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�أمر ملكي رقم ( )23ل�سنة 2022
ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لتطوير الت�صنيع احلربي
يف قوة دفاع البحرين
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة  1976يف �ش�أن املفرقعات والأ�سلحة والذخائر،
وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة  1984ب�ش�أن تنظيم ال�صناعة،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة  1999ب�ش�أن �إن�شاء وتنظيم املناطق ال�صناعية،
وتعديالته،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  ،2001وتعديالته،
وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة ،2002

�أمرنا بالآتي:
املادة الأوىل

تن�ش�أ م�ؤ�س�سة ت�سمى (امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لتطوير الت�صنيع احلربي) ،تتبع قوة دفاع البحرين.

املادة الثانية

تهدف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لتطوير الت�صنيع احلربي �إىل ت�أ�سي�س وتنظيم الن�شاطات اخلا�صة
بالت�صنيع احلربي يف قوة دفاع البحرين مبا ي�شمل القيام بت�صميم وتطوير وتعديل الأنظمة
الدفاعية والأمنية با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة.

املادة الثالثة

للم�ؤ�س�سة الع�سكرية لتطوير الت�صنيع احلربي �إن�شاء امل�صانع اخلا�صة بالأ�سلحة والذخائر
والعتاد احلربي وت�صنيع التقنيات احلديثة والإجتار فيها ،وكذلك الرتخي�ص لأي من الن�شاطات
الإقت�صادية املتعلقة بذلك داخل مملكة البحرين.
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املادة الرابعة

للم�ؤ�س�سة الع�سكرية لتطوير الت�صنيع احلربي القيام بتطوير قطاع ال�صناعات الع�سكرية من
خالل امل�شاريع اخلا�صة بها �سواء ب�إدارتها و�إ�شرافها املبا�شر �أو بامل�شاركة مع �شركات خمتلفة
داخل �أو خارج مملكة البحرين ومبا يخدم �أهدافها و�أدوارها.

املادة اخلام�سة

يكون للم�ؤ�س�سة الع�سكرية لتطوير الت�صنيع احلربي ميزانية خا�صة تدرج من �ضمن ميزانية
قوة دفاع البحرين.

املادة ال�ساد�سة

ي�صدر القائد العام الأنظمة والقرارات الالزمة لتنظيم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لتطوير الت�صنيع
احلربي وحتقيق الغر�ض الذي �أن�شئت من �أجله ،ومبا ي�شمل مهامها وواجباتها وتعيني املوظفني
الع�سكريني واملدنيني و�إ�صدار الأنظمة الإدارية واملالية اخلا�صة بذلك.

املادة ال�سابعة

على نائب القائد الأعلى والقائد العام لقوة دفاع البحرين تنفيذ �أمرنا هذا ،ويعمل به من
تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ــخ 4 :ذي الحجة 1443هـ
الموافق 3 :يــولـي ـ ـ ـ ــو 2022م
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وزارة ال�صناعة والتجارة
قرار رقم ( )60ل�سنة 0222
بتحديد �ضوابط و�شروط �إعادة ا�سم مد ِّقـق احل�سابات املق َّيـد
يف �سجل مد ِّقـقي احل�سابات غري امل�شتغلني
�إىل �سجل مد ِّقـقي احل�سابات امل�شتغلني
وزير ال�صناعة والتجارة:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  2021ب�ش�أن مد ِّقـقي احل�سابات
اخلارجيني ،وعلى الأخ�ص املادة ( )11منه،
وعلى القرار رقم ( )34ل�سنة  2022بتحديد امل�ستندات املطلوبة للق ْيـد يف �سجل مد ِّقـقي
احل�سابات اخلارجيني،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة،

قرر الآتي:
مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا القرار ،تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعاين املب َّيـنة يف
املادة ( )1من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  2021ب�ش�أن مد ِّقـقي احل�سابات اخلارجيني.

مادة ()2

يجوز ملد ِّقـق احل�سابات املق َّيـد يف �سجل مد ِّقـقي احل�سابات غري امل�شتغلني طلب �إعادة ا�سمه
رغـب يف العودة �إىل مزاولة املهنة �أو زال املانع من
�إىل �سجل مد ِّقـقي احل�سابات امل�شتغلني� ،إذا ِ
ممار�سته للمهنة ،وذلك ِو ْفـق ًا لل�ضوابط وال�شروط الآتية:
� -١أن تتوافر فيه �شروط الق ْيـد الواردة في المادة ( )4من القانون ،وذلك بح�سب الأحوال.
 -٢تقديم الم�ستندات الخا�صة بالق ْيـد في �سجل مد ِّقـقي الح�سابات الم�شتغلين المن�صو�ص عليها
في القرار رقم ( )34ل�س��نة  2022بتحديد الم�س��تندات المطلوبة للق ْيـ��د في �س��جل مد ِّقـ��قي
الح�سابات الخارجيين.
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مادة ()3

ت�سري �إجراءات الق ْيـد يف ال�سجل املن�صو�ص عليها يف املادة ( )13من القانون على �إجراءات
�إعادة ا�سم مد ِّقـق احل�سابات املق َّيـد يف �سجل مد ِّقـقي احل�سابات غري امل�شتغلني �إىل �سجل مد ِّقـقي
احل�سابات امل�شتغلني.

مادة ()4

على وكيل الوزارة تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف
اجلريدة الر�سمية.

وزير ال�صناعة والتجارة
زايد بن را�شد الزياين
�صدر بتاريخ 6 :ذي الحجة 1443هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 5 :يــولـي ـ ـ ـ ـ ـ ــو 2022م
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وزارة التنمية االجتماعية
قرار رقم ( )1ل�سنة 2022
بتعيني جمل�س �إدارة م�ؤقت لنادي �سكال البحرين
وزير التنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة
يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،1989وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )24ل�سنة  1991ب�ش�أن الرتخي�ص ب�إعادة ت�سجيل نادي �سكال البحرين،
وعلى النظام الأ�سا�سي لنادي �سكال البحرين،
دعم املنظمات الأهلية امل�ؤرخة يف  2022/6/22والثابتة فيها
وا�ستناد ًا �إىل مذكرة �إدارة ْ
خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد ( )٤٦ ،٣٩ ،٣٨ ،٣٣ ،٣٢من املر�سوم بقانون رقم ()21
ل�سنة  1989وعدم ع ْقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س �إدارة
للجمعية،
وعم ًال بن�ص املادة ( )23من املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989امل�شار �إليه،
و�ضمان ًا ُ
حل ْ�سن �سري العمل بنادي �سكال البحرين،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُيـع َّيـن جمل�س �إدارة م�ؤقت لنادي �سكال البحرين ملدة ثمانية �أ�شهر برئا�سة ال�سيد /حممد
جا�سم حممد بوزيزي ،وع�ضوية ُك ٍّـل من:
� -1إبراهيم م�صطفى محمد جا�سم الكوهجي.
 -2عبدالحميد محمد يو�سف ح�سين.
 -3جانو �سليم نجيب مع َّو�ض.
 -4ه�شام منير عمر ال�سعدي.
.JOHN GARFIFLD JONES   -5
. MOHAMMAD SUHAIB KIDWAI   -6
.STEPHEN JOHN DANIEL - ٧
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مادة ()2

تكون للمجل�س امل�ؤقت االخت�صا�صات املق َّررة ملجل�س الإدارة ِو ْفـق ًا لأحكام قانون اجلمعيات
والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989والنظام الأ�سا�سي للنادي.

مادة ()3

على القائمني بالعمل يف النادي �أن يبادروا بت�سليم جمل�س الإدارة امل�ؤقت جميع �أموال النادي
و�سجالته ودفاتره وم�ستنداته.

مادة ()4

مف�ص ًال يق َّدم لوزارة التنمية االجتماعية ب�ش�أن �أو�ضاع
ُيـ ِعـ ُّد جمل�س الإدارة امل�ؤقت تقرير ًا َّ
النادي ،مت�ض ِّمـن ًا �أموره املالية خالل العامني املا�ضيني ،ومقرتحاته لإ�صالحها وتطوير وتنظيم
العمل به ِو ْفـق ًا لأحكام القانون والنظام الأ�سا�سي امل�شار �إليهما ،وذلك خالل �ستة �أ�شهر من
تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة ()5

يدعو جمل�س الإدارة امل�ؤقت اجلمعية العمومية �إىل اجتماع ُيـع َقـد قبل انتهاء املدة املح َّددة
باملادة رقم ( )1من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة ،ويعر�ض عليها تقرير ًا
مف�ص ًال عن حالة النادي .وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�سة ذاتها
َّ
بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�صة برت�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة ِو ْفـق ًا لأحكام القانون والنظام
الأ�سا�سي امل�شار �إليهما.

مادة ()6

على املعنيني بالوزارة تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف
اجلريدة الر�سمية.

وزير التنمية االجتماعية
�أ�سامة بن �أحمد خلف الع�صفور
�صدر بتاريخ 4 :ذي الحجة 1443هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 3 :يــولـيـ ـ ـ ـ ـ ــو 2022م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )97ل�سنة 2022
ب�ش�أن م ْنح ترخي�ص مزاولة ن�شاط الـ ُمـ َن ِّفذ اخلا�ص
ل�شركة اخلطوة ال�صحيحة خلِـدْمات الـ ُمـ َن ِّفذ اخلا�ص ذ.م.م
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم
( )22ل�سنة ،2021
ر�سـم طلب الرتخي�ص ملزاولة �أعمال
وعلى القرار رقم ( )3ل�سنة  2022ب�ش�أن حتديد ْ
ور�سـم جتديد الرتخي�ص،
الـ ُمـ َنـ ِّفـذ اخلا�ص ْ
وعلى القرار رقم ( )4ل�سنة  2022ب�ش�أن تنظيم مزاولة ن�شاط الـ ُمـ َنـ ِّفـذ اخلا�ص،
وبنا ًء على ع ْر�ض الوكيل امل�ساعد ل�شئون املحاكم والتوثيق،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

خل ْـدمات الـ ُمـ َنـ ِّفـذ اخلا�ص ذ.م.م املق َّيـدة يف ال�سجل
تـُمنح �شركة اخلطوة ال�صحيحة ِ
التجاري حتت رقم ( )153387-1ترخي�ص ًا ملزاولة ن�شاط الـ ُمـ َنـ ِّفـذ اخلا�ص.

املادة الثانية

ُيـعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ـن�شـر يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
نواف بن حممد املعاودة
�صدر بتاريخ 1 :ذي الحجة 1443ه ـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 30 :يــونـي ـ ـ ـ ــو 2022م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )99ل�سنة 2022
ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي هيئة تنظيم �سوق العمل
�صفة م�أموري َّ
ال�ضـ ْبـط الق�ضائي
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة
 ،2002وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )45منه،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل ،وتعديالته،
وبنا ًء على االتفاق مع وزير العمل،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيـخ َّول موظفو هيئة تنظيم �سوق العمل التالية �أ�سما�ؤهم� ،صفة م�أموري ّ
ال�ضـَ ْبـط الق�ضائي
بالن�سبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�صا�صهم ،باملخالفة لأحكام القانون رقم ( )19ل�سنة
 2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،وهم:
 -١رمي�صاء علي محمد جناحي.
 -٢عبداهلل يا�سر الحو�سني.
� -٣شيخة نبيل المال.
� -٤أمل نادر عادل محمد �شريف.
� -٥أحمد علي ح�سن نا�صر ح�سن الخزعلي.
 -٦عمار عبدالعزيز عبدالرزاق الفرج.
 -٧زهير �إبراهيم ال�شاخوري.
 -٨عائ�شة �سلمان بوقمبر.
 -٩محمد جمال لوري.
 -١٠يو�سف عبدالحليم المحمود.
� -١١سلمان زكريا بوعالي.
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املادة الثانية

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
نواف بن حممد املعاودة
�صدر بتاريخ 1 :ذي الحجة 1443ه ـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 30 :يــونـي ـ ـ ـ ــو 2022م
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م�صرف البحرين املركزي
قرار رقم ( )30ل�سنة 2022
ب�ش�أن �إلغاء الرتخي�ص املمنوح
لـ «كابيتال جروث ماجنمنت ذ.م.م»
محافظ م�صرف البحرين المركزي:
بعد االطالع على قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم
( )٦٤ل�سنة  ،٢٠٠٦وتعديالته،
اخل ْـدمات اخلا�ضعة لرقابة م�صرف البحرين
وعلى الالئحة رقم ( )1ل�سنة  2007ب�ش�أن ِ
املركزي ،وتعديالتها،
وبنا ًء على تو�صية املدير التنفيذي لرقابة امل�ؤ�س�سات املالية،

قرر الآتي:
مادة ()١

يُـلغَـى ترخي�ص «كابيتال جروث ماجنمنت ذ.م.م» � -شركة �أعمال ا�ستثمارية  -الفئة ،3
وامل�سجـل حتت ال�سجل التجاري رقم .39636
املمنوح بتاريخ  26يوليو 1997
َّ

مادة ()2

ُيـعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ـن�شـر يف اجلريدة الر�سمية.

حمافظ م�صرف البحرين املركزي
ر�شيد حممد املعراج
�صدر بتاريخ 7 :ذي الحجة 1443هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 6 :يــولـي ـ ـ ـ ـ ــو 2022م
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وزارة ال�صناعة والتجارة

�إعالنات �إدارة الت�سجيل
�إعالن رقم ( )٧٩ل�سنة ٢٠٢٢
ب�ش�أن تخفي�ض ر�أ�سمال
�شركة (ريف القاب�ضة �ش.م.ب مقفلة)
تعلن �إدارة الت�سجيل ب��وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليها �أ�صحاب ال�شركة
الم�ساهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�سم (ريف القاب�ضة ���ش.م.ب مقفلة) ،الم�سجلة
بموجب القيد رقم  ،58073-1طالبين تخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة من ()10.401.011.0٠0
دينار ًا �إلى ( )9.360.910.0٠0دنانير.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى الإدارة المذكورة م�شفوع ًا بالم�ستندات
الم�ؤ ِّيـدة والمب ِّررة لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن.

