوا�شل بها مع مقدِّ

مادة�)3(

تتلقى اللجنة من ال�شخ�س اأو الكيان املدَرج على قائمة اجلزاءات اأو قوائم الإرهاب الوطنية 

ال�شتثنائية، وذلك  اأو  الأ�شا�شية  لتلبية امل�شاريف  ـدة  املجمَّ الأموال  با�شتخدام  الت�شريح  طلب 

ِوْفـقًا لالآلية الآتية:

م الطلب كتابياً اإلى اأمانة �شر اللجنة اأو اإلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للجنة.  يقدَّ  -1

ـدة له ومقدار المبالغ المطلوب ا�شتخدامها. كما ترَفـق  - ترَفـق بالطلب كافة الم�شتندات الموؤيِّ 2

م الطلب واإر�شـــال الإخطارات  بـــه بيانـــات التوا�شل التي يمكـــن للجنة التوا�شل بهـــا مع مقدِّ

عليها. 

مادة�)4(

م من قرار الإدراج على قوائم الإرهاب الوطنية، وطلب �شْطـب اأ�شماء الأ�شخا�س  ـَظـلُـّ م التَّ يقدَّ

طبقًا  التطبيق،  يف  اخلطاأ  من  م  ـَظـلُـّ والتَّ اجلزاءات،  قائمة  من  ال�شْطـب  وطلب  منها،  ـني  املتوفَّ

لأحكام املواد )8( و)10( و)14( و)16( من قرار جمل�س الوزراء، اإىل اأمانة �شر اللجنة كتابيًا اأو 
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اإلكرتونيًا عرب املوقع الإلكرتوين للجنة، وترَفـق به كافة املعلومات وامل�شتندات والوثائق الر�شمية 

م الطلب واإر�شال  ـدة له، كما ترَفـق به بيانات التوا�شل التي ميكن للجنة التوا�شل بها مع مقدِّ املوؤيِّ

الإخطارات عليها.

مادة�)5(

ـدة التي تقت�شي طبيعتها تعيني َمـن يديرها، ويجب  د اللجنة مديرًا لإدارة الأموال املجمَّ حتدِّ

اأن تتوافر فيه ال�شروط الآتية:

اإذا كان المدير �شخ�شًا طبيعيًا: اأ- 

ـن فيه. 1- اأن يتمتع بالأهلية القانونية لأداء العمل الذي ُعـيِّ

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

ـدة. 3- اأن تكون لديه خبرة في اإدارة الأموال المجمَّ

4- األ يكون قد �شبق الحكم عليه في جريمة اإرهابية.

5- األ يكون قد �شبق الحكم عليه جنائيًا اأو تاأديبيًا لأ�شباب مخلَّـة بال�شرف اأو الأمانة، ما لم 

يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره.

اإذا كان المدير �شخ�شًا اعتباريًا: ب- 

ـ�شًا له بالعمل داخل مملكة البحرين ِوْفـقًا للقوانين واللوائح ال�شارية. 1- اأن يكون مرخَّ

ـدة. ـله لإدارة الأموال المجمَّ 2- اأن يكون ال�شجل التجاري ن�ِشـطًا وممار�شًا لن�شاط يوؤهِّ

ـدة ممن تنطبق عليهم  اإدارة الأموال المجمَّ ـله في  ـن لديه ليمثِّ اأن ي�شمي العامل المعيَّ   -3

رة لتعيين ال�شخ�س الطبيعي. ال�شروط المقرَّ

4- األ يكون قد �شبق الحكم عليه في جريمة اإرهابية.

مادة�)6(

ـدة حمل الإدارة فور �شدور قرار اللجنة باإدارتها، واأن  على املدير اأْن يت�شلَّـم الأموال املجمَّ

يبادر اإىل مطابقتها.

م للمدير ما يطُلـبه من بيانات ومعلومات  ـة اأْن تقدِّ وعلى كافة اجلهات العامة واخلا�شة املعنيَّ

عن تلك الأموال.

مادة�)7(

ـدة لتلبية امل�شاريف  مع مراعاة الأحكام املتعلقة بطلبات الت�شريح با�شتخدام الأموال املجمَّ

و)12(  املواد )9(  عليها يف  املن�شو�س  امل�شتَحـقة  ُفـعات  بالدُّ والقيام  ال�شتثنائية  اأو  الأ�شا�شية 
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اإدارته،  ـدة حمل  املجمَّ الأموال  على  باملحافظة  املدير  يلتزم  الوزراء،  قرار جمل�س  و)13( من 

رة يف  ها عند انتهاء التجميد مع َغـلَّـتها املقبو�شة طبقًا لالأحكام املقرَّ وعليه ُح�ْشن اإدارتها وردِّ

القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001 ب�شاأن الوكالة يف اأعمال الإدارة 

والإيداع واحلرا�شة، وعليه اأْن يبذل يف ذلك عناية ال�شخ�س املعتاد.

مادة�)8(

الأموال  ي�شتغل  اأو  ي�شتعمل  اأْن  ظرف  اأيِّ  وحتت  الأحوال  من  حال  باأية  املدير  على  ُيحَظر 

املعهود اإليه باإدارتها اأو ُيـرِبم لنف�شه اأو بالوا�شطة مل�شلحته اأو مل�شلحة زوجه اأو اأولده اأو اأقاربه 

ف يتعلق بتلك الأموال. رُّ اأو اأ�شهاره حتى الدرجة الرابعة اأيَّ عْقد اأو َت�شَ

مادة�)9(

م اإىل اللجنة من تاريخ  يلتزم املدير مب�ْشك �شجالت ح�شابية ب�شكل ُمنتِظـم، وعليه اأن يقدِّ

ـيه الإدارة تقارير عن الأموال التي يديرها وكل ما يتعلق بها من حقوق والتزامات وما اأنفق  تولِّ

دها  حتدِّ التي  الأوقات  يف  بامل�شتندات  م�شفوعًة  اأعمال،  من  به  قام  وما  م�شروفات  من  عليها 

اللجنة ومبا ل يزيد على ثالثة اأ�شهر بني كل تقرير.

مادة�)10(

يتقا�شى املدير مقابل قيامه مبهامه اأجرًا تتوىل اللجنة حتديد مقداره ومواعيد ا�شتحقاقه، 

ويراعى يف ذلك حجم الأموال املعهود له باإدارتها وما يبذله من جهد يف اإدارتها، وُيـعتَبـر اأجره 

من م�شاريف الإدارة.

وللمدير اأن ي�شتعني مبن يعاونه وي�شاعده فيما ُعـِهـد اإليه بعد اإخطار وموافقة اللجنة، ويكون 

املدير م�شئوًل عنه وما ت�شدر منه من اأعمال.

ويجوز للجنة تخفي�س قيمة الأجر اأو احلرمان منه اإذا اأخلَّ املدير بالتزاماته، كما يجوز لها 

اأْن ُتـنِهـي الدارة، اأو تقييدها اأو تغيري نطاقها اأو اإجراءات تنفيذها – ِوْفـقًا ِلـما ترتئيه – اأو بناًء 

على طلب ذوي ال�شاأن بح�شب الأحوال.

مادة�)11(

ـن عليه اإخطار اللجنة  ل يجوز للمدير اأْن يتخلى عن اأداء مهامه يف وقت غري منا�شب، ويتعيَّ

دها اللجنة  ده بوقت كاٍف، وال�شتمرار يف اأداء عمله طيلة املدة التي حتدِّ قبل املوعد الذي يحدِّ

اإىل حني تعيني مدير اآخر. 
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م تقريرًا اإليها مبا اآلت اإليه الأموال وحالتها  وعليه عند اإنهاء مهامه من ِقـَبـل اللجنة اأْن يقدِّ

وجميع احلقوق واللتزامات م�شفوعًا بامل�شتندات.

مادة�)12(

– تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل  – ُكــلٌّ فيما يخ�شه  على املعنيني 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�الداخلية

رئي�س�جلنــة�حماربة�التطــرف�ومكافحــة

االإرهــــــــاب�ومتويلــه�وغ�ســْــل�االأمـــــــوال

الفريق�اأول�ركن

را�سد�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الأول 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 13 اأكتوبــــــر 2021م



العدد: 3557 – الخميس 14 أكتوبر 2021

43

وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)102(�ل�سنة�2021

�بتعديل�بع�س�اأحكام�القرار�رقم�)25(�ل�سنة��2020ب�ساأن�العزل�ال�سحي�

�وطريقة�تنفيذه�لالأ�سخــــــــــا�س�امل�سابني�وامل�ستبــــــــــــــــه�يف�اإ�سابتهم�

)COVID- 19(بفريو�س�كورونا�امل�ستجد�

وزير ال�شحة:

تنفيذه  وطريقة  ال�شحي  العزل  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )25( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

املُعدل   ،)COVID- 19( امل�شتجد اإ�شابتهم بفريو�س كورونا  وامل�شتبه يف  امل�شابني  لالأ�شخا�س 

بالقرار رقم )48( ل�شنة 2020، 

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2021 باعتماد الوثائق وال�شهادات ال�شادرة من خارج مملكة 

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

وعلى قرار اللجنة التن�شيقية رقم )4-401-2021( بتكليف الفريق الوطني الطبي للت�شدي 

لفريو�س الكورونا امل�شتجد بخف�س مدة احلجر املنزيل الحرتازي، 

وعلى تو�شية الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد بخف�س مدة العزل 

ال�شحي، 

وبناًء على عر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر�االآتي:

مادة�)1(�

ُي�شتبدل بن�س املادة الأوىل من القرار رقم )25( ل�شنة 2020 ب�شاأن العزل ال�شحي وطريقة 

 ،)COVID- 19( اإ�شابتهم بفريو�س كورونا امل�شتجد تنفيذه لالأ�شخا�س امل�شابني وامل�شتبه يف 

الن�س الآتي:

كورونا  فريو�س  انت�شار  ملنع  ال�شحي  العزل  باإجراءات  بالتقيد  التالية  الفئات  “تلتزم 
امل�شتجد )COVID- 19(، وذلك وفقًا للمدد الآتية:

مـــدة ع�شرة اأيام لالأ�شخا�ـــس الم�شابين بالفيرو�س، وتم عزلهـــم اأو حجرهم لتلقي العالج   -1

الالزم وا�شتقرار حالتهم ال�شحية، وتبداأ المدة من تاريخ اأخذ العينة وتبين اأنها اإيجابية. 

2-  مـــدة ع�شـــرة اأيام لالأ�شخا�ـــس القادمين من الـــدول الُمدرجة على قائمة الـــدول الحمراء، 
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اأو الأ�شخا�ـــس القادميـــن مـــن مختلف الـــدول الأخـــرى من غيـــر  حاملي ال�شعـــار الأخ�شر     

)المتطعميـــن اأو المتعافيـــن(، اأو الأ�شخا�ـــس القادميـــن من الـــدول التي ل يتـــم العتراف 

ب�شهادات التطعيم ال�شادرة منها، وتبداأ المدة من تاريخ و�شولهم لمملكة البحرين. 

مدة �شبعة اأيام لالأ�شخا�س من غير حاملي ال�شعار الأخ�شر والم�شتبه في اإ�شابتهم بالفيرو�س   -3

لمخالطتهـــم �شخ�ـــس ُم�شاب، وتبـــداأ المدة من تاريـــخ اآخر مخالطة لل�شخ�ـــس الُم�شاب. 

ول يتقيـــد باإجراءات العـــزل ال�شحي الأ�شخا�س حاملـــي ال�شعار الأخ�شـــر )المتطعمين اأو 

المتعافين(. 

اإليها يف الفقرة الأوىل من هذه  ويجوز للمخت�شني مبتابعة احلالة ال�شحية للفئات املُ�شار 

املادة تعديل مدة العزل ال�شحي بالزيادة اأو النق�شان متى اقت�شت احلاجة ذلك«.

مادة�)2(��

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني- كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�شره باجلريدة الر�شمية.

������������وزير�ال�سحة

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الأول 1443هـ

المـــــــوافــــق: 14 اأكتـــــوبر  2021م
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية

�قرار�رقم�)69(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�نْقل�ملكية�ترخي�س�وا�ستبدال�ت�سمية�مركز�هيد�اآند�هارت�للتدريب

)موؤ�س�سة�تدريبية�خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2019 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز هيد اآند هارت للتدريب 

)موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(،

ـق برقم )2021043059( املوؤرخ يف 4 يوليو 2021، وعلى اإقرار التنازل املوثَّ

ـق برقم )2021062112( املوؤرخ يف 22 �شبتمرب 2021، وعلى اإقرار التنازل املوثَّ

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

اإىل  خا�شة(  تدريبية  )موؤ�ش�شة  للتدريب  هارت  اآند  هيد  مركز  ترخي�س  ملكية  ُتـنَقـل 

ال�شادة/ �شركة اآيتد للتدريب والتطوير ذ.م.م )�شجل جتاري رقم 1-146996( مبوجب اإقرار 

رقم  قيد  حتت  ـل  وي�شجَّ  2021 �شبتمرب   22 يف  املوؤرخ   )2021062112( برقم  ـق  املوثَّ التنازل 

)6/م.ت.خ/2021(.

مادة�)2(

 AITD Training & Development( ذ.م.م  والتطوير  للتدريب  اآيتد  ت�شمية  ُتـ�شتبَدل 

W.L.L( بت�شمية مركز هيد اآند هارت للتدريب.
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مادة�)��3(

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: 19 �شفـــــر 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 26 �شبتمبر 2021م
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية

�قرار�رقم�)72(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�تعيني�جمل�س�اإدارة�موؤقت�جلمعية�اأ�سحاب�ال�سيدليات�

وم�ستوردي�االأدوية

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، 

ال�شيدليات  اأ�شحاب  جمعية  ت�شجيل  اإعادة  ب�شاأن   1996 ل�شنة   )4( رقم  القرار  وعلى 

وم�شتوردي الأدوية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية اأ�شحاب ال�شيدليات وم�شتوردي الأدوية، 

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 حُل�ْشن �شري العمل بجمعية اأ�شحاب ال�شيدليات وم�شتوردي الأدوية، 

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ُيعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية اأ�شحاب ال�شيدليات وم�شتوردي الأدوية ملدة ثمانية اأ�شهر 

برئا�شة ال�شيد/ خالد برهان الدين حممد علي العو�شي و ع�شوية كلٍّ من: 

1- محمد ر�شمي وهبه خليل.

2- عبدالمجيد علي اأحمد العو�شي.

3- طالل فوؤاد عبدالعلي الج�شي.

4- يو�شف اأحمد يو�شف محمود.
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مادة�)2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفقًا 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(

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

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

وتنظيم العمل بها ِوْفقًا 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 ُيعَقد 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  ِوْفقًا  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، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�االجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الأول 1443هـ

المــــــوافـــــق: 11 اأكتـوبـــــر 2021م
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية

�قرار�رقم�)77(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�االلتزامات�املتعلقة�باإجراءات�حْظر�ومكافحة�غ�سل�االأموال�ومتويل

�س�له �االإرهاب�والنقل�غري�امل�سروع�لالأموال�عرب�احلدود�يف�اأعمال�املرخَّ

��بجْمع�املال�لالأغرا�س�العامة�

وحْظر�التعامل�مع�االأ�سخا�س�اأو�الكيانات�املدَرجني�يف�قوائم�االإرهاب

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،

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

الإرهاب، وتعديالته،

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

2006، وتعديالته،

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

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية العربية ملكافحة غ�ْشل الأموال 

ومتويل الإرهاب،

وعلى املر�شوم رقم )60( ل�شنة 2013 بتحديد الوزارة املخت�شة وبت�شمية الوزير املخت�س 

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

باملر�شوم رقم )8( ل�شنة 2021،

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

الإرهاب ومتويله وغ�ْشل الأموال،

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2001 بالتزامات املوؤ�ش�شات ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال،

ذة يف جمال  وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2002 يف �شاأن حتديد اخت�شا�شات الوحدة املنفِّ

ل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2007، تطبيق اأحكام قانون حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال، املعدَّ

وعلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمع املال 

لالأغرا�س العامة ال�شادرة بالقرار رقم )47( ل�شنة 2014،
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وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2021 ب�شاأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات جمل�س 

الأمن التابع لالأمم املتحدة ال�شادرة حتت الف�شل ال�شابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�شاأن مْنع 

وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع وقْمع ووْقف انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل ومتويلها،

غ�شل  ومكافحة  حْظر  �شيا�شات  ع  و�شْ جلنة  بت�شكيل   2021 ل�شنة   )73( رقم  القرار  وعلى 

ل بالقرار رقم )83( ل�شنة 2021، الأموال ومتويل الإرهاب، املُعدَّ

وبعد التن�شيق مع الوحدة املنفذة،

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

ُقـرر�االآتي:

مادة�)1(

تعاريف

مع عدم الإخالل بالتعاريف املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن 

نَة  حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّ

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

الوزارة: وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

القانـــون: المر�شـــوم بقانون رقم )4( ل�شنـــة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشـــل الأموال وتمويل 

الإرهاب.

ف ومكافحـــة الإرهاب وتمويلـــه وغ�ْشل الأمـــوال الُمن�شاأة بموجب  اللجنـــة: لجنـــة محاربة التطرُّ

المر�شوم رقم )50( ل�شنة 2020.

المكتب: مكتب قيد طلبات ترخي�س جمع المال لالأغرا�س العامة بالوزارة.

يات المالية بوزارة الداخلية. الوحدة�المنفذة: اإدارة التََّحرِّ

جْمـــع�المـــال: كل ن�شـــاط يقوم به �شخ�ـــس طبيعي اأو اعتبـــاري يكون الغر�س منـــه جْمع الأموال 

عـــات النقدية اأو العينيـــة لالأغرا�س العامة الخيرية اأو الجتماعيـــة اأو التعليمية اأو  َبرُّ اأو قبـــول التَّ

الثقافية باأية و�شيلة من و�شائل جْمع المال، وذلك من اأيِّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري داخل مملكة 

البحرين اأو خارجها.

�س�له: كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري تم مْنُحه ترخي�شًا بجْمع المال اأو اأخطرته الوزارة  المرخَّ

ع بالن�شبـــة لالأغرا�س العامة الخيريـــة اأو الجتماعية اأو التعليميـــة اأو الثقافية ِوْفقًا  َبرُّ بقبـــول التَّ

لأحكام المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمع المال لالأغرا�س العامة.

الُمتبـــرع�له: ال�شخ�ـــس الطبيعي اأو العتباري المقيم في مملكة البحرين اأو خارجها الذي توؤول 

اإليه ح�شيلة التبرعات النقدية اأو العينية من اأجل �شرفها في الغر�س الذي تم الترخي�س له من 

ِقَبل الوزارة.
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م�سئـــول�االلتـــزام: ال�شخ�س الم�شئول عن مراقبة المرخ�س لـــه والمكلفين بم�شاعدته في جمع 

المـــال، ومدى التزامهم بتطبيق اأحـــكام القوانين والقرارات ذات العالقة بحظر ومكافحة غ�شل 

الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير الم�شروع لالأموال عبر الحدود.

دة ِوْفقًا  قائمـــة�الجـــزاءات: قائمة ُيدَرج فيها الأ�شخا�س والكيانات الخا�شعة لعقوبات مالية محدَّ

لقـــرارات الجهة ذات ال�شلة في مجل�س الأمن الدولي وكافـــة المعلومات التعريفية الخا�شة بهم 

وباأ�شباب اإدراجهم.

قوائـــم�االإرهاب�الوطنية: القوائـــم التي ُيدَرج فيها الأ�شخا�س والكيانات التي ي�شدر بتحديدها 

قرار من مجل�س الوزراء.

مادة�)2(

َريان نطاق�ال�سَّ

قبل  من  لهم  املرخ�س  والعتباريني  الطبيعيني  الأ�شخا�س  على  القرار  هذا  اأحكام   ت�شري 

الوزارة بجمع املال لالأغرا�س العامة اخلريية اأو الجتماعية اأو التعليمية اأو الثقافية ِوْفقًا لأحكام 

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

مادة�)3(

�س�له التزامات�املرخَّ

�س له اللتزام بالآتي: يجب على املرخَّ

تطبيق كافة الإجراءات وال�شوابط المن�شو�س عليها في القانون، وتلك التي ت�شعها اللجنة   -1

ـــد مـــن عدم ا�شتغـــالل الُمرخ�س لـــه اأو الُمتبرع له لن�شاط جْمـــع المال في  اأو الـــوزارة للتاأكُّ

اأغرا�س غ�شل الأموال اأو تمويل الإرهاب اأو النقل غير الم�شروع لالأموال عبر الحدود.

َثبُّـــت من اأن ح�شيلة التبرعات قـــد �ُشلِّمت للمتبرع له �شخ�شيًا اأو لمن ينوب عنه قانونًا اأو  التَّ  -2

ِرَف اأو  ع �شُ لوكيلـــه الم�شـــرح له بموجب وكالة خا�شة با�شتالم المبالغ نيابًة عنـــه، واأن التبرُّ

�شُي�شرف لذات الغر�س الذي تم الترخي�س له من ِقَبل الوزارة.

ق من عدم ارتباط الُمتبرع له ب�شخ�س اأو كيان اأو تنظيم اأو جماعة ُمدَرجة على قائمة  التََّحقُّ  -3

الجـــزاءات اأو قوائـــم الإرهاب الوطنيـــة، والتاأكد من عدم اإدراج ا�شمه فـــي تلك القوائم، اأو 

ال�شتبـــاه بـــاأن اأن�شطته لها �شلـــة مبا�شرة اأو غيـــر مبا�شرة بالجرائـــم المن�شو�س عليها في 

الفقرة )2-1( من المادة )2( من القانون، وفي هذه الحالة ُيحظر على المرخ�س له جمع 

المال ل�شالح الُمتبرع له.

درج ا�شمه علـــى قائمة 
ُ
4-  عـــدم ت�شليـــم مـــا تم جمعه مـــن تبرعات اإلـــى الُمتبرع لـــه في حـــال اأ

الجـــزاءات اأو قوائم الإرهاب الوطنيـــة اأثناء قيام المرخ�س له بجمـــع التبرعات ل�شالحه، 
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وفـــي هذه الحالة علـــى م�شئول اللتزام اإبالغ الوحدة المنفـــذة واللجنة والمكتب فورًا خالل 

�ْشر بقائمـــة الجزاءات اأو قوائم الإرهاب الوطنية،  فتـــرة اأق�شاها )24( �شاعة من تاريخ النَّ

ويكون الإبالغ عبر ملء النموذج المعتمد من الوحدة المنفذة والمكتب واإر�شاله اإليهما واإلى 

اللجنـــة عبـــر البريد الإلكتروني المعتَمـــد من قبلهم، وعلى المرخ�س له اإعـــادة المبالغ اإلى 

المتبرعيـــن – قدر الإمكان – بالإي�شال الدال على ذلك، وفي حال تعذر عليه الأمر، فعليه 

التقدم بطلب لدى المكتب لتعديل الغر�س الذي تم الترخي�س له من قبل الوزارة. 

كما يجب على املرخ�س له من الأ�شخا�س الطبيعيني اقت�شار جمع املال بالو�شائل الإلكرتونية 

املعتمدة من الوزارة اأو بالطرق التي توافق عليها.

مادة�)4(

م�سئول�االلتزام

�س له من الأ�شخا�س العتباريني – بعد موافقة املكتب – م�شئول اللتزام من  ُيعني املرخَّ

�س له من الأ�شخا�س الطبيعيني هو  بني اأع�شائه امل�شجلني يف �شجالته الر�شمية. ويكون املرخَّ

م�شئول اللتزام يف حال ما اإذا كلَّف �شخ�شًا اأو اأكرث – بعد موافقة املكتب – مل�شاعدته يف جْمع 

املال.

وعلى م�شئول اللتزام ُمراقبة مدى التزام املرخ�س له واملكلفني مب�شاعدته يف جمع املال 

بتنفيذ اأحكام هذا القرار، وعليه الإبالغ عن اأي اإخالل ي�شدر منهم ُمبا�شرة للمكتب والوحدة 

ذة ِوْفقًا للنموذج الإلكرتوين املعتَمد من ِقَبل الوزارة. املنفِّ

ويتوىل املرخ�س له من الأ�شخا�س الطبيعيني الذي يقوم بجمع املال بنف�شه، الإبالغ يف حال 

درج ا�شم املتربع له على قائمة اجلزاءات اأو قوائم الإرهاب الوطنية اأثناء قيامه بجمع التربعات 
ُ
اأ

ل�شاحله، وذلك وفقًا لالآلية املن�شو�س عليها يف البند )3( من الفقرة الأوىل من املادة )3( من 

هذا القرار.

ويف جميع الأحوال، ُيعترب املرخ�س له هو امل�شئول عن �شرف احل�شيلة النهائية للتربعات 

اإىل املُتربع له.

مادة�)5(

املكتب�

�س له واملكلفني مب�شاعدته يف جمع املال مبتطلبات  يخت�س املكتب مبراقبة مدى التزام املرخَّ

القوانني والت�شريعات ذات العالقة ِبحْظر ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب والنقل غري 

ي البالغات من  امل�شروع لالأموال عرب احلدود وال�شوابط املن�شو�س عليها يف هذا القرار، وتَلقِّ
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املرخ�س له وم�شئول اللتزام بح�شب الأحوال.

اأو  الإجراءات  تلك  �شحة  يف  �شبهة  اأي  عن  فورًا  املنفذة  الوحدة  اإبالغ  املكتب  على  ويجب 

اإخالل بتطبيق ال�شوابط املُ�شار اإليها يف هذا القرار.

مادة�)6(

االإعفاء�من�امل�سئولية

التزاماتهما  اأداء  ب�شبب  تاأديبيًا  اأو  اأو جنائيًا  له وم�شئول اللتزام مدنيًا  �س  ُي�شاأل املرخَّ ل 

مبوجب اأحكام هذا القرار.

مادة�)7(

العقوبات�واجلزاءات�االإدارية

مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�شو�س عليها يف الفقرة )3-6( من املادة )3( من القانون، 

يعاَقب كل َمن ُيخالف اأحكام هذا القرار بالغرامة الإدارية املن�شو�س عليها يف املادة )2( مكررًا 

منه.

مادة�)8(

النفاذ

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�االجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الأول 1443هـ

المــــــوافـــــق: 14 اأكتـوبـــــر 2021م
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منوذج�اإبالغ�عن�اإدراج�ا�سم�املتربع�له�على�قائمة�اجلزاءات�اأو�قوائم�االإرهاب�الوطنية

اليوم�والتاريخ�والوقت:

ا�سم�املرخ�س�له�اأو�م�سئول�االلتزام�-�

بح�سب�االأحوال�-�
 

تفا�سيل�البالغ

 

 تاريخ�الر�سد�

اال�سم�املدرج�على�قائمة�اجلزاءات�اأو�قوائم�

االإرهاب�الوطنية
 

 املرفقات�– اإن�وجدت�–

توقيع�املرخ�س�له�اأو�م�سئول�االلتزام�-�

بح�سب�االأحوال�-
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

�قرار�رقم�)103(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�اإجراءات�حْظر�ومكافحة�غ�سل�االأموال

�ومتويل�االإرهاب�والنقل�غري�امل�سروع�لالأموال�عرب�احلدود�للمرخ�س�لهم�

�مبزاولة�اأن�سطة�بيع�وجتارة�الذهب�واملجوهرات�وتدقيق�احل�سابات�وقواعد

�جتميد�االأموال�ورفع�التجميد�وحظر�التعامل�مع�االأ�سخا�س�اأو�الكيانات

املدرجني�يف�قوائم�االإرهاب

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�شل الأموال 

ومتويل الإرهاب، وتعديالته،

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

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

2006، وتعديالته،

باملر�شوم  ل  املعدَّ التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018، 

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية العربية ملكافحة غ�شل الأموال 

ومتويل الإرهاب،

وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 

،2018

وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2021 ب�شاأن مدققي احل�شابات اخلارجيني،

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

الإرهاب ومتويله وغ�ْشل الأموال،

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2001 بالتزامات املوؤ�ش�شات ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�شل الأموال،

ذة يف جمال  وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2002 يف �شاأن حتديد اخت�شا�شات الوحدة املنفِّ

ل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2007، تطبيق اأحكام قانون حْظر ومكافحة غ�شل الأموال، املعدَّ

وعلى القرار رقم )173( ل�شنة 2017 ب�شاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة 

ِقي  لني بال�شجل التجاري و�شجل مدقِّ غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال الأ�شخا�س امل�شجَّ
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ل بالقرار رقم )108( ل�شنة 2018، احل�شابات مبملكة البحرين، املعدَّ

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2021 ب�شاأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات جمل�س 

الأمن التابع لالأمم املتحدة ال�شادرة حتت الف�شل ال�شابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�شاأن مْنع 

وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع وقْمع ووْقف انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل ومتويلها،

غ�شل  ومكافحة  حْظر  �شيا�شات  ع  و�شْ جلنة  بت�شكيل   2021 ل�شنة   )73( رقم  القرار  وعلى 

ل بالقرار رقم )83( ل�شنة 2021، الأموال ومتويل الإرهاب، املعدَّ

وبعد التن�شيق مع الوحدة املنفذة،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�االآتي:

مادة�)1(

تعاريف

مع عدم الإخالل بالتعاريف املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن 

حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبّينَة 

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

القانـــون: المر�شـــوم بقانون رقم )4( ل�شنـــة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشـــل الأموال وتمويل 

الإرهاب.

الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون التجارة.

ِقي  ـــد في ال�شجل التجـــاري اأو �شجل مدقِّ الخا�ســـع�للقـــرار: كل �شخ�ـــس طبيعي اأو اعتباري مقيَّ

الح�شابات، ويخ�شع لأحكام هذا القرار ِوْفقًا لن�س المادة )2( منه.

عميل: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري يتعامل اأو يرغب في التعامل مع الخا�شع للقرار.

م�سئـــول�التزام: ال�شخ�س الـــذي يعّين من قبل الخا�شع للقرار، ليراقب مدى التزامه بمتطلبات 

القوانين والقرارات ذات العالقة.

نائب�م�سئول�االلتزام: ال�شخ�س المعين لدى الخا�شع للقرار ليقوم مقام م�شئول اللتزام بتاأدية 

اأعماله في حالة غيابه. 

موظـــف�االلتـــزام: ال�شخ�س المعين في كل فرع من فروع الخا�شع للقرار – اإن وجدت - والذي 

تكـــون مهامه التوا�شـــل مع م�شئول اللتزام للقيـــام باإجراءات الإبالغ الداخليـــة عن اأية عمليات 

م�شبوهة اأو غير عادية اأو المحاولة في التعامل فيها والتي حدثت في الفرع الذي يعمل فيه. 

قوائـــم�االإرهـــاب�الوطنيـــة: قوائم يدرج فيها الأ�شخا�س والكيانـــات التي ي�شدر بتحديدها قرار 

من مجل�س الوزراء.

دة ِوْفقًا  قائمـــة�الجـــزاءات: قائمة ُيدَرج فيها الأ�شخا�س والكيانات الخا�شعة لعقوبات مالية محدَّ
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لقـــرارات الجهة ذات ال�شلة في مجل�س الأمن الدولي وكافـــة المعلومات التعريفية الخا�شة بهم 

وباأ�شباب اإدراجهم.

م بها  ف في اأية اأموال منقولة اأو غيـــر منقولة يملكها اأو يتحكَّ تجميـــد: حْظـــر جميع اأنواع الت�شرُّ

الأ�شخا�س اأو الكيانات المدَرجة اأ�شماوؤهم في قوائم الإرهاب الوطنية اأو قائمة الجزاءات �شواًء 

بوا�شطتهم اأو لم�شلحتهم باأيِّ �شكل من الأ�شكال.

اللجنـــة: لجنـــة محاربة التطـــرف ومكافحة الإرهاب وتمويلـــه وغ�شل الأمـــوال المن�شاأة بموجب 

المر�شوم رقم )50( ل�شنة 2020.

المحاولـــة�فـــي�التعامل: البـــدء اأو ال�شعي في اإن�شاء اأية عالقة عمـــل اأو عملية منف�شلة مرتبطة 

باأعمـــال الخا�شع للقرار بغ�ـــس النظر عن طبيعتها ومبلغها، وي�شمل ذلك فح�س ال�شلع اأو اإجراء 

المفاو�شـــات حول عالقـــة العمل اأو العمليـــة المنف�شلة اأو الح�شول على ت�شعيـــرات، وكل ما من 

�شاأنه اأن ُي�شاهم في القيام بعالقة عمل اأو عملية منف�شلة.

عالقـــة�عمـــل: الترتيبات الم�شتمرة بين طرفين اأو اأكثر، والتـــي يتولى بمقت�شاها اأحد الأطراف 

ت�شهيـــل تنفيـــذ معامـــالت منتظمـــة اأو متكررة ل�شالـــح الطرف الآخـــر اأو التي تكـــون فيها قيمة 

المعامالت غير معروفة عند التعاقد، مما ي�شتوجب التحقق منها.

عملية�منف�سلة: اأية عملية خارج نطاق عالقة العمل.

العمليـــات�الم�سبوهـــة�اأو�غيـــر�العاديـــة: اأيـــة عالقـــة عمل اأو عمليـــة منف�شلة مرتبطـــة باأعمال 

الخا�شعين للقرار والتي تكون عبر الو�شائل التعاقدية من خارج الأنظمة الم�شرفية، التي ُي�شتَبه 

اأْن تكـــون لها �شلـــة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة بالجرائم المن�شو�ـــس عليها في الفقرة )2-1( من 

المادة )2( من القانون، اأو العمليات التي تتعار�س في طبيعتها مع ن�شاط العميل.

ال�سخ�سيات�العامة�ممثلو�المخاطر: هم الأ�شخا�س الموكلة اإليهم اأو الذين اأوكلت اإليهم مهام 

عامـــة بارزة في �شلطات الدولة، ككبار الم�شئوليـــن الحكوميين والم�شئولين الق�شائيين واأع�شاء 

النيابـــة العامـــة، واأع�شاء ال�شلطات الت�شريعيـــة بمجل�شيها، وم�شئولي الجمعيـــات ال�شيا�شية. ول 

ينطبق هذا التعريف على الأفراد الذين ي�شغلون منا�شب متو�شطة اأو اأقل في الفئات المذكورة.

الوحدة�المنفذة: اإدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية.

الوحدة�المخت�سة�بالوزارة: الوحدة المن�شو�س عليها في المادة )12( من هذا القرار.

الـــدول�عاليـــة�المخاطر: الـــدول الم�شّنفة �شمن قائمـــة الدول عالية المخاطـــر على الم�شتوى 

الدولي ِطْبقًا للقائمة ال�شادرة من مجموعة العمل المالي )فاتف(.

مادة�)2(

َريان نطاق�ال�سَّ

حْظر  باإجراءات  اخلا�شة  باللتزامات  املتعلقة  الأعمال  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري 

ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب والنقل غري امل�شروع لالأموال عرب احلدود وقواعد جتميد 



العدد: 3557 – الخميس 14 أكتوبر 2021

58

الأموال ورْفع التجميد وحْظر التعامل مع الأ�شخا�س اأو الكيانات املدَرجني يف قائمة اجلزاءات اأو 

قوائم الإرهاب الوطنية، يف اأعمال املرخ�س لهم مبمار�شة الأن�شطة الآتية:

بيع وتجارة الذهب والمجوهرات.  -1

تدقيق الح�شابات.  -2

�شواء  لهم،  غالبيتها  اململوك  وال�شركات  لهم  التابعة  وال�شركات  الفروع  على  ت�شري  كما 

العاملة داخل مملكة البحرين اأو خارجها، وذلك ِوْفقًا للمنهج املبني على تقييم املخاطر املعتَمد 

لدى الوزارة.

مادة�)3(

التزامات�اخلا�سعني�للقرار�

يجب على اخلا�شع للقرار اللتزام بالآتي:

تطبيق كافة الإجراءات وال�شوابط المن�شو�س عليها في القانون، وتلك التي ت�شعها الوزارة   -1

للتاأكد من عدم ا�شتغالل اأية عالقة عمل اأو عملية منف�شلة مرتبطة باأعمال الخا�شع للقرار 

والتـــي يقـــوم بها ل�شالـــح العمالء، لأغرا�س غ�شل الأمـــوال اأو تمويل الإرهـــاب اأو النقل غير 

الم�شروع لالأموال عبر الحدود.

َقيُّد بكافة التعليمات والتعاميم واللوائح التنظيمية والأدلة ال�شادرة عن الوحدة المخت�شة  التَّ  -2

بالوزارة.

3-  التنبيـــه على تابعيـــه بعدم مخالفـــة اللتزامات المتعلقـــة باإجراءات حْظـــر ومكافحة غ�ْشل 

الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير الم�شروع لالأموال عبر الحدود.

4-  بذل عناية خا�شة في جميع اأنماط عالقات العمل، والعمليات المنف�شلة المرتبطة باأعماله 

التي ي�شبته فيها، ويتعيَّن فْح�س خلفية واأغرا�س تلك العالقات والعمليات.

اإلزام فروعه التابعة له اأو المملوك غالبيتها له العاملة بالخارج بتطبيق تدابير مكافحة غ�ْشل   -5

الأمـــوال وتمويل الإرهاب بما يتوافق وتو�شيـــات مجموعة العمل المالي )فاتف(، وتوجيههم 

اإلى تطبيق اأحكام هذا القرار اإلى المدى الذي ت�شمح به الأنظمة والقوانين ال�شارية في تلك 

الـــدول التـــي تعمل بها، وخا�شة اإذا كانت تلك الفروع في الدول عالية المخاطر اأو في دول ل 

ـــد بمـــا ورد بالقرار اأو اأْن يكون تَقيُُّدها به غير كاٍف. كمـــا يلتزم باإبالغ الوحدة المنفذة  تتقيَّ

والوحـــدة المخت�شـــة بالوزارة في حالة ما اإذا كانت قوانين الدول التي تعمل بها تلك الفروع 

ُتعيق تطبيق اأحكام هذا القرار.

تطبيق جميع التو�شيات ال�شادرة عن مجموعة العمل المالي )فاتف(.  -6
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ـــع �شوابـــط واإجراءات كفيلة وكافيـــة للتطبيق الفوري لقرارات مجل�ـــس الأمن والمتعلقة  و�شْ  -7

بالأ�شخا�س والكيانات المدرجة اأ�شماوؤهم في قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب الوطنية.

و�شع وتطبيق ُنُظم واإجراءات وفقًا للمنهج المبني على تقييم المخاطر، وتطبيق نتائج تقرير   -8

المخاطـــر على الم�شتوى الوطني وعك�ـــس نتائجه على العمليات وعلـــى الإجراءات الداخلية 

المبنيـــة علـــى المخاطر وتحديـــث تلك الإجراءات كلمـــا تم تحديث تقريـــر التقييم الوطني 

للمخاطر.

و�شـــع نظم رقابة داخلية كفيلة بالح�شـــول على معلومات العناية الواجبـــة تجاه العميل من   -9

م�شادر موثوقة ومحدثة.

10-  عـــدم ا�شتـــالم مبالـــغ نقدية تجاوز 3000 دينـــار بحريني اأو ما يعادلهـــا بالعمالت الأخرى 

بالن�شبة لمزاولي اأن�شطة بيع الذهب والمجوهرات.

11-  ت�شليـــم التقاريـــر الدورية والمنتظمة وكلمـــا طلب منه ذلك عن كافـــة العمليات الم�شبوهة 

وغير العادية اأو المحاولة في التعامل فيها، وذلك فقًا للنموذج الذي تعده الوزارة لذلك.

12-  تعيين �شخ�س ليكون م�شئوًل عامًا على م�شتوى الإدارة لكافة ما يرتبط بتطبيق اأحكام هذا 

القرار وما ت�شدره الوزارة من تعاميم اأو تعليمات بموجبه، بحيث ل يقل م�شتوى التعيين عن 

المالـــك اأو اأحـــد ال�شركاء اأو اأحد كبار م�شئولـــي الإدارة – بح�شب الأحوال -، على اأن توافق 

الوحدة المخت�شة بالوزارة على هذا التعيين. 

13-   و�شع الإجراءات الداخلية الكفيلة بتمكين م�شئول اللتزام اأو نائبه - بح�شب الأحوال - من 

تطبيق التزاماته المن�شو�س عليها في هذا القرار.

14-   تقديـــم التقارير المالية المدققة ب�شكل �شنوي اإلى الوحدة المخت�شة بالوزارة في موعد ل 

يتجاوز �شتة اأ�شهر من انتهاء ال�شنة المالية.

15-   تقديم اأية م�شتندات اأو معلومات اأو تقارير تحددها الوحدة المخت�شة بالوزارة �شواء كانت 

تقارير محددة اأو دورية، وت�شلم ب�شكل اإلكتروني وفق المحتوى المطلوب.

16-   القيـــام بتحديـــد وتقييم مخاطر غ�ْشـــل الأموال وتمويل الإرهاب التي قـــد تن�شاأ فيما يتعلق 

بتطويـــر الممار�شـــات المهنية، بما في ذلك الو�شائل الجديدة لتقديـــم الِخْدمات وتلك التي 

تن�شـــاأ عـــن ا�شتخدام تقنيـــات حديثة اأو قْيد التطويـــر، واإجراء تقييـــم للمخاطر قبل اإطالق 

الممار�شـــات اأو التقنيـــات اأو ا�شتخدامهـــا، واتخـــاذ تدابيـــر منا�شبة لإدارة تلـــك المخاطر 

ها والحتفاظ بنتائج ذلك التقييم لمدة خم�س �شنوات واإتاحة تلك المعلومات للوحدة  وخْف�شِ

المخت�شة بالوزارة عند طلبها.
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مادة�)4(

ِقي�احل�سابات االلتزامات�االإ�سافية�املتعلقة�مبدقِّ

احل�شابات  ُقو  مدقِّ يلتزم  القرار،  هذا  من   )3( باملادة  الواردة  اللتزامات  اإىل  بالإ�شافة 

لون لدى الوزارة اأثناء التدقيق على ح�شابات جميع عمالئهم بالتََّحقُّق مما يلي: امل�شجَّ

د والإبـــالغ عن العمليات  �شْ 1-   وجـــود اأنظمة رقابـــة داخلية واإجراءات لدى العميـــل كفيلة بالرَّ

الم�شبوهة اأو غير العادية اأو المحاولة في التعامل فيها.

ق من هوية زبائن العميل. 2-   كفاية الأنظمة والإجراءات الداخلية للتََّحقُّ

3-  عدم وجود عمليات م�شبوهة اأو غير عادية اأو محاولة في التعامل فيها لدى عمالئهم، ويتعيَّن 

ف لهم وجود عمليات م�شبوهة اأو غير عادية اأو محاولة  ِقي الح�شابات في حال تَك�شَّ على مدقِّ

فـــي التعامـــل فيها اأْن يقوموا باإر�شـــال تقرير عنها اإلى الوحدة المنفـــذة والوحدة المخت�شة 

بالوزارة.

ويف حال كان العميل من �شمن املوؤ�ش�شات املن�شو�س عليها يف القانون، فيجب على مدققي 

احل�شابات بالإ�شافة اإىل ما ورد يف الفقرة الأوىل من هذه املادة التحقق مما يلي: 

قيـــام العميل بالإبالغ عن كافة العمليات الم�شبوهة اأو غيـــر العادية اأو المحاولة في التعامل   -1

فيها اإلى الوحدة المنفذة والوحدة المخت�شة بالوزارة.

عـــدم اإخـــالل العميـــل اأو م�شئول اللتـــزام لديه باأيٍّ مـــن التزاماتهم المن�شو�ـــس عليها في   -2

القرارات المنظمة لعملهم اأو اأية قرارات �شادرة بموجب القانون.

التاأكد من عدم وجود اأية عالقة مهما كان نوعها اأو طبيعتها اأو قيمتها لدى العميل مع اأي من   -3

الأ�شخا�ـــس اأو الكيانات المدرجة اأ�شماوؤهم على قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب الوطنية، 

ويتعيـــن على مدققي الح�شابـــات في حال تك�شف لهم وجود عمليـــات م�شبوهة اأو غير عادية 

اأو محاولـــة فـــي التعامل فيها اأن يقومـــوا باإر�شال تقرير عنها اإلى الوحـــدة المنفذة والوحدة 

المخت�شة بالوزارة.

ِقي احل�شابات اإثبات ذلك يف الراأي املهني حول البيانات املالية اأو خطابات  ويجب على مدقِّ

قبل  من  املرخ�شني  با�شتثناء  عمالوؤهم  لكافة  وذلك  عنهم،  ال�شادرة  املايل  ع  الو�شْ �شالمة 

م�شرف البحرين املركزي.

مادة�)5(

زة�جتاه�العمالء� العناية�الواجبة�العادية�واملعزِّ

تطبيق  للقرار  اخلا�شع  على  يجب  امل�شريف،  النظام  عرب  تتم  التي  العمليات  با�شتثناء 
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زة جتاه العمالء، وذلك على النحو الآتي: اإجراءات العناية الواجبة العادية واملعزِّ

اأواًل: هوية�العمالء:

ق  يلتزم الخا�شع للقرار قبل اإجراء اأية عالقة عمل اأو عملية منف�شلة مرتبطة باأعماله بالتََّحقُّ اأ- 

ق من م�شدر الأموال باأية  باع اإجراءات معقولة وكافية للتََّحقُّ من هوية العميل، كما يلتزم باتِّ

و�شيلة اإثبات ممكنة.

ع الإجراءات المنا�شبـــة التي ُتلِزم كل عميل يرغب في اإن�شاء  يجـــب على الخا�شع للقرار و�شْ ب- 

ته، واأن يقدم اأدلة كافية بذلك. عالقة عمل اأو عملية منف�شلة معه، باأْن يثبت هويَّ

عند اندماج خا�شَعين للقرار مع بع�شهم البع�س، ل ُيطَلب من الخا�شع للقرار المندَمج اإليه  ج- 

اأْن يثبت هويَّة عمالء الخا�شع للقرار المندِمج طبقًا لأحكام هذا القرار، اإذا:

ق اإجراءات حفظ الم�شتندات وال�شجالت المن�شو�س  1- كان الخا�شع للقرار المندِمج قد طبَّ

عليها في المادة )6( من هذا القرار.

2- كانت التحريات الدقيقة لم ُت�شِفر عن اأية �شكوك حول مطابقة اإجراءات الخا�شع للقرار 

المندِمج لمتطلبات القانون.

ثانياً:�العناية�الواجبة�العادية�تجاه�العميل:

على الخا�شع للقرار تطبيق اإجراءات العناية الواجبة العادية في كل عملية منف�شلة مرتبطة  اأ- 

باأعماله المقدمة اإلى العميل اإلى جانب اللتزامات العامة المن�شو�س عليها في المادة )3( 

من هذا القرار، وذلك في الأحوال الآتية:

1- اإذا كان العميل �شخ�شًا طبيعيًا ولم يكن اأحد ال�شخ�شيات العامة ممثلي المخاطر.

�س لها  2- اإذا كان العميل �شركة تجارية مملوكة بالكامل للدولة، اأو كانت موؤ�ش�شة مالية ُمرخَّ

من ِقَبل م�شرف البحرين المركزي.

3-  في حالة ما اإذا لم يكن العميل ُمدَرجًا في قائمة الجزاءات اأو في قوائم الإرهاب الوطنية.

4-  اإذا كان العميل اأحد ال�شخ�شيات العامة ممثلي المخاطر، وكانت اأعمال الخا�شع للقرار 

ة على م�شائل ل تت�شمن نقاًل لالأموال من خاللها اأو التعامل بها. بَّ المطلوبة منه ُمن�شَ

العمليات  ِنطاق  في  تدخل  ل  العميل  من  المطلوبة  للقرار  الخا�شع  اأعمال  كانت  5- اإذا 

الم�شبوهة اأو غير العادية اأو المحاولة في التعامل فيها، وغير مرتبطة بدولة من الدول 

عالية المخاطر، ول تدخل في نطاق عالقة عمل.

يجـــب على الخا�شع للقرار في تطبيقه لإجـــراءات العناية الواجبة العادية اإلزام العمالء اأْن  ب- 

الة على البيانات  ُيرفقـــوا بطلباتهم في اأية عملية منف�شلـــة مرتبطة باأعماله الم�شتندات الدَّ

الآتية: 

1- بيانات العميل اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا، وهي:
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   اأ(.  ال�شم.

  ب(. ن�شخة من بطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر. 

   ج(.  تاريخ بدء العملية المنف�شلة ونوعها ومبلغها وُعملتها وتفا�شيلها.

وبالإ�شافة اإىل البيانات الوارد ذكرها يف بيانات العميل اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا، يتعني على 

اإجراءات معقولة  اتخاذ  املخاطر  العامة ممثلي  ال�شخ�شيات  التعامل مع  للقرار عند  اخلا�شع 

للتحقق من م�شروعية م�شدر اأموالهم بالو�شائل املتاحة.

2- بيانات العميل اإذا كان �شخ�شًا اعتباريًا، وهي:

     اأ(. ال�شم التجاري.

    ب(. ن�شخة من �شهادة الت�شجيل اأو الترخي�س، بح�شب الأحوال.

    ج(. بيانات المتعامل نيابة عن العميل مع ن�شخة من بطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر، وما 

يثبت نيابته عن العميل.

    د(. تاريخ بدء العملية المنف�شلة ونوعها ومبلغها وُعملتها وتفا�شيلها.

يلتـــزم الخا�شـــع للقرار باأخـــذ ُن�َشخ جديدة من الوثائـــق الم�شار اإليها فور اإدخـــال اأيِّ تعديل  ج- 

عليهـــا عنـــد اإجراء اأية عمليـــة جديدة اأو اإكمـــال عملية قائمة، ويجوز العتمـــاد على الطرق 

ـــي الهويات مع تطبيق جميع التو�شيـــات ال�شادرة عن  والو�شائـــل الإلكترونيـــة المعتَمدة لتَلقِّ

مجموعـــة العمل المالي )فاتف( والمتعلقة بالهويـــة الإلكترونية )Digital Identity(، واإبالغ 

ذة باأية بيانات م�شكوك في �شحتها. الوحدة المنفِّ

زة: ثالثاً:�االأحوال�التي�ت�ستلزم�تطبيق�اإجراءات�العناية�الواجبة�المعزِّ

زة وتدابري اأكرث فاعلية  ُي�شتلَزم على اخلا�شع للقرار تطبيق اإجراءات العناية الواجبة املعزِّ

م اإىل العميل، وذلك يف اأيٍّ من الأحوال  جتاه العمالء يف كل عمل من اأعمال اخلا�شع للقرار ُمقدَّ

الآتية:

اإذا كان العميل اأحد ال�شخ�شيات العامة ممثلي المخاطر.  -1

في حالة ما اإذا كان العميل ُمدَرجًا في قائمة الجزاءات اأو في قوائم الإرهاب الوطنية.  -2

مة اإلى العميل تدخل في نطاق عالقة عمل. اإذا كانت الأعمال المقدَّ  -3

فة على اأنها من  مة اإلـــى العميل مرتبطة بدولة ُم�شنَّ اإذا كانـــت اأعمال الخا�شع للقرار المقدَّ  -4

الـــدول عاليـــة المخاطر اأو �شُتجـــَرى فيها، اأو اإذا كان م�شدر الأموال مـــن تلك الدول اأو ماآل 

الأموال اإليها.

ب�شفة عامة، اإذا تبيَّن للخا�شع للقرار اأن العملية المنف�شلة التي يطلبها العميل اأو اإذا اتَّ�شح   -5

ف من خاللها، اأنهـــا تنطوي على مخاطر  مـــن خالل تقييـــم م�شتويات المخاطر التـــي يتك�شَّ

كبيـــرة اأو احتماليـــة عالية لوقـــوع جريمة غ�ْشل اأمـــوال اأو تمويل اإرهاب اأو نقـــل غير م�شروع 
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لالأمـــوال عبـــر الحدود، ولو لم تتحقق اأيٌّ من البنود مـــن )1( اإلى )5( من )ثالثًا( من هذه 

المادة.

زة: رابعاً:�قواعد�تطبيق�اإجراءات�العناية�الواجبة�المعزِّ

بالإ�شافة اإىل اإجراءات العناية الواجبة العادية املن�شو�س عليها يف )ثانيًا( من هذه املادة، 

دة يف )ثالثًا( من هذه املادة تطبيق  ق اأيٍّ من احلالت املحدَّ يجب على اخلا�شع للقرار عند حَتقُّ

زة التالية جتاه العميل، على اأن ُيخَطر م�شئول اللتزام اأو نائبه –  اإجراءات العناية الواجبة املعزِّ

بح�شب الأحوال – فور البدء يف تطبيقها:

ة العميـــل، ويجوز العتمـــاد على الطرق  الح�شـــول على مزيـــد من المعلومـــات لتحديد هويَّ  -1

ـــي الهويات مع تطبيق جميع التو�شيـــات ال�شادرة عن  والو�شائـــل الإلكترونيـــة المعتَمدة لتَلقِّ

مجموعـــة العمل المالي )فاتف( والمتعلقة بالهويـــة الإلكترونية )Digital Identity(، واإبالغ 

ذة واإخطار الوحدة المخت�شة بالوزارة باأية بيانات م�شكوك في �شحتها. الوحدة المنفِّ

ـــق من مالَءَمـــة عالقة العمل اأو العملية المنف�شلة المرتبطـــة باأعمال الخا�شع للقرار  التََّحقُّ  -2

لطبيعة ن�شاط العميل.

التحقق بالو�شائل المتاحة عن م�شدر الأموال والغر�س من عالقة العمل اأو العملية المنف�شلة   -3

مة اإلى العميل وعلـــى الأخ�س ال�شخ�شيات العامة  المرتبطـــة باأعمال الخا�شع للقرار المقدَّ

ُمَمثلي المخاطر.

دة اأو غير العادية وهدفها عندما يكون ذلك غير وا�شح. طلب ا�شتي�شاح العمليات المعقَّ  -4

اأيـــة اإجـــراءات اأخرى اأو تدابيـــر اأكثر فاعلية بما يتنا�شب مع طبيعة عالقـــة العمل اأو العملية   -5

المنف�شلة المرتبطة باأعمال الخا�شع للقرار.

خام�ساً:�تبادل�معلومات�العناية�الواجبة�تجاه�العمالء:

يجوز تبادل معلومات العناية الواجبة جتاه العمالء على م�شتوى املجموعة التجارية �شريطة 

اللتزام بال�شرية، على اأن يلتزم اخلا�شع للقرار باإخطار الوحدة املخت�شة بالوزارة عن اأي تبادل 

للمعلومات.

مادة�)6(

اإجراءات�ِحْفظ�امل�ستندات�وال�سجالت

يلتـــزم الخا�شع للقـــرار باإن�شاء �شجلٍّ معلوماتي اإلكتروني خا�ـــس ُتقيَّد فيه جميع المعلومات  اأ- 

ة العمالء وممثليهم والمنتفعيـــن بالعملية، وب�شجالت محا�شِبية  والم�شتنـــدات الخا�شة بهويَّ

واأخرى تتعلق بتفا�شيل العمليات، وت�شتمل على نوع العملية وتاريخ اإجرائها وقيمتها وُعْمَلِتها 

ـــة. وُتثَبت بهذه ال�شجالت اأية  ْفع، وبيانات الهويَّ وتفا�شيلهـــا، والبيانات الخا�شـــة بو�شيلة الدَّ



العدد: 3557 – الخميس 14 أكتوبر 2021

64

تغييرات تطراأ على اأو�شاع العمالء ب�شكل منتظم. ويلزم اأْن يكون لدى الخا�شع للقرار نظام 

ف  واإجراءات تكفل تحديث هذه ال�شجالت. ويجب اأْن تكون البيانات والم�شتندات كافية للتعرُّ

علـــى العمليـــة – �شـــواًء كانت مفَردة اأو مجموعـــة عمليات – ابتداًء مـــن الم�شتندات الأولية 

وحتـــى اإتمام العمليـــة. كما يجب على الخا�شـــع للقرار الحتفاظ بالنتائـــج التي تم التو�شل 

اإليها عن العمليات الم�شبوهة اأو غير العادية اأو المحاولة في التعامل فيها، واإتاحة معلومات 

العنايـــة الواجبة تجـــاه العمالء والنتائج التي تم التو�شل اإليهـــا و�شجالت العمليات، للوحدة 

ذة والوحدة المخت�شة بالوزارة ح�شب الإجراءات. المنفِّ

ُيحَظـــر اإعدام اأية �شجـــالت تتعلق بعالقة عمل اأو عملية منف�شلـــة مرتبطة باأعمال الخا�شع  ب- 

ذة  ـــة دون الت�شاور مع الوحـــدة المنفِّ ي من ِقَبـــل الجهات المخت�شَّ للقـــرار كانت قْيـــد التحرِّ

والوحدة المخت�شة بالوزارة.

مـــع مراعـــاة حكـــم الفقـــرة ال�شابقة، يجـــب على الخا�شـــع للقـــرار الحتفـــاظ بالمعلومات  ج- 

ليهم وما يتعلق باأعمالهم، وذلك لمدة خم�س �شنوات  والم�شتندات الخا�شة بهوية العمالء وممثِّ

من تاريـــخ انتهاء عالقة العمل اأو العملية المنف�شلة المرتبطة باأعمال الخا�شع للقرار. كما 

يجـــب الحتفاظ ب�شجل خا�س بالعمليات الم�شبوهـــة اأو غير العادية اأو المحاولة في التعامل 

دها والإبـــالغ عنها، على اأن ي�شمل هذا ال�شجل علـــى وجه الخ�شو�س نوع  فيهـــا التي تم ر�شْ

العملية وتاريخ الإبالغ وبيانات العميل ومبلغ العملية.

مادة�)7(

اال�سرتاطات�اخلا�سة�مب�سئول�االلتزام�ونائبه�وموظف�االلتزام�

يجب اأن تتوفر يف م�شئول اللتزام ونائبه ال�شرتاطات الآتية:

اأن يكون بحريني الجن�شية.  -1

اأن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية قراءًة وتحدثًا وكتابًة.  -2

اأن يكـــون لديـــه موؤهل جامعي ل يقل عن درجة البكالوريو�س في المحا�شبة اأو الإدارة المالية   -3

اأو ما يعادلهما.

اأن تكـــون لديـــه �شهادة اأخ�شائي مكافحة غ�شل اأموال معتمـــدة �شادرة عن جهة معتمدة من   -4

الوحدة المخت�شة بالوزارة.

اأن يجتاز جميع الدورات التي تحددها الوحدة المخت�شة بالوزارة.  -5

اأن يتمتـــع م�شئول اللتزام المعين في قطاع تدقيق الح�شابات بخبرة عملية ل تقل عن ثالث   -6

�شنوات في مجال تدقيق الح�شابات. 

اأن يتمتـــع نائب م�شئول اللتـــزام المعين في قطاع تدقيق الح�شابات بخبرة عملية ل تقل عن   -7
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�شنة في مجال تدقيق الح�شابات. 

)اأوًل(  و)ج( من  الفقرتني )ب(  عليه يف  املن�شو�س  اللتزام  م�شئول  تتوفر يف  اأن  ويجب 

والفقرة )ج( من )ثانيًا( من املادة )8( من هذا القرار، وموظف اللتزام بالن�شبة للعاملني يف 

قطاع بيع وجتارة الذهب واملجوهرات، ال�شرتاطات الآتية:

اأن يجيد اإحدى اللغتين العربية اأو الإنجليزية قراءًة وتحدثًا وكتابًة.  -1

اأن يجتاز الدورة التاأهيلية التي تحددها الوحدة المخت�شة بالوزارة.  -2

مادة�)8(

تعيني�م�سئول�االلتزام�ونائبه�وموظف�االلتزام

اأواًل:�تعييـــن�م�سئـــول�االلتـــزام�ونائبـــه�وموظـــف�االلتـــزام�فـــي�قطـــاع�بيـــع�وتجـــارة�الذهـــب�

والمجوهرات:

يجـــب على المرخ�س لهم بمزاولة اأن�شطة بيـــع وتجارة الذهب والمجوهرات الذين يتخذون  اأ- 

ين كم�شئول التزام  �شـــكل �شركات تجارية تعيين مـــن يرونه منا�شبًا من موظفيهـــم المخت�شِّ

ونائـــب له - بعد الح�شول علـــى موافقة الوحدة المخت�شة بالـــوزارة - ليراقب مدى التزام 

الخا�شع للقرار لمتطلبات هذا القرار، وذلك على النحو الآتي:

1- اأْن يكفل لم�شئول اللتزام ونائبه ال�شتقاللية وال�شالحية لالطالع على معلومات العمالء 

وجميع البيانات المتوفرة المتعلقة بهم والقيام بكل ما يلزم لتطبيق اأحكام هذا القرار.

2- التاأكد من عدم خلو من�شب م�شئول اللتزام اأو نائبه في جميع الأحوال ولأي �شبب من 

الأ�شباب ومراعاة تنظيم الإجازات وما �شابه من الأمور بين م�شئول اللتزام ونائبه على 

نحو ل يخل اأو يوؤثر على اأدائهم لمهامهم، كما يجب اإخطار الوحدة المخت�شة بالوزارة 

عند خلو المن�شب مبا�شرة واتخاذ ما يلزم من اإجراءات لتعيين �شخ�س جديد.

3- يف حالة تعدد فروع اخلا�شع للقرار، يجب اأن يتم حتديد اأحد العاملني لديه يف كل فرع 

من تلك الفروع ليكون موظف التزام، ليقوم باإجراءات الإبالغ الداخلية اخلا�شة بذلك الفرع اإىل 

م�شئول اللتزام اأو نائبه – بح�شب الأحوال – عن العمليات امل�شبوهة اأو غري العادية اأو املحاولة 

يف التعامل فيها والتي وقعت يف ذلك الفرع، على اأن يتم اإخطار الوحدة املخت�شة بالوزارة عن 

بيانات هوؤلء العاملني يف كل فرع.

يجـــب على كل مرخ�س له بمزاولة اأن�شطة بيـــع وتجارة الذهب والمجوهرات الذين يتخذون  ب- 

�شـــكل موؤ�ش�شة فردية تعيين من يراه منا�شبًا من موظفيه المخت�شين كم�شئول التزام - بعد 

الح�شـــول على موافقة الوحـــدة المخت�شة بالوزارة - ليراقب مدى التـــزام الخا�شع للقرار 

لمتطلبات هذا القرار، وذلك على النحو الآتي:
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العمالء  معلومات  على  لالطالع  وال�شالحية  ال�شتقاللية  اللتزام  لم�شئول  يكفل  1- اأن 

وجميع البيانات المتوفرة المتعلقة بهم والقيام بكل ما يلزم لتطبيق اأحكام هذا القرار.

2- في حال تعدد فروع الخا�شع للقرار، اأن يتم تحديد اأحد العاملين لديه في كل فرع من 

تلك الفروع ليكون موظف التزام، ليقوم باإجراءات الإبالغ الداخلية الخا�شة بذلك الفرع 

اإلى م�شئول اللتزام عن العمليات الم�شبوهة اأو غير العادية اأو المحاولة في التعامل فيها 

والتي وقعت في ذلك الفرع، على اأن يتم اإخطار الوحدة المخت�شة بالوزارة عن بيانات 

هوؤلء العاملين في كل فرع. 

3- التاأكد من عدم خلو من�شب م�شئول اللتزام اأو موظفي اللتزام في جميع الأحوال ولأي 

اإخطار الوحدة المخت�شة بالوزارة عند خلو المن�شب  �شبب من الأ�شباب، ويجب عليه 

مبا�شرة واتخاذ الإجراءات لتعيين �شخ�س جديد.

ا�شتثنـــاًء من اأحكام الفقرتين ال�شابقتين، في حالة ما اإذا كان المرخ�س له بمزاولة اأن�شطة  ج- 

بيع وتجارة الذهب والمجوهرات يتخذ �شكل �شركة مملوكة ل�شخ�س واحد اأو موؤ�ش�شة فردية، 

ويمار�س جميع مهام ال�شركة اأو الموؤ�ش�شة بنف�شه، فيكون هو م�شئول اللتزام.

ثانياً:�تعيين�م�سئول�االلتزام�ونائبه�وموظف�االلتزام�في�قطاع�تدقيق�الح�سابات:

يجـــب علـــى كل مرخ�س لـــه بمزاولة ن�شـــاط تدقيق الح�شابـــات تعيين من يـــراه منا�شبًا من  اأ- 

موظفيه المخت�شين كم�شئول التزام ونائب له - بعد الح�شول على موافقة الوحدة المخت�شة 

بالـــوزارة - ليراقب مدى التـــزام الخا�شع للقرار لمتطلبات هذا القـــرار، وذلك على النحو 

الآتي:

1- اأن يكفل لم�شئول اللتزام ونائبه ال�شتقاللية وال�شالحية لالطالع على معلومات العمالء 

وجميع البيانات المتوفرة المتعلقة بهم والقيام بكل ما يلزم لتطبيق اأحكام هذا القرار.

2- التاأكد من عدم خلو المن�شب من م�شئول اللتزام اأو نائبه في جميع الأحوال ولأي �شبب 

من الأ�شباب ومراعاة تنظيم الإجازات وما �شابه من الأمور بين م�شئول اللتزام ونائبه 

المخت�شة  الوحدة  اإخطار  يجب  كما  لمهامهم،  اأدائهم  على  يوؤثر  اأو  يخل  ل  نحو  على 

بالوزارة عند خلو المن�شب مبا�شرة واتخاذ ما يلزم من اإجراءات لتعيين �شخ�س جديد.

يكـــون كافة الفريق العامـــل على تدقيق ح�شابـــات العميل في كل التعاقـــدات بمثابة موظفي  ب- 

اللتـــزام لدى الخا�شع للقرار، وعليهـــم القيام باإجراءات الإبالغ الداخلية الخا�شة بالعميل 

اإلى م�شئول اللتزام اأو نائبه – بح�شب الأحوال – عن العمليات الم�شبوهة اأو غير العادية اأو 

المحاولة في التعامل فيها.

ا�شتثنـــاًء من اأحكام الفقرتيـــن ال�شابقتين، في حالة ما اإذا كان المرخ�س له بمزاولة ن�شاط  ج- 

تدقيـــق الح�شابات يتخذ �شكل موؤ�ش�شة فردية، ويمار�س جميع مهام الموؤ�ش�شة بنف�شه، فيكون 

هو م�شئول اللتزام.
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مادة�)9(

االلتزامات�ال�سنوية�مل�سئول�االلتزام�جتاه�اخلا�سع�للقرار

يلتزم م�شئول اللتزام جتاه اخلا�شع للقرار �شنويًا بالقيام بالآتي:

و�شـــع دليـــل �شيا�شـــات واإجـــراءات داخلية والتاأكـــد من مـــدى مالءمة ال�شوابـــط والأنظمة   -1

والإجـــراءات الداخليـــة المعمول بهـــا لدى الخا�شع للقـــرار لتحقيق متطلبـــات واأحكام هذا 

القـــرار، وتحديـــث ال�شيا�شـــات والإجـــراءات الداخليـــة ب�شـــكل دوري وكلما طلبـــت الوحدة 

المخت�شة بالوزارة ذلك.

التحقـــق من ح�شول العاملين التابعين للخا�شع للقرار علـــى التدريب المالئم لأداء المهام   -2

المنوطة بهم طبقًا لأحكام هذا القرار.

مراقبـــة مدى التزام العاملين الم�شار اإليهم بالبند ال�شابق ب�شاأن تطبيق ال�شوابط والأنظمة   -3

والإجراءات الداخلية المتعلقة بمكافحة غ�شل الأموال وتمويل الإرهاب.

4-  مراقبـــة مدى التزام الخا�شع للقرار ب�شاأن و�شـــع نظم واإجراءات تكفل تحديث ال�شجالت، 

ومدى تطبيق هذه النظم والإجراءات ب�شكل منتظم.

التاأكـــد من و�شع الخا�شع للقرار للنظـــم والإجراءات التاأديبية التي تكفـــل التزام العاملين   -5

التابعين له بتنفيذ اأحكام هذا القرار واللتزام بكافة التعليمات.

التحقـــق من كفايـــة اأنظمة واإجـــراءات العناية الواجبة تجـــاه العمالء، ومعقوليـــة وموثوقية   -6

معلومـــات العمـــالء التي يتـــم تح�شيلها لإن�شـــاء اأي عالقة عمل اأو عمليـــة منف�شلة مرتبطة 

باأعمال الخا�شع للقرار بما في ذلك المحاولة في التعامل فيها.

يجب على م�شئول اللتزام اأثناء تحققه مما ورد في البنود ال�شابقة اإبالغ الوحدة المخت�شة   -7

بالوزارة في حال تبين له اإخالل الخا�شع للقرار باأي من اللتزامات الواجبة عليه، كما يجب 

علـــى م�شئول اللتزام تقديم تقرير �شنـــوي للوحدة المخت�شة بالوزارة يت�شمن نتائج تحققه 

مما ورد في البنود الم�شار اإليها.

فـــي حال طرح الخا�شع للقـــرار لأية منتجات اأو خدمات جديدة، فيجـــب بذل ذات القواعد   -8

الخا�شـــة بالتحقـــق من هوية العمالء الـــواردة في المادة )5( من هذا القـــرار عند التعامل 

بتلـــك المنتجات اأو الخدمات، ودرا�شة مخاطرها من ناحيـــة غ�شل الأموال وتمويل الإرهاب 

وتوثيـــق نتائج درا�شة المخاطر كتابًة واإتاحة هذه الم�شتندات والمعلومات للوحدة المخت�شة 

بالوزارة عند طلبها والحتفاظ بتلك الم�شتندات لمدة خم�س �شنوات.
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مادة�)10(

االإبالغ�عن�العمليات�امل�سبوهة�اأو�غري�العادية�اأو�املحاولة�يف�التعامل�فيها

اأ-  يجب على م�شئول اللتزام اإبالغ الوحدة المنفذة والوحدة المخت�شة بالوزارة عن العمليات 

الم�شبوهـــة اأو غير العادية اأو المحاولة في التعامل فيها فورًا خالل اأول يوم عمل على الأكثر 

من معرفته بذلك.

ب-  يِعـــدُّ م�شئـــول اللتزام تقريـــرًا – طبقًا للنمـــوذج المعتَمد لـــدى الوزارة – ب�شـــاأن العمليات 

الم�شبوهـــة اأو غيـــر العاديـــة اأو المحاولة فـــي التعامل فيها مـــن واقع المعلومـــات والبيانات 

وال�شجـــالت الخا�شـــة بالعمـــالء، ويجـــب اأْن يت�شمن التقريـــر و�شفًا كامـــاًل للعملية ونوعها 

وقيمتهـــا وُعْمَلِتها وتاريخ اإجرائها واأ�شماء الأطـــراف الم�شتركين فيها، والأ�شباب التي دعت 

اإلـــى اعتبـــار العمليـــة م�شبوهة اأو غير عاديـــة اأو محاولة فـــي التعامل فيها، وكافـــة البيانات 

والمعلومات الإ�شافية التي قد تطلبها الوحدة المخت�شة بالوزارة.

ج-  فـــي حالـــة اإبالغ م�شئول اللتزام بوجود �شكوك حول عملية م�شبوهة اأو غير عادية اأو محاولة 

ق من ذلك مـــن واقع البيانات وال�شجـــالت والمعلومات  فـــي التعامـــل فيها، فاإنَّ عليـــه التََّحقُّ

الخا�شـــة بالعميـــل. وعليـــه اإذا ما تَبيَّن لـــه اأن العملية عاديـــة وغير م�شكوك فيهـــا اأْن يدون 

دة لذلـــك، ول يلزم في هذه الحالـــة اإعداد التقرير الم�شـــار اإليه في الفقرة  الأ�شبـــاب الموؤيِّ

ال�شابقة.

ة، اأْن  د-  علـــى م�شئول اللتـــزام اإذا ظهر له – فيما بعد – عدم دقة التحريـــات المتعلقة بالهويَّ

َقيُّد بمتطلبات  ُيْبِلـــغ الوحدة المخت�شـــة بالوزارة بذلك، واأْن يتخذ ما يلزم من اإجـــراءات للتَّ

ة. ف على الهويَّ التعرُّ

هـ-  يجـــب على م�شئول اللتزام الحتفاظ ب�شجل خا�س بالعمليـــات الم�شبوهة اأو غير العادية اأو 

المحاولة في التعامل فيها، على اأْن ي�شتمل هذا ال�شجل على تف�شيالت كافية – بما في ذلك 

نـــوع العملية ومبلغهـــا وتاريخ الإبالغ وبيانات العميل – تتيح تكويـــن �شورة وا�شحة عن هذه 

العمليات وتفا�شيل كافة الإجراءات التي اتُِّخذت ب�شاأنها.

و-  ت�شلَّم التقارير الم�شار اإليها في الفقرة )ب( من هذه المادة ب�شورة اإلكترونية مع م�شتندات 

الهويـــة الخا�شـــة بالأطراف ذوي العالقـــة بالعملية واأية م�شتنـــدات ذات عالقة اإلى الوحدة 

المخت�شـــة بالوزارة، وُتحفظ هـــذه التقارير لفترة ل تقل عن خم�س �شنوات من تاريخ انتهاء 

اأيٍّ من تلك العمليات.

ُيحَظـــر على الخا�شع للقـــرار الإف�شاح للعميل عن اإر�شال بالغ ا�شتبـــاه اأو اأية معلومات ذات  ز- 

�شلة اإلى الوحدة المخت�شة بالوزارة.
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مادة�)11(

االلتزامات�املتعلقة�باالأ�سخا�س�اأو�الكيانات�املدرجني�على�قوائم�االإرهاب�

اأواًل:�االلتزامات�المتعلقة�بالتجميد�ورفع�التجميد:

لأي  منفعة  اأو  �شلة  ذات  تكون  لديهم  اأعمال  اأو  اأموال  اأية  بتجميد  للقرار  اخلا�شع  يلتزم 

اأو قوائم الإرهاب الوطنية،  من الأ�شخا�س اأو الكيانات املدرجة اأ�شماوؤهم يف قائمة اجلزاءات 

والوحدة  املنفذة  والوحدة  اللجنة  واإبالغ  الإجراءات،  بتلك  خا�س  ب�شجل  الحتفاظ  يتعني  كما 

املخت�شة بالوزارة بالتفا�شيل الآتية:

توثيـــق لكافة التدابير والإجـــراءات المتََّخذة عند تحديد الأموال اأو اأية عالقة عمل اأو عملية   -1

منف�شلـــة مرتبطة باأعمـــال الخا�شع للقرار، والتي هـــي بحاجة اإلى تجميـــد اأو رْفع تجميد، 

وتكـــون ذات �شلة اأو منفعة ب�شـــكل مبا�شر اأو غير مبا�شر بالأ�شخا�ـــس اأو الكيانات المدَرجة 

اأ�شماوؤهم في قائمة الجزاءات اأو قوائم الإرهاب الوطنية.

ن جميع ما تم تجميده، مع بيان طبيعتـــه وقيمته ونوعه وعما اإذا كان  ك�شـــف تف�شيلـــي يت�شمَّ  -2

د يحتاج اإلى اإدارة اأو ذا طبيعة خا�شة وذلك فور اإيقاع التجميد.  المال الُمجمَّ

ن جميع ما تم رْفع التجميد عنه مع بيان طبيعته وقيمته الأ�شلية ونوعه  3-  ك�شف تف�شيلي يت�شمَّ

ومـــا قـــد نتجت عنه من فوائد اأو اأربـــاح اأو ما �شابه ذلك، وعمـــا اإذا كان المال المرفوع عنه 

التجميد يحتاج اإلى اإدارة اأو ذا طبيعة خا�شة.

وعلى اخلا�شع للقرار المتثال لأية تعليمات تطلبها الوحدة املخت�شة بالوزارة وتكون مرتبطة 

بالتجميد ورفع التجميد.

ثانياً:�االلتزام�باالإبالغ:

املنفذة  والوحدة  اللجنة  اإبالغ   - الأحوال  – بح�شب  نائبه  اأو  اللتزام  م�شئول  على  يتعني 

�ْشر  والوحدة املخت�شة بالوزارة فورًا دون تاأخري خالل فرتة اأق�شاها )24( �شاعة من تاريخ النَّ

كان  مهما  منف�شلة  عملية  اأو  عمل  عالقة  باأية  الوطنية،  الإرهاب  قوائم  اأو  اجلزاءات  بقائمة 

نوعها اأو طبيعتها اأو قيمتها لديهم مع اأي من الأ�شخا�س اأو الكيانات املدرجني يف تلك القوائم، 

ويكون الإبالغ على الربيد الإلكرتوين )unscr@moic.gov.bh(، ويجب اأن يرفق بالبالغ كافة 

اأو  اأية عالقة عمل  املادة، ويف حال عدم وجود  املن�شو�س عليها يف )اأوًل( من هذه  التفا�شيل 

عملية منف�شلة فيجب الرد بذلك.

اأو حماولة يف التعامل تكون  اأو عملية منف�شلة  كما يتعني عليه الإبالغ عن اأي عالقة عمل 

ذات �شلة اأو منفعة ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر لأي من الأ�شخا�س اأو الكيانات املدرجني بقائمة 

اجلزاءات اأو قوائم الإرهاب الوطنية، وذلك باتباع ذات الإجراءات.
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مادة�)12(

الوحدة�املخت�سة�بالوزارة

يكـــون الق�شم المعنـــي بمكافحة عمليات غ�شل الأموال وتمويـــل الإرهاب بالوزارة هو الوحدة  اأ- 

المخت�شة بالوزارة، وتكون لها الخت�شا�شات الآتية:

1- مْنح الت�شريح الم�شبق لتعيين م�شئول اللتزام ونائبه وموظف اللتزام.

ي البالغات عن العمليات الم�شبوهة اأو غير العادية اأو المحاول في التعامل فيها، واأية  2- تلقِّ

بالغات اأو تقارير اأو بيانات اأو معلومات ِوْفقًا لأحكام هذا القرار.

3- الرقابة والإ�شراف على الخا�شع للقرار في كافة المهام والمجالت ذات ال�شلة بمكافحة 

غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب.

4- َت�َشلُّم ال�شجالت الإلكترونية الم�شار اإليها في المادة )6( من هذا القرار، وكذلك تقارير 

والتدقيق  للقرار  الخا�شعين  من  ميالدي  عام  كل  نهاية  في  المعتَمدة  المالي  التدقيق 

ق من �شحة و�شالمة تلك  عليها. ولها اأْن تطلب ما تحتاج اإليه من اأوراق وم�شتندات للتََّحقُّ

ال�شجالت والتقارير المالية.

يجـــوز للوحدة المخت�شة بالوزارة العترا�س على تعيين اأيِّ �شخ�س كم�شئول عام اأو م�شئول  ب- 

التـــزام اأو نائب له اأو كموظف التزام متى ما توفرت لديها �شبهات متعلقة بال�شخ�س المراد 

تعيينه، كما يحق لها �شْطب ا�شم اأيِّ منهم من �شجالتها وطلب تعيين �شخ�س اآخر في حالة 

عـــدم قيـــام اأيٍّ منهم بالوفاء باأيٍّ مـــن التزاماته المن�شو�س عليها في هـــذا القرار مع عدم 

ة في حالة وجود �شبهة جنائية بحقه. الإخالل باإحالة اأيٍّ منهم للجهة المخت�شَّ

مادة�)13(

االإعفاء�من�امل�سئولية

مع مراعاة اأحكام املادة )5( من القانون، ل ُي�شاأل اخلا�شع للقرار وم�شئول اللتزام ونائبه 

املقررة مبوجب  التزاماتهم  اأداء  ب�شبب  تاأديبيًا  اأو  اإداريًا  اأو  مدنيًا  اأو  اللتزام جنائيًا  وموظف 

اأحكام هذا القرار.

مادة�)14(

العقوبات�واجلزاءات�االإدارية

مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلنائية املن�شو�س عليها يف الفقرة )3-6( من املادة )3( من 

القانون، ُيعاَقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار بالغرامات الإدارية املن�شو�س عليها يف املادة 

)2( مكررًا منه.
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مادة�)15(

توفيق�االأو�ساع

على كافة اخلا�شعني للقرار توفيق اأو�شاعهم وفقًا لأحكام هذا القرار خالل فرتة ل تتجاوز 

�شتة اأ�شهر من تاريخ العمل به.

مادة�)16(

االإلغاء

يلغى القرار رقم )173( ل�شنة 2017 ب�شاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة 

ِقي  لني بال�شجل التجاري و�شجل مدقِّ غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال الأ�شخا�س امل�شجَّ

احل�شابات مبملكة البحرين.

مادة�)17(

النفاذ

يف  ن�شره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

وزير�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

زايد�بن�را�سد�الزياين

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الأول 1443هـ

المــــــوافـــــق: 14 اأكتوبر 2021م
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وزارة��سئون�ال�سباب�والريا�سة

�قرار�رقم�)52(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�االلتزامات�املتعلقة�باإجراءات�حْظر�ومكافحة�غ�ْسل�االأموال

�ومتويل�االإرهاب�والنقل�غري�امل�سروع�لالأموال�عرب�احلدود

�س�له�بجْمع�املال�لالأغرا�س�العامة� �يف�اأعمال�املرخَّ

وحْظر�التعامل�مع�االأ�سخا�س�اأو�الكيانات�املدَرجني�يف�قوائم�االإرهاب

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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،

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

الإرهاب، وتعديالته،

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

2006، وتعديالته،

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

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية العربية ملكافحة غ�ْشـل الأموال 

ومتويل الإرهاب،

ـة وبت�شمية الوزير املخت�س  وعلى املر�شوم رقم )60( ل�شنة 2013 بتحديد الوزارة املخت�شَّ

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

باملر�شوم رقم )8( ل�شنة 2021،

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

الإرهاب ومتويله وغ�ْشل الأموال،

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2001 بالتزامات املوؤ�ش�شات ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشـل الأموال،

ذة يف جمال  وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2002 ب�شاأن حتديد اخت�شا�شات الوحدة املنفِّ

بالقرار رقم )9(  ل  املعدَّ الإرهاب،  ومكافحة غ�ْشـل الأموال ومتويل  قانون حْظر  اأحكام  تطبيق 

ل�شنة 2007،

وعلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال 
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لالأغرا�س العامة ال�شادرة بالقرار رقم )47( ل�شنة 2014،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2021 ب�شاأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات جمل�س 

الأمن التابع لالأمم املتحدة ال�شادرة حتت الف�شل ال�شابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�شاأن مْنـع 

وقْمـع الإرهاب ومتويله ومْنـع وقْمـع ووْقـف انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل ومتويلها،

غ�ْشـل  ومكافحة  �شيا�شات حْظر  ع  و�شْ بت�شكيل جلنة   2021 ل�شنة   )73( رقم  القرار  وعلى 

ل بالقرار رقم )83( ل�شنة 2021، الأموال ومتويل الإرهاب، املعدَّ

ـذة، وبعد التن�شيق مع الوحدة املنفِّ

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل الوزارة،

قرر�االآتي:

مادة�)1(

تعاريف

مع عدم الإخالل بالتعاريف املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن 

ـنة  حْظر ومكافحة غ�ْشـل الأموال ومتويل الإرهاب، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّ

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

المملكة: مملكة البحرين.

الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون ال�شباب والريا�شة.

القانـــون: المر�شـــوم بقانون رقـــم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظـــر ومكافحة غ�ْشـل الأموال وتمويل 

الإرهاب.

ف ومكافحـــة الإرهاب وتمويلـــه وغ�ْشل الأمـــوال الُمن�شاأة بموجب  اللجنـــة: لجنـــة محاربة التطرُّ

المر�شوم رقم )50( ل�شنة 2020.

المكتب: مكتب قْيـد طلبات ترخي�س جْمـع المال لالأغرا�س العامة بالوزارة. 

الهيئة: الهيئة الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة المن�شو�س عليها في المادة الثانية 

مـــن المر�شـــوم بقانون رقـــم )21( ل�شنة 1989 باإ�شـــدار قانون الجمعيات والأنديـــة الجتماعية 

والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة.

ع  َبرُّ ـ�ـــس�لـــه: الهيئة ال�شادر لها ترخي�س بجْمـع المال اأو التي اأخطرتها الوزارة بقبول التَّ المرخَّ

ِوْفقًا لأحكام المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع المال لالأغرا�س العامة. 

جْمـع�المال: كل ن�شاط تقوم به الهيئة يكون الغر�س منه جْمـع الأموال اأو قبول التبرعات النقدية 

اأو العينيـــة لالأغرا�س العامة باأيـــة و�شيلة من و�شائل جْمع المال، وذلك من اأي �شخ�س طبيعي اأو 

اعتباري داخل المملكة اأو خارجها.

ع�لـــه: ال�شخ�ـــس الطبيعي اأو العتباري المقيـــم في المملكة اأو خارجها الـــذي توؤول اإليه  المتبـــرَّ
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ح�شيلـــة التبرعـــات النقدية اأو العينية من اأجل �شْرفها فـــي الغر�س الذي تم الت�شديق عليه من 

ِقـَبـل الوزارة.

م�سئـــول�االلتـــزام: الأميـــن المالـــي للهيئة وينوب عنه اأميـــن ال�شر في حالة غيابـــه، والمنوط به 

ـ�س له والمكلفين بم�شاعدته في جْمـع المال بتطبيق اأحكام القوانين  مراقبة مدى التزام المرخَّ

والقـــرارات ذات العالقـــة بحْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال وتمويـــل الإرهاب والنقل غير الم�شروع 

لالأموال عبر الحدود.

يات المالية بوزارة الداخلية. ذة: اإدارة التََّحرِّ الوحدة�المنفِِّ

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

لقـــرارات الجهة ذات ال�شلة في مجل�س الأمن الدولي وكافـــة المعلومات التعريفية الخا�شة بهم 

وباأ�شباب اإدراجهم.

قوائـــم�االإرهاب�الوطنية: القوائـــم التي ُيدَرج فيها الأ�شخا�س والكيانات التي ي�شدر بتحديدها 

قرار من مجل�س الوزراء.

مادة�)2(

ـ�س�له� التزامات�املرخَّ

ـ�س له بالآتي:  يلتزم املرخَّ

تطبيق كافة الإجراءات وال�شوابط المن�شو�س عليها في القانون، وتلك التي ت�شعها اللجنة  اأ- 

ع له لن�شاط جْمـــع المال في  ـ�س لـــه اأو المتبرَّ اأو الـــوزارة للتاأكـــد مـــن عدم ا�شتغـــالل المرخَّ

اأغرا�س غ�ْشـل الأموال اأو تمويل الإرهاب اأو النقل غير الم�شروع لالأموال عبر الحدود.

ع له �شخ�شيـــًا اأو لمن ينوب عنه قانونًا  ــــت من اأن ح�شيلـــة التبرعات قد �ُشـلِّـمت للمتبرَّ التثبُّ ب- 

ـِرف اأو  ح له بموجب وكالة خا�شـــة بت�َشـلُّم المبالغ نيابًة عنه، واأن التبرع �شُ اأو لوكيلـــه الم�شرَّ

�شي�شرف لذات الغر�س الذي تم الت�شديق عليه من ِقـَبـل الوزارة.

ع له ب�شخ�س اأو كيان اأو تنظيم اأو جماعة مدرجة على قائمة  التحقق من عدم ارتباط المتبرَّ ج- 

الجـــزاءات اأو قوائـــم الإرهاب الوطنيـــة، والتاأكد من عدم اإدراج ا�شمه فـــي تلك القوائم، اأو 

ال�شتبـــاه بـــاأن اأن�شطته لها �شلـــة مبا�شرة اأو غيـــر مبا�شرة بالجرائـــم المن�شو�س عليها في 

ـ�س له  الفقـــرة )2- 1( مـــن المادة )2( من القانـــون، وفي هذه الحالة ُيحَظر علـــى المرخَّ

ع له. جْمـع المال ل�شالح المتبرَّ

دِرج ا�شمـــه على قائمة 
ُ
ع له في حـــال اأ عـــدم ت�شليـــم ما تـــم جْمـعه من تبرعـــات اإلى المتبـــرَّ د- 

ـ�س لـــه بجْمـع التبرعات ل�شالحه،  الجـــزاءات اأو قوائـــم الإرهاب الوطنية اأثناء قيام المرخَّ

ــــذة واللجنة والمكتب فورًا خالل  وفي هـــذه الحالة على م�شئول اللتزام اإبالغ الوحدة المنفِّ

فتـــرة اأق�شاها )24( �شاعة من تاريخ الن�شر بقائمـــة الجزاءات اأو قوائم الإرهاب الوطنية، 
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ـذة والمكتب واإر�شاله اإليهما واإلى  ويكون الإبالغ عبر ملء النموذج المعتَمـد من الوحدة المنفِّ

ـ�س له اإعادة المبالغ اإلى  اللجنـــة عبر البريد اللكتروني المعتَمـد من ِقـَبـلهم، وعلـــى المرخَّ

ر عليه الأمر،  المتبرعين – قدر الإمكان – بالإي�شال الدال على ذلك، وفي حالة ما اإذا تعذَّ

م بطلب اإلى المكتب لتعديل الغر�س الذي تم الترخي�س له من ِقـَبـل الوزارة.  فعليه التقدُّ

ع لـــه كافة المتطلبـــات الالزم تقديمهـــا ابتداًء وبعـــد انتهاء مدة  التاأكـــد مـــن تقديم المتبرَّ هـ- 

مه ح�شيلة التبرعات، وهي كالآتي:  الترخي�س وت�شلُـّ

ع لهم وبياناتهم الثبوتية �شواًء كان ذلك قبل اأو اأثناء اأو بعد  1- ك�شف با�شم اأو باأ�شماء المتبرَّ

انتهاء مدة الترخي�س، بح�شب الأحوال.

2- ما يدل على م�شروعية الحاجة اإلى الأموال �شواًء كان ذلك قبل اأو اأثناء اأو بعد انتهاء مدة 

الترخي�س، بح�شب الأحوال.

ـة على اإنفاق الأموال في الغر�س الذي ُجـِمـعت من اأجلها  3- تقديم الم�شتندات الثبوتية الدالَّ

وذلك بعد انتهاء مدة الترخي�س.

4- تقديم رخ�شة البناء اأو الترميم للم�شروع وكافة الم�شتندات الثبوتية الالزمة التي يطلبها 

المكتب في حالة ما اإذا كان الغر�س من جْمع المال بناء اأو ترميم مباٍن �شبابية اأو ريا�شية 

وذلك قبل منح الترخي�س.

ـ�س للتبرع في حالة ما اإذا  5- ما يفيد اإيداع ح�شيلة التبرعات في الح�شاب البنكي المخ�شَّ

كان الغر�س من جمع المال بناء اأو ترميم مباٍن �شبابية اأو ريا�شية وذلك بعد انتهاء مدة 

الترخي�س.

6- اأية م�شتندات اأخرى يطلبها المكتب.

مادة�)3(

م�سئول�االلتزام

بعد   – مب�شاعدته  واملكلفني  له  ـ�س  املرخَّ التزام  مدى  مبراقبة  اللتزام  م�شئول  يخت�س 

موافقة املكتب – يف جْمـع املال بتنفيذ اأحكام هذا القرار، وعليه الإبالغ عن اأي اإخالل ي�شدر 

ـذة ِوْفـقًا للنموذج الإلكرتوين املعتَمـد من ِقـَبـل الوزارة.  منهم مبا�شرة للمكتب والوحدة املنفِّ

ع له. ـ�س له هو امل�شئول عن �شْرف احل�شيلة النهائية للتربعات اإىل املتربَّ وُيعتَبـر املرخَّ

مادة�)4(

املكتب

ـ�س له واملكلفني مب�شاعدته يف جْمـع املال مبتطلبات  يخت�س املكتب مبراقبة مدى التزام املرخَّ
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القوانني والت�شريعات ذات العالقة بحظْـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال ومتويل الإرهاب والنقل غري 

ـي البالغات من م�شئول اللتزام. امل�شروع لالأموال عرب احلدود، وتَلـقِّ

ـ�س له باملتطلبات املن�شو�س عليها يف املادة )2( من  كما يتوىل مراقبة مدى التزام املرخَّ

رقم  بقانون  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  يف  عليها  املن�شو�س  الأخرى  وال�شوابط  القرار  هذا 

)21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال لالأغرا�س العامة ال�شادرة بالقرار رقم )47( ل�شنة 

.2014

اأو  الإجراءات  تلك  �شبهة يف �شحة  اأية  فورًا عن  ـذة  املنفِّ الوحدة  اإبالغ  املكتب  على  ويجب 

اإخالل بتطبيق ال�شوابط امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة.

 ويف جميع الأحوال يجوز للمكتب تعيني م�شئول التزام بالهيئة خالفًا ِلـما هو من�شو�س عليه 

باأيٍّ من  بالوفاء  قيامه  اأو يف حالة عدم  به،  متعلقة  �شبهات  لديه  توافرت  ما  القرار متى  بهذا 

التزاماته املن�شو�س عليها يف هذا القرار، مع عدم الإخالل باإحالته للجهة املعنية يف حالة وجود 

�شبهة جنائية بحقه.

مادة�)5(

االإعفاء�من�امل�سئولية

ـ�س له وم�شئول اللتزام جنائيًا اأو مدنيًا اأو تاأديبيًا ب�شبب اأداء التزاماتهما  ُيـ�شاأل املرخَّ ل 

رة مبوجب اأحكام هذا القرار. املقرَّ

مادة�)6(

العقوبات�واجلزاءات�االإدارية

مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلنائية املن�شو�س عليها يف الفقرة )3-6( من املادة )3( من 

القانون، يعاَقـب كل َمن يخالف اأحكام هذا القرار بالغرامة الإدارية املن�شو�س عليها يف املادة 

)2( مكررًا منه.

مادة�)7(�

النفاذ

على املعنيني بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

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

وزير��سئون�ال�سباب�والريا�سة

اأمين�بن�توفيق�املوؤيد�

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الأول 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 13 اأكتوبــــــر 2021م
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وزارة�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)253(�ل�سنة��2021

ب�ساأن�ت�سنيف�عدد�من�العقارات�يف�منطقة�بني�جمرة�–�جممع��543

�

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، 

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

رقم  بالقرار  ال�شادرة  التنفيذية  ولئحته   ،2005 ل�شنة   )6( رقم  بالقانون  ل  والتطوير، املعدَّ

)56( ل�شنة 2009، وتعديالتها، 

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

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

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

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

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021،   وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ

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 املنطقة ال�شمالية،  

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين، 

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة، 

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

قرر�االآتي:�

مادة�)1(�

ت�شنيف  جمرة - جممع 543 - �شمن  بني  الكائنة مبنطقة  العقارات  من  عدد  ـف  ي�شنَّ

العقار  اأن يدمج العقار )الزاوية( رقم 05021618 مع  ال�شكن اخلا�س ب )RB(، على  مناطق 
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الرئي�شي رقم 05021566 املال�شق له من جهة ال�شمال والتابع للمالك ذاته، والعقار)الزاوية( 

رقم 05041127 مع العقار الرئي�شي رقم 05020751 املال�شق له من جهة الغرب والتابع للمالك 

ـق عليها ال�شرتاطات  ذاته، وذلك كله ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار وتطبَّ

التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار 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�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين�

�������������������������������������������������ع�سام�بن�عبداهلل�خلف�

 

 �شدر بتاريخ: 19 �شفـــــــر 1443هـ 

الـمـــوافــــــــق: 26 �شبتمـبر 2021م 
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وزارة�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)264(�ل�سنة��2021

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�النويدرات�– جممع�643

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 )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 

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021،  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ

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 املنطقة اجلنوبية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 06024772 الكائن مبنطقة النويدرات جممع 643  من ت�شنيف 

هو  ِلـما  املت�شل ب )RHB( ِوْفـقا  ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  اإىل    )UP( ـطة املخطَّ املناطق غري 

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

القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 
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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�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الأول 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأكتــوبــــــــر 2021م
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وزارة�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)266(�ل�سنة��2021

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عدد�من�العقارات�يف�منطقة�كرزكان�– جممع��1027

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ت�شنيف  من  منطقة كرزكان – جممع 1027  من العقارات الكائنة يف  يغريَّ ت�شنيف عدد 

مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP )g –  اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة 

اخلا�شة )SP(- وذلك لبناء دورين وميزانني لال�شتخدامات التجارية والإدارية وبحيث يكون 



العدد: 3557 – الخميس 14 أكتوبر 2021

84

الفتح من ال�شارع الداخلي واأن ل يتم الفتح على البيوت ال�شكنية املجاورة الواقعة �شمن ت�شنيف 

 10036946 العـــــــــــــــقارات رقم   يغيـــــــَّر ت�شـــــــنيف  و   )RA(  اأ اخلـــــــــا�س  ال�شكن  مناطق 

مناطق  ت�شنيف  10036975 من  و   13010853 و   10036974 و    10036958 و   10036957 و 

 )PS( اإىل ت�شنيف مناطق اخلدمات واملرافق العامة – SP )g(امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة

ق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ملا  امللكية وفقًا  وثائق  – مبا يتالئم مع 
عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 

مادة�)2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

��

��������������������������������������������������وزير�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�������������������������������������������������ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الأول 1443هـ

المــــوافـــــــق: 7 اأكتوبـــــــــــر 2021م
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��وزارة�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)269(�ل�سنة��2021

ب�ساأن�ت�سنيف�عدد�من�العقارات�يف�منطقة�املحرق�– جممع�208

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 )0 2( 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 )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 

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021،  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ

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 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(

فـــي  ئنة  لكا ا  0 2 0 3 7 5 2 1 0و 2 0 3 7 5 2 3 0و 2 0 0 2 7 3 5 م قا ر اأ ت  ا ر لعقا ا ـف  ت�شنَّ

منطقة المحرق – مجمـــع 208  �شمن ت�شنيـــف مناطق ال�شكن المت�شـــل ب )RHB( –  ِوْفـقًا 

ـــق عليها ال�شتراطات التنظيمية للتعمير  ِلـمـــا هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

الواردة في القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 
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مادة�)2(

يـُلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��������������������������������������������������وزير�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الأول 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 7 اأكتوبـــــــــــر 2021م
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��م�سرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)42(�ل�سنة���2021

�ب�ساأن�مْنـح�ترخي�س�ل�سركة�بتلكو�للتحويالت�املالية��س�م�ب�)م(��

���

محافظ م�شرف البحرين المركزي:  

بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الطالع  بعد 

رقم )64( ل�شنة 2006، وتعديالته،  

البحرين  اخِلـْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف  ل�شنة 2007 ب�شاأن  وعلى الالئحة رقم )1( 

املركزي، وتعديالتها،  

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،  

  

��قرر�االآتي:��

مادة�)1(��

ُتـمنح �شركة بتلكو للتحويالت املالية �س.م.ب. )م( ترخي�س �شركة �شرافة.  

  

��مادة�)2(��

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

  

  

���حمافظ�م�سرف�البحرين�املركزي�

ر�سيد�حممد�املعراج��

               

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الأول 1443هـ    

الـمــــوافــــــق: 7 اأكتـــــوبــــر 2021م  
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�االإعالنات�ال�سادرة�تطبيقاً�للقانون�رقم�)1(�ل�سنة�2004

ل�بالقانون�رقم�)14(�ل�سنة�2006 �ب�ساأن�براءات�االخرتاع�ومناذج�املنفعة،�املعدَّ

اإعالن�رقم�)17(�ل�سنة�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- ا�شم الختراع.

9- ملخ�س البراءة.

10- عدد عنا�شر الحماية.

11- تاريخ نقل الملكية.

12- ا�شم المالك ال�شابق وعنوانه.

13- ا�شم المالك الحالي وعنوانه.

14- رقم البراءة.

15- تاريخ انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

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

مدير�اإدارة�التجارة�اخلارجية�وامللكية�ال�سناعية
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انق�ساء�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 / 1200900082021

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية25 / 9 / 2201200272021

نقل�ملكية�براءة�اخرتاع

رقم�الطلب
تاريخ�

المعاملة
المالك�الحاليالمالك�ال�سابق

201500255 / 10/ 2021

هومت اأيرو�شبي�س اإنك.

  

وعنوانه:

201 اإيزابيال �شتريت، بيت�شبرغ، 

الوليـــات   ،15212 بن�شيلفانيـــا 

المتحدة الأمريكية  

�شركـــة  األكـــوا يـــو اأ�ـــس اأيـــه 

كورب.

وعنوانه :

�شتريـــت،  اإيزابيـــال   201

بن�شيلفانيـــا  بيت�شبـــرغ 

المتحدة  الوليـــات   ،15212

الأمريكية  
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 اختراع] براءة 12[
 

 
 1681 ] رقم البراءة:11[
 

 
 5/10/2021تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140171] رقم الطلب: 21[
 23/11/2014] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/IB2013/054244 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
   ] األولویة:30[

[31]  PCT/IB2013/054244 
[32]  2013 /05/22  

 المكتب الدولي  ]33[
 ] المخترعون:72[
بول،  -2ردیماركیرز، كارلیجین،  -1  

 -4باسماكیر، باول،  -3بیرناردوس جوزف ماریا، 
 كابین، ثیودوروس غیراردوس مارینوس ماریا

 تیتان وود لیمیتد] مالك البراءة: 73[
عنوان المالك: رویال ألبرت ھاوس، شیت ستریت، 

 بي إي، المملكة المتحدة. 1   4وندسور أس أل 
 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[
  

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     B01J 16/00 B01J 19/18 
B01J 19/32  , C08H 8/00 

 
 ] المراجع:56[
 

WO 2009/095687 A1 
US 4640963 A 
 

 
 نظام مفاعل وعملیة لتعدیل الخشب  ] اسم االختراع:54[

 
 ] الملخص:57[ 

 
ً لالختراع، یشتمل  یتعلق االختراع الحالي بالكشف عن نظام مفاعل لتعدیل مواد سلیولوزات الخشب. ووفقا
النظام على وعاء تفاعل، وصلھ في الفراغ ومدخل و/ أو مخرج متصل بحلقة تدفق غاز متصلة بمبادل حراري 

ر فق الغاز بحیث تسمح بتدویووسیلة تدویر مائع واحدة على األقل. وعلى وجھ الخصوص، یتم وضع حلقة تد
الغاز خالل قطر وعاء التفاعل. وتشتمل حلقة تدفق الغاز بشكل مفضل على وسیلة توزیع غاز، مثل لوحة 

 توزیع.
 
 
 

 14عناصر الحمایة:  عدد
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�االإعالنات�ال�سادرة�تطبيقاً�للقانون�رقم�)6(�ل�سنة��2006

�ب�ساأن�الر�سوم�والنماذج�ال�سناعية�

اإعالن�رقم�)24(�ل�سنة�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.

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

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

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

7- تاريخ نقل الملكية.

8- ا�شم المالك ال�شابق وعنوانه.

9- ا�شم المالك الحالي وعنوانه.

مدير�اإدارة�التجارة�اخلارجية�وامللكية�ال�سناعية
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رقم الطلب:  ب ت /  1865

ا�شم الطالب :  توما�س ماركو�س ويتيج

عنوانه : طريق 980 بيت 1982 الهملة، 1009،مم

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/08/15

و�شف طلب الت�شميم: م�شباح ال�شارع الذكي LED بالطاقة ال�شم�شية مع نظام تتبع ال�شم�س

 الت�شنيف: 13-99

ا�شم الوكيل املفو�س: توما�س ماركو�س ويتيج

عنوانه: طريق 980 بيت 1982 الهملة، 1009،مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1866

ا�شم الطالب :  توما�س ماركو�س ويتيج

عنوانه : طريق 980 بيت 1982 الهملة، 1009 ، مملكة البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/09/21

LED و�شف طلب الت�شميم:  م�شباح ال�شارع

 الت�شنيف: 26-03

ا�شم الوكيل املفو�س: توما�س ماركو�س ويتيج

عنوانه: طريق 980 بيت 1982 الهملة، 1009،مملكة البحرين
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نقل�ملكية�الر�سوم�والنماذج�ال�سناعية

املالك�احلايلاملالك�ال�سابقتاريخ�املعاملةرقم�الطلب

10543 / 10/ 2021

األكوا يو اأ�س اأيه كورب.

وعنوانه:

201 اإيزابيال �شتريت، بيت�شبرغ، 

الوليـــات   ،15212 بن�شيلفانيـــا 

المتحدة الأمريكية  

األكوا واريك األ األ �شي

وعنوانه:

روت  �شتيـــت  وي�شـــت   4000

اإنديانـــا  نيوبـــورغ،   ،66

47630 ، الوليـــات المتحـــدة 

الأمريكية 

10553 / 10/ 2021

األكوا يو اأ�س اأيه كورب.

  وعنوانه:

201 اإيزابيال �شتريت، بيت�شبرغ، 

الوليـــات   ،15212 بن�شيلفانيـــا 

المتحدة الأمريكية  

األكوا واريك األ األ �شي

وعنوانه:

4000 وي�شت �شتيت روت 66، 

 ،  47630 اإنديانـــا  نيوبـــورغ، 

الوليات المتحدة الأمريكية 
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

اإعالنات�اإدارة�الت�سجيل

اإعالن�رقم�)825(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ت�سامن

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ زهرة خليل اإبراهيم 

�شلمان جمعة الج�شر، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )البيت القانوني(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

129942-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 5،000 

)ن�شبة  الق�شير  محمد  عبدالر�شا  عبدالرحيم  �شمراء  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة 

50%(، وزهرة خليل اإبراهيم �شلمان جمعة الج�شر )ن�شبة %50(. 

اإعالن�رقم�)826(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فروع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها )مكتب فوك�س اإن كون�شلتن�شى 

ال�شبايا(،  كوخ  ومقهى  ا�شم )مطعم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  نيابة عن  المحترف(،  اإف.اى.�شى/ 

ذات  �شركة  اإلى  و37(  و26  و24   23( اأرقــام  الموؤ�ش�شة  فروع  تحويل  طالبًا   ،1559 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

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

�شالح عي�شى الخور. 

اإعالن�رقم�)827(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

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

الخواجة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز الخواجة العقاري(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 792، 
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اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها،  العاملة(  الم�شمى )رويال لالأيدي  الموؤ�ش�شة  طالبًا تحويل فرع 

وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأحمد مكي اأحمد مكي الخواجه )ن�شبة 

50%(، وح�شن يو�شف اأحمد علي زايد )ن�شبة %50(.   

اإعالن�رقم�)828(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�فرع�ل�سركة�اأجنبية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

��

ال�شيد/ عبدالعزيز بن فهد  اإليها  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

بن علي الجوف، نيابة عن اأ�شحاب �شركة )بوابة الدفع الإلكتروني القاب�شة( وهي فرع ل�شركة اأجنبية، م�شجلة 

بموجب القيد رقم 88269-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة الفرع من فرع ل�شركة اأجنبية اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني. 

 

اإعالن�رقم�)829(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة�

�

ال�شيد/ نديم يو�شف محمد  اإليها  باأنه قد تقدم  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 

يو�شف كريم بخ�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز البا�شط لالإلكترونيات(، الم�شجلة بموجب 

�شركة  للفبركة( اإلى  )بالتينيم  با�شم  الم�شجل  الموؤ�ش�شة  من  التا�شع  الفرع  تحويل  طالبًا   ،51883 رقم  القيد 

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

 NITINو  ،)% 30 )ن�شبة   LAJAVANTI CHAMLEو  ،)%30 )ن�شبة  بخ�س   كريم  يو�شف  محمد  يو�شف  نديم 

SUBHASHRAO CHAMLE )ن�شبة 40 %(.

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�)830(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

علي  محمد  فا�شل  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

�شلمان عبدالعال، نيابة عن اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )عبدالعال للعقارات/ ت�شامن(، الم�شجلة 

�شركة ذات م�شئولية  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 142261-1، طالبًا  بموجب 

�شلمان  فا�شل محمد علي  ال�شيد/  با�شم  وت�شجل  دينار بحريني،  وبراأ�شمال مقداره 300 )ثالثمائة(  محدودة، 

عبدالعال. 
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اإعالن�رقم�)831(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية�

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ �شرين جا�شم محمد 

عبداهلل خليفة، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اآركيد للمقاولت والبناء(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  96334-1، طالبة تغيير 

مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شرين جا�شم محمد عبداهلل خليفة )ن�شبة %51(، 

ورامي ر�شا عبدالرزاق )ن�شبة %49(.

اإعالن�رقم�)832(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

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

عي�شى �شكاكاوي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوابة الح�شباء للت�شويق(، الم�شجلة بموجب القيد 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،13-80561 رقم 

وبراأ�شمال مقداره 1000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمود عي�شى عبداهلل عي�شى �شكاكاوي 

)ن�شبة 51%(، وSUBEESH MADA VALAPPIL )ن�شبة %49(. 

 

اإعالن�رقم�)833(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية�

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ ماجدة من�شور غانم 

القيد رقم 29642،  الم�شجلة بموجب  التي تحمل ا�شم )مفرو�شات تبوك(،  الفردية  الموؤ�ش�شة  الحريري، مالكة 

طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة، وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 

 ABDUL خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: نا�شر محمد نا�شر جا�شم ال�شليطي )ن�شبة 51%(، و(

REHMAN QURESHI )ن�شبة %49(.

اإعالن�رقم�)834(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركه�ذات�م�سئولية�حمدودة

اإليها ال�شيد/ مطر عبداهلل اأحمد  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم  تعلن 
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الذوادي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الذوادي للكهرباء والميكانيكا(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  م�شئولية محدودة،   �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  11094، طالبًا 

)ن�شبة  ذ.م.م  القاب�شة  الذوادي  �شركة  كل من:  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  األف(  )�شبعون  مقداره 70،000 

90%(، ومطر عبداهلل اأحمد الذوادي )ن�شبة %10(.

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�)835(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

اإليها �شمو ال�شيخ محمد بن را�شد  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم  تعلن 

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  للتجارة(،  ا�شم )جلفار  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اآل خليفة، مالك  بن عي�شى 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،92026

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.  

اإعالن�رقم�)836(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�اإىل�فرع�ب�سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة�قائمة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ مو�شى خمي�س عي�شى 

بموجب  الم�شجلة  والعقارات(،  للخدمات  )دوبلك�س  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  العريبي،  اأحمد 

القيد رقم 103860، طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة 

)بحريننا 7 لل�شفريات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 123464.

اإعالن�رقم�)837(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة��������

اإىل�موؤ�س�سة�فردية

��

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

�شلمان كاظم،  نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الج�شرة التجارية ذ.م.م(، 

ال�شلطان  با�شم )ق�شر  والم�شجل  ال�شركة  الثاني من  الفرع  تحويل  رقم 79846، طالبُا  القيد  بموجب  الم�شجلة 

لغ�شيل ال�شيارات( اإلى موؤ�ش�شة فردية قائمة بذاتها، وت�شجل با�شم ال�شيد/ محمد اأحمد علي عبداهلل الرويعي.
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اإعالن�رقم�)838(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية�

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

عبدالإله  يو�شف  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شجلة  للتجارة(،  �شيتي  )مون  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  يو�شف،  علي  عبدالح�شين  عبداهلل 

بموجب القيد رقم 59424، طالبًا تحويل فرعي الموؤ�ش�شة رقم 7 ورقم 16 اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: يو�شف عبدالإله عبداهلل 

و  ،)%19 )ن�شبة   MUHAMMAD PARAKKU THAZHAKUNIYILو  ،)%51 )ن�شبة  يو�شف  علي  عبدالح�شين 

 SHAHEER PARAKKAL THAZHA KUNIو  ،)%15 )ن�شبة   SHAMEER MUTHUVATTA MADHATHIL

)ن�شبة %15(.

اإعالن�رقم�)839(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ علوية ال�شيد �شلمان 

الم�شرقة  التي تحمل ا�شم )القالع  الت�شامن  ليلى عبدالح�شن محمد ح�شين، مالكتا �شركة  ال�شيدة/  و�شريكتها 

وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبتين   ،2-73911 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  للمقاولت/ 

بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل 

با�شم ال�شيدة/ علوية ال�شيد علي �شلمان ح�شين.

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�)840(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ فوزي علي محمد تلفت، 

بموجب  الم�شجلة  والممتلكات(،  للعقارات  التالية  ا�شم )الخطوة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  نيابة عن 

القيد رقم 68088، طالبًا تحويل الفرع الثامن من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )مطعم ووك اإن جريل( اإلى �شركة 

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

فوزي علي محمد تلفت.
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اإعالن�رقم�)841(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ زهراء اأحمد رجب 

حاجي جعفر، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فيورنتينا للحالقة الرجالية(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 99647، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئوليه  محدودة، وبراأ�شمال 

 MUHAMMADن�شبة 20%(، و( ASAD MEHMOOD :دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من )مقداره 1،000 )األف

ADNAN SHAFI )ن�شبة %80(.


