تصدر عن هيئة شئون اإلعالم
مملكة البحرين

المراسالت
الم�شرف العام
الجريدة الر�سمية
هيئة �شئون الإعالم
فاك�س00973 - 17681493 :
�ص .ب 26005
المنامة  -مملكة البحرين
البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

اإلشتراكات

ق�سم التوزيع
هيئة �شئون الإعالم
فاك�س00973 - 17871731 :
�ص .ب253 :
المنامة  -مملكة البحرين

 مملكة البحرين-  المنامة26005  ب.ُطبـعت بالمطبعـة الحكوميـة �ص

Printed at the Government Printing Press PO.Box 26005 Manama, Kingdom of Bahrain

محتويات العدد

مر�سوم بقانون رقم ( )25ل�سنة  2015ب�ش�أن تح�صيل كلفة �إن�شاء
وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير 5..........................................................
مر�سوم بقانون رقم ( )26ل�سنة  2015بتعديل بع�ض �أحكام المر�سوم
بقانون رقم ( )28ل�سنة  1999ب�ش�أن �إن�شاء وتنظيم المناطق ال�صناعية 9.............................
مر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة  2015ب�ش�أن ال�سجل التجاري 14.....................................
مر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة  2015بتعديل بع�ض �أحكام قانون ال�شـ ــركات التجاري ــة
ال�صــادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 24...................................................2001
مر�سوم بقانون رقم ( )29ل�سنة  2015بتعديل بع�ض �أحكام قانون المرافعات
المدنية والتجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة 27.............................1971
مر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة  2015بتعديل بع�ض �أحكام المر�سوم
بقانون رقم ( )15ل�سنة  1977ب�إ�صدار �سندات التنمية30.............................................
مر�سوم بقانون رقم ( )31ل�سنة  2015بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )62ل�سنة 2006
ب�إن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للم�ؤتمرات والمعار�ض
والمر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1986ب�ش�أن تنظيم ال�سياحة32..................................
مر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة  2015بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )38ل�سنة 2009
ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية 37......................................
مر�سوم بقانون رقم ( )33ل�سنة  2015بنقل اخت�صا�صات
ومهام المجل�س الأعلى للتدريب المهني �إلى �صندوق العمل39......................................
مر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة  2015بتعديل بع�ض �أحكام قانون م�صرف البحرين المركزي
والم�ؤ�س�سات المالية ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة 41...................................... 2006
مر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  2015ب�إلغاء الم�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة 46...............
مر�سوم بقانون رقم ( )36ل�سنة  2015ب�ش�أن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة �سحب
الجن�سية البحرينية �أو فقدها �أو �إ�سقاطها �أو التجن�س بجن�سية دولة �أجنبية دون �إذن 48........
مر�سوم رقم ( )69ل�سنة  2015ب�إن�شاء هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية50...................

ملحق العدد - 3230 :الخميس  8أكتوبر 2015

مر�سوم بقانون رقم ( )25ل�سنة 2015
ب�ش�أن تح�صيل كلفة �إن�شاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة 1971
وتعديالته،
وعلى قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة  ،1977وتعديالته،
وعلى قانون التخطيط العمراين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  ،1994وتعديالته،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأولى

يف تطبيق �أحكام هذا القانون ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
منها ،ما مل ِ
الوزير :الوزير الذي ي�صدر بت�سميته مر�سوم.
اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري :اال�شرتاطات التـنظيمية للتعمري مبختلف املناطق مبملكة
البحرين وفق ًا لأحكام القرارات املعمول بها يف هذا ال�ش�أن.
مناطق التعمري :املناطق التي تطبق عليها اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري.
البنية التحتية :ال�شبكات الرئي�سية والفرعية للطرق والكهرباء واملاء وال�صرف ال�صحي
وال�ساحات واملواقف العامة وجتميل وت�شجري ال�شوارع وامل�سطحات اخل�ضراء ،وغريها من
املرافق التي حتقق ذات الغر�ض وي�صدر بتحديدها قرار من جمل�س الوزراء بنا ًء على تو�صية
اللجنة الوزارية.
اللجنة الوزارية :اللجنة الوزارية املعنية بالبنية التحتية.
اللجنة :جلنة تقدير كلفة البنية التحتية املُن�ش�أة طبق ًا لأحكام املادة ال�ساد�سة من هذا القانون.
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املادة الثانية

ُيعمل ب�أحكام هذا القانون يف �ش�أن حت�صيل كلفة �إن�شاء وتطوير البنية التحتية يف مناطق
التعمري ,و ُت�ستثنى من تطبيقه الأرا�ضي وامل�ساكن اململوكة للبحرينيني واملخ�ص�صة ل�سكناهم يف
مناطق التعمري اجلديدة والقائمة ،وامل�ساكن اململوكة للبحرينيني واملخ�ص�صة ل�سكن �أقاربهم
من الدرجة الأولى يف مناطق التعمري القائمة التي �سيتم تطوير وحت�سني مرافق البنية التحتية
فيها ،بعد تقدمي امل�ستندات الثبوتية ،دون �أن يخل ذلك بالتزامهم ب�أداء ر�سوم خدمات تو�صيل
البنية التحتية وفق ًا للقوانني املعمول بها يف اململكة.

املادة الثالثة

تحُ ت�سب كلفة البنية التحتية يف مناطق التعمري مقابل اخلدمات الآتية:
� -1إن�شاء مرافق البنية التحتية يف مناطق التعمري اجلديدة التي ال توجد فيها مرافق �أو مل
يكتمل �إن�شا�ؤها.
 -2تطوير وحت�سني مرافق البنية التحتية يف مناطق التعمري القائمة.
 -3مرافق البنية التحتية يف مناطق التعمري القائمة التي توجد فيها هذه املرافق.

املادة الرابعة

تتولى اللجنة الوزارية اقرتاح ودرا�سة �إن�شاء مرافق البنية التحتية يف مناطق التعمري
اجلديدة وتطوير وحت�سني مرافق البنية التحتية يف املناطق القائمة ،وترفع تو�صيتها ب�ش�أنها
ملجل�س الوزراء العتمادها واتخاذ قرار ب�ش�أنها.

املادة اخلام�سة

تحُ �صل كلفة البنية التحتية كمقابل للخدمات املن�صو�ص عليها يف البندين ( )1و( )2من املادة
الثالثة من هذا القانون من �أجل توفري كافة مرافق البنية التحتية ،ويكون �إخطار املالك وتاريخ
ا�ستحقاق الكلفة وطريقة ال�سداد طبق ًا للآلية التي تعتمدها اللجنة الوزارية.
وتحُ �صل كلفة البنية التحتية كمقابل للخدمة املن�صو�ص عليها يف البند ( )3من املادة
الثالثة من هذا القانون عند تقدمي طلب احل�صول على ترخي�ص البناء طبق ًا لت�صنيف منطقة
التعمري �أو الغر�ض من البناء والآلية التي تعتمدها اللجنة الوزارية.
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املادة ال�ساد�سة

ُتن�ش�أ جلنة تقدير كلفة البنية التحتية ،و ُت�شكل اللجنة من رئي�س وعدد من املخت�صني يف
اجلهات احلكومية �أو غريها بقرار من رئي�س جمل�س الوزراء.
وتخت�ص اللجنة بدرا�سة وتقدير كلفة البنية التحتية وتقدميها �إلى الوزير لعر�ضها على
اللجنة الوزارية للموافقة عليها.
وي�صدر قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية بتحديد فئات كلفة البنية التحتية على
�أ�سا�س ن�سب البناء باملرت املربع وطبق ًا لال�شرتاطات التنظيمية للتعمري يف كل منطقة من مناطق
التعمري.

املادة ال�سابعة

ي�صدر الوزير قرارات بتحديد قيمة كلفة البنية التحتية امل�ستحقة على املالك ،ويتم
�إخطارهم بها مبوجب خطاب م�سجل بعلم الو�صول.
وللمالك االعرتا�ض على قيمة الكلفة امل�ستحقة عليهم لدى الوزير خالل ثالثني يوم ًا من
تاريخ �إخطارهم بها ،ويبت الوزير يف االعرتا�ض خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه ،ويعترب
فوات امليعاد دون البت يف االعرتا�ض مبثابة رف�ض له.
وت�صبح قيمة كلفة البنية التحتية الواردة بالقرارات امل�شار �إليها يف الفقرة الأولى من هذه
املادة نهائية وواجبة الأداء مب�ضي امليعاد دون االعرتا�ض عليها �أو رف�ض االعرتا�ض �صراحة �أو
�ضمن ًا.
وتعترب قرارات الوزير بتحديد قيمة كلفة البنية التحتية امل�ستحقة على املالك مبثابة ال�سند
التنفيذي الذي يجوز للوزير التنفيذ مبوجبه على املالك ب�أداء كلفة البنية التحتية يف حالة
امتناعهم عن �أدائها.
وللمالك حق الطعن على قرارات حتديد قيمة كلفة البنية التحتية �أمام املحكمة املخت�صة
خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخ �صريورة قيمة الكلفة نهائية.

املادة الثامنة

يجوز للوزير يف حالة االمتناع عن �أداء كلفة البنية التحتية امل�ستحقة اتخاذ ما يراه منا�سب ًا
ب�ش�أن العقار من الإجراءات التالية:
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 )1وقف منح الرتاخي�ص ذات العالقة بالعقار حتى املبادرة ب�سداد كلفة البنية التحتية امل�ستحقة.
� )2إخطار اجلهات احلكومية ذات العالقة ب�إن�شاء �أو الإ�شراف على تنفيذ مرافق البنية التحتية
باتخاذ الالزم ب�ش�أن عدم تو�صيل مرافق البنية التحتية للعقار ،وذلك حتى �سداد كلفة
البنية التحتية امل�ستحقة.
� )3إخطار جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري بعدم �إثبات �أي ت�صرف ناقل للملكية يف العقار �أو
تقرير �أي حق عيني على العقار� ،أو حتميله ب�أية رهون ،وذلك حتى �سداد كلفة البنية التحتية
امل�ستحقة.

املادة التا�سعة

تحُ ت�سب ر�سوم خدمات تو�صيل البنية التحتية املقررة واملفرو�ضة مبوجب القوانني املعمول
بها يف اململكة �ضمن كلفة البنية التحتية على املالك املكلفني ب�أدائها.

املادة العا�شرة

ي�صدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.

املادة احلادية ع�شرة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به
اعتبار ًا من الأول من نوفمرب  ،2015و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

								

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريـخ  23 :ذي احلجة 1436هـ
املوافق� 7 :أكـ ـت ــوبـ ـ ـ ــر 2015م

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم بقانون رقم ( )26ل�سنة 2015
بتعديل بع�ض �أحكام المر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة 1999
ب�ش�أن �إن�شاء وتنظيم المناطق ال�صناعية
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة  1999ب�ش�أن �إن�شاء وتنظيم املناطق ال�صناعية،
وعلى القانون رقم ( )81ل�سنة  2006باملوافقة على قانون (نظام) التنظيم ال�صناعي
املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأولى

ُي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )26و( )31و( )32و( )33من املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة
 1999ب�ش�أن �إن�شاء وتنظيم املناطق ال�صناعية ،الن�صو�ص الآتية:
مادة (:)26
« يلتزم امل�ست�أجر للق�سائم ال�صناعية مبا يلي:
 -1دفع الأجرة امل�ستحقة عليه يف مواعيدها ،ويف حالة تكرار �إخالله بهذا االلتزام يجوز �إلزامه
بتقدمي ت�أمني نقدي يعادل قيمة الإيجار عن مدة ال تزيد على �سنة وذلك بعد �سداد كامل
الأجرة امل�ستحقة عليه ب�سبب الت�أخري.
 -2ا�ستغالل الق�سيمة ال�صناعية يف الأغرا�ض املخ�ص�صة لها.
 -3احل�صول على ترخي�ص البناء خالل مدة �أق�صاها ت�سعة �أ�شهر من تاريخ ت�سلمه الق�سيمة
ال�صناعية.
 -4البدء يف ت�شييد وجتهيز املن�ش�أة خالل عام من تاريخ ت�سلمه الق�سيمة ال�صناعية ،و�أن ينتهي
من م�شروعه يف مدة �أق�صاها عامان من تاريخ ت�سلمه الق�سيمة ال�صناعية.
 -5عدم ت�أجري الق�سيمة ال�صناعية كاملة �أو جزء منها �إلى الغري دون موافقة كتابية من الوزارة.
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� -6إجراء الرتميمات الالزمة ملن�ش�آته وللق�سيمة ال�صناعية محل التعاقد ،ويجوز للوزارة �أن
تتدخل عند ال�ضرورة يف �إجراء هذه الرتميمات والإ�صالحات ،ولها يف ذلك �أن تعني اخلرباء
الالزمني لهذه الرتميمات ،كما يجوز للوزارة يف حالة ال�ضرورة �أن تطلب من الق�ضاء
امل�ستعجل �إلزامه �أو الرتخي�ص لها ب�إجراء هذه الرتميمات على ح�سابه ،وت�ستويف هذه
امل�ستحقات بالطرق املنوه عنها يف هذا القانون.
 -7ت�سييج الق�سيمة ال�صناعية وو�ضع اللوحات على املدخل طبق ًا ملا تن�ص عليه الالئحة التنفيذية
لهذا القانون.
 -8توفري مواقف داخلية لل�سيارات وت�شجريها طبق ًا للأغرا�ض التي يزاولها امل�شروع ،وحتدد
الالئحة التنفيذية لهذا القانون امل�ساحات الالزمة لكل م�شروع واملوا�صفات الالزمة لهذه
املواقف.
 -9رفع املخلفات �أو ًال ب�أول وااللتزام ب�أحكام حماية البيئة.
 -10االلتزام ب�إجراءات ال�صحة وال�سالمة املهنية يف من�ش�أته».
مادة (:)31
«للوزارة ف�سخ عقد �إيجار الق�سائم ال�صناعية �إذا تعر�ض امل�ست�أجر للت�صفية �أو الإفال�س ،مع
مطالبته بكامل الأجرة امل�ستحقة عن االنتفاع و�أية مبالغ �أخرى للوزارة».
مادة (:)32
«�أ -يكون للوزارة احلق يف ف�سخ عقد �إيجار الق�سائم ال�صناعية يف الأحوال التالية:
�	-1إذا �أخل امل�ست�أجر بدفع الأجرة يف امليعاد املحدد �أو امتنع عن دفع الت�أمني املن�صو�ص
عليه يف البند ( )1من املادة ( )26من هذا القانون.
�	-2إذا مل يح�صل امل�ست�أجر على ترخي�ص البناء خالل مدة �أق�صاها ت�سعة �أ�شهر من تاريخ
ت�سلمه الق�سيمة ال�صناعية.
�	-3إذا مل ي�شرع امل�ست�أجر يف �إن�شاء امل�شروع املرخ�ص به خالل عام من تاريخ ت�سلمه
الق�سيمة ال�صناعية دون عذر مقبول توافق عليه جلنة �شئون املناطق ال�صناعية.
�	-4إذا مل ينته امل�ست�أجر من �أعمال الت�شييد والبناء خالل مدة �أق�صاها عامان من تاريخ
ت�سلمه الق�سيمة ال�صناعية.
�	-5إذا �أوقف امل�ست�أجر العمل باملن�ش�أة ملدة تزيد على �ستة �أ�شهر دون عذر مقبول توافق
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عليه جلنة �شئون املناطق ال�صناعية.
�	-6إذا قام امل�ست�أجر با�ستعمال الق�سيمة ال�صناعية يف غري الأغرا�ض املخ�ص�صة لها رغم
�إنذاره بذلك.
�	-7إذا قام امل�ست�أجر بالتنازل عن �إيجار الق�سيمة ال�صناعية �أو رهن �أي حق عيني عليها
دون موافقة كتابية من الوزارة.
�	-8إذا قام امل�ست�أجر بت�أجري الق�سيمة ال�صناعية كاملة �أو جزء منها �إلى الغري دون موافقة
كتابية من الوزارة.
�	-9إذا انتهت مدة الإيجار دون جتديد العقد ل�سبب يرجع �إلى امل�ست�أجر.
� -10إذا مات امل�ست�أجر قبل انتهاء مدة العقد ،ومل يرغب الورثة �أو �أحدهم يف ا�ستمرار عقد
الإيجار مع الوزارة.
ب ـ ـ مع مراعاة حكم املادة ( )33مكرر ًا من هذا القانون ،يكون ف�سخ العقد بقرار من جلنة
�شئون املناطق ال�صناعية دون حاجة �إلى حكم ق�ضائي.
ج ـ ـ ما مل يوجد اتفاق يف العقد على خالف ذلك ،للوزارة يف حالة ف�سخ العقد �أو انتهاء مدته
دون جتديد ،االحتفاظ باملباين واملن�ش�آت مقابل تعوي�ض امل�ست�أجر طبق ًا للقواعد التي ت�ضعها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون».
مادة (:)33
«�أ -مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )33مكرر ًا من هذا القانون ،عند ثبوت املخالفة ت�أمر جلنة
�شئون املناطق ال�صناعية املخالف  -مبوجب قرار م�سبب يخطر به املخالف بكتاب م�سجل
بعلم الو�صول  -بالتوقف عن املخالفة و�إزالة �أ�سبابها و�آثارها خالل فرتة زمنية حتددها
الوزارة ،ويف حالة عدم امتثاله لذلك التكليف يف الفرتة املحددة ف�إن للجنة �أن ت�صدر قرار ًا
م�سبب ًا ت�سبيب ًا كافي ًا ب�إحدى التدابري التالية:
 -1وقف املن�ش�أة ال�صناعية �إداري ًا ملدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر.
 -2توقيع غرامة �إدارية حتت�سب على �أ�سا�س يومي حلمل املخالف على التوقف عن املخالفة
و�إزالة �أ�سبابها و �آثارها ،وذلك مبا ال يجاوز �ألف دينار يومي ًا عند ارتكابه املخالفة
لأول مرة و�ألفي دينار يومي ًا يف حالة ارتكابه �أية مخالفة �أخرى خالل ثالث �سنوات من
تاريخ �إ�صدار قرار يف حقه عن املخالفة ال�سابقة ،ويف جميع الأحوال ال يجوز �أن يتجاوز
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جمموع الغرامة ع�شرين �ألف دينار.
 -3توقيع غرامة �إجمالية مبا ال يجاوز ع�شرين �ألف دينار.
 -4ف�سخ عقد �إيجار الق�سيمة ال�صناعية دون حاجة �إلى حكم ق�ضائي.
 -5غلق املن�ش�أة ال�صناعية نهائي ًا.
ب -يف احلالتني املن�صو�ص عليهما يف البندين ( )2و ( )3من الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يتعني
عند تقدير الغرامة مراعاة ج�سامة املخالفة ،والعنت الذي بدا من املخالف ،واملنافع التي
جناها ،وال�ضرر الذي �أ�صاب الغري نتيجة لذلك .ويكون حت�صيل الغرامة بالطرق املقررة
لتح�صيل املبالغ امل�ستحقة للدولة.
ج -يجوز للوزارة �أن تن�شر بيان ًا باملخالفة التي ثبت وقوعها من قبل املخالف وذلك بالو�سيلة
والكيفية التي يحددها القرار مبا يتنا�سب مع ج�سامة املخالفة .على �أال يتم الن�شر �إال بعد
فوات ثالثني يوم ًا على قرار الوزارة بثبوت املخالفة دون الطعن فيه �أو �صدور حكم بات
بثبوت املخالفة وذلك بح�سب الأحوال.

املادة الثانية

ي�ضاف �إلى املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة  1999ب�ش�أن �إن�شاء وتنظيم املناطق ال�صناعية
ثالث مواد جديدة ب�أرقام ( 33مكرر ًا) و( 33مكرر ًا( ) )1و( 33مكرر ًا( ، ) )2ن�صو�صها الآتي:
مادة ( 33مكرر ًا):
« �أ -للوزارة �أن جتري حتقيق ًا �إداري ًا من تلقاء نف�سها �أو بناء على ما تتلقاه من بالغات �أو �شكاوى
جدية ،للتحقق من �أية مخالفة لأحكام هذا القانون من عدمه ،ولها �أن جتري حتقيق ًا �إذا
قامت لديها دالئل جدية حتملها على االعتقاد ب�أن املخالفة على و�شك الوقوع.
ب -يجوز للوزارة يف �سبيل �إجناز التحقيق �أن تطلب من امل�ست�أجر كافة البيانات والإي�ضاحات
وامل�ستندات ،ولها �أن تندب �أي من املوظفني امل�شار �إليهم يف املادة ( )34من هذا القانون
للقيام ب�أي من املهام املخولني ب�أدائها.
ج� -إذا ر�أت الوزارة �أن التحقيق قد �أ�سفر عن وجود جرمية جنائية �أحالت الأوراق �إلى النيابة
العامة.
د -تنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون �إجراءات التحقيق واملواعيد الواجب مراعاتها،
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وقواعد �إخطار امل�ست�أجرين اخلا�ضعني لأحكام هذا القانون باملخالفات املن�سوبة �إليهم،
وقواعد �إتاحة الفر�صة العادلة جلميع الأطراف املعنية بالتحقيق للدفاع عن م�صاحلهم مبا
يف ذلك عقد جل�سات لال�ستماع وملناق�شة الأطراف املعنية و�شهودهم ومتكينهم من عر�ض
�آرائهم وتقدمي حججهم و�أدلتهم مكتوبة �أو �شفوية.
ويكون للأطراف املعنية احلق يف اال�ستعانة مبحاميهم يف كافة جل�سات و�إجراءات التحقيق».
مادة ( 33مكرراً (:) )1
« �أ -ال يكون القرار ال�صادر طبق ًا حلكمي املادتني( )32و( )33من هذا القانون نافذ ًا �إال بعد
فوات ميعاد التظلم منه �أو البت فيه ،وال يرتب جمرد الطعن �أمام الق�ضاء وقف نفاذ القرار.
ب -يكون التظلم من القرار ال�صادر طبق ًا حلكمي املادتني( )32و( )33من هذا القانون �إلى
الوزير خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطار املخالف بالقرار بكتاب م�سجل بعلم الو�صول.
ويجب على الوزير البت يف التظلم خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه ،وتخطر الوزارة
املتظلم بالقرار بكتاب م�سجل بعلم الو�صول ،ويعترب القرار بعد انق�ضاء املدة دون البت يف
التظلم ك�أن مل يكن».
مادة ( 33مكرراً (:) )2
« للوزارة التنفيذ بالطريق الإداري واال�ستعانة بالقوة اجلربية عند االقت�ضاء لتنفيذ قرار ف�سخ
عقد �إيجار الق�سائم ال�صناعية ولإخالء امل�ست�أجر املخالف �أو لوقف املخالفة لأحكام هذا القانون.
ويراعى يف اال�ستعانة بالقوة اجلربية منح امل�ست�أجر املخالف مهلة لإزالة املخالفة باختياره.
ويف جميع الأحوال يتحمل املخالف جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة يف هذا ال�ش�أن».

املادة الثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء -كل فيما يخ�صه -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل به
من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

								

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريــخ 23 :ذي احلجة 1436هـ
املوافق� 7 :أكـ ـتــوبـ ـ ـ ــر 2015م

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة 2015
ب�ش�أن ال�سجل التجاري
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور  ،وعلى الأخ�ص املادة (  )38منه،
وعلى املر�سوم رقم ( )1مالية ل�سنة  1961اخلا�ص ب�إن�شاء ال�سجل التجاري ،وتعديالته،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة ،1971
وتعديالته،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ، 1976وتعديالته،
وعلى قانون الوالية على املال ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة ،1986
وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  ،1987وتعديالته،
وعلى قانون الإفال�س وال�صلح الواقي منه ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة ،1987
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة  1992ب�ش�أن الوكالة التجارية ،وتعديالته،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  ،2001املعدل
بالقانون رقم (  )50ل�سنة ،2014
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة  2002ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية  ،وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  ، 2002وتعديالته،
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة ،2006
وعلى القانون رقم ( )18ل�سنة  2012ب�ش�أن الأ�سماء التجارية،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
مـ ــادة ()1
تعاريف

يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�ضحة قرين كل
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
منها ،ما مل ِ
الوزارة :الوزارة املخت�صة ب�شئون التجارة.
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الوزير :الوزير املخت�ص ب�شئون التجارة.
الإدارة املعنية :الإدارة املخت�صة بقيد التجار اخلا�ضعني لهذا القانون.
التاجر :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري مرخ�ص له مبزاولة ن�شاط جتاري طبق ًا لأحكام هذا
القانون.
ال�سجل التجاري� :سجل يقيد فيه التجار اخلا�ضعني لأحكام هذا القانون ب�أية و�سيلة معتمدة
قانون ًا.
الن�شاط التجاري :هو الن�شاط املحدد يف الف�صل الأول من الباب الأول من قانون التجارة.
اجلهات املخت�صة :اجلهات املعنية ب�إ�صدار الرتاخي�ص التجارية للأن�شطة التجارية.

مـ ــادة ()2
اخلا�ضعون لأحكام القانون

يخ�ضع لأحكام هذا القانون كل من يزاول ن�شاط ًا جتاري ًا ،وخا�صة ما ي�أتي:
 -1ال�شركات التي ت�سري عليها �أحكام قانون ال�شركات التجارية عدا �شركة املحا�صة.
 -2ال�شركات املدنية التي ت�أخذ �أحد �أ�شكال ال�شركات التجارية.
 -3ال�شركات التي ت�ساهم يف ت�أ�سي�سها حكومات الدول ،والتي ت�ساهم فيها حكومة اململكة وتبا�شر
بنف�سها ن�شاط ًا جتاري ًا مبملكة البحرين .
 -4الأ�شخا�ص الطبيعيون الذين يزاولون ن�شاط ًا مهني ًا يف �شكل �شركة جتارية.
 -5ال�شركات التي تن�ش�أ بقانون �أو بنا ًء على قانون �أو مر�سوم ملزاولة ن�شاط جتاري.
 -6فروع ومكاتب ووكاالت ال�شركات الأجنبية.
 -7امل�ؤ�س�سات التجارية الفردية.

مـ ــادة ()3
�إن�شاء �سجل جتاري

ُي َعد يف الإدارة املعنية �سجل جتاري يقيد فيه �أ�سماء التجار اخلا�ضعني لأحكام هذا القانون،
وتدون فيه البيانات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أو التي حتددها الالئحة التنفيذية.

مـ ــادة ()4
التقييد يف ال�سجل التجاري

يقيد يف ال�سجل التجاري كل تاجر يزاول ن�شاط ًا جتاري ًا ،وتدون فيه كافة البيانات التي
حتددها الالئحة التنفيذية والقوانني الأخرى ،كما يد ّون فيه كل تغيري يطر�أ على هذه البيانات.

مـ ــادة ()5
طلب القيد يف ال�سجل التجاري

�أ -يقدم طالب القيد طلبه بالقيد يف ال�سجل التجاري �إلى الإدارة املعنية م�شتم ًال على البيانات
الآتية:
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 -1ا�سم طالب القيد وما يثبت �شخ�صيته وعنوانه.
 -2اال�سم التجاري الذي يرغب يف مزاولة الن�شاط التجاري به �إن وجد �أو ال�سمة التجارية
�إن وجدت.
 -3ال�شكل القانوين الذي يرغب يف اتخاذه ملزاولة الن�شاط.
 -4نوع الن�شاط الذي يرغب مبزاولته.
 -5مقدار ر�أ�س املال �إن وجد.
 -6عنوان املحل التجاري �إن وجد.
� -7أ�سماء املفو�ضني بالتوقيع.
� -8أية م�ستندات �أو بيانات �أخرى تن�ص عليها الالئحة التنفيذية �أو ترد يف القوانني الأخرى.
ب -مع مراعاة �أحكام املادة ( )7من هذا القانون ،تنظم الالئحة التنفيذية الأحوال وال�ضوابط
التي يجوز فيها القيد يف ال�سجل التجاري قبل ا�ستكمال كافة امل�ستندات والبيانات املن�صو�ص
عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة.

م ــادة ()6
احل�صول على موافقة اجلهات املخت�صة

تقوم الإدارة املعنية ب�أخذ موافقة اجلهات املخت�صة على مزاولة الن�شاط الذي يرغب فيه
طالب القيد �إن لزم الأمر ذلك  ،ومينح التاجر �شهادة بقيده يف ال�سجل التجاري ،وذلك بعد
�سداده الر�سم املقرر.

مـ ــادة ()7
منح �شهادة القيد يف ال�سجل التجاري

متنح الإدارة املعنية طالب القيد �شهادة بقيده يف ال�سجل التجاري قبل احل�صول على
الرتاخي�ص الالزمة من اجلهات املخت�صة ملزاولة الن�شاط ،على �أن ي�شار يف �شهادة القيد ما
يفيد عدم ح�صوله على تلك الرتاخي�ص ،وال يجوز لطالب القيد يف هذه احلالة مزاولة الن�شاط
التجاري �إال بعد احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة من اجلهات املخت�صة وتقدميها �إلى الإدارة
املعنية واحل�صول على �شهادة بالقيد يف ال�سجل التجاري مبين ًا فيها نوع الن�شاط التجاري
املرخ�ص به.

م ــادة ()8
احل�صول على الرتاخي�ص

يلتزم من ُقيد يف ال�سجل التجاري باحل�صول على الرتاخي�ص الالزمة ملزاولة ن�شاطه
التجاري من اجلهات املخت�صة خالل املدد املحددة يف الالئحة التنفيذية ،ما مل يكن الت�أخري
لأ�سباب خارجة عن �إرادته .
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م ــادة ()9
�شطب القيد لعدم احل�صول على الرتاخي�ص

�إذا انتهت املدة امل�شار اليها يف املادة ( )8من هذا القانون دون احل�صول على الرتاخي�ص
الالزمة ملزاولة الن�شاط التجاري ،يتم �شطب القيد من ال�سجل التجاري ويخطر به طالب القيد،
وين�شر يف املوقع الإلكرتوين للوزارة.

مـ ــادة ()10
قيد امل�ؤ�س�سات التجارية الفردية

ال يتم قيد امل�ؤ�س�سات التجارية الفردية يف ال�سجل التجاري �إال ملن كان بحريني اجلن�سية،
ب�شرط �أن يكون قد بلغ الثامن ع�شرة �سنة ،وذلك مع عدم الإخالل ب�أحكام القوانني واالتفاقيات
النافذة يف اململكة.

مـ ــادة ()11
الت�أ�شري على بيانات القيد يف ال�سجل التجاري

على من مت قيده يف ال�سجل التجاري �أن يطلب وبعد موافقة الإدارة املعنية الت�أ�شري ب�أي
تغيري �أو تعديل يطر�أ على بيانات القيد خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ الواقعة التي ت�ستلزم ذلك،
وي�سري ب�ش�أنها ذات �إجراءات القيد يف ال�سجل التجاري.
ويجوز للإدارة املعنية من تلقاء نف�سها الت�أ�شري ب�أي تغيري �أو تعديل يطر�أ على بيانات القيد،
وذلك وفق ًا للأو�ضاع واالجراءات التي تقررها الالئحة التنفيذية ،ويف هذه احلالة ُيخطر التاجر
خالل ثالثني يوم ًا من الت�أ�شري عن التغيريات �أو التعديالت التي �أجريت على قيده يف ال�سجل
التجاري .

مـ ــادة ()12
جتديد القيد يف ال�سجل التجاري

مع مراعاة �أحكام الفقرة (ج) من املادة ( )28من هذا القانون ،يكون جتديد القيد يف
ال�سجل التجاري وفق ًا للإجراءات وال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف الالئحة التنفيذية.

مـ ــادة ()13
�شطب القيد لعدم التجديد �أو التوقف عن مزاولة الن�شاط

�إذا مل يقم التاجر بتجديد قيده يف املدة املقررة� ،أو توقف عن مزاولة ن�شاطه التجاري مدة
مت�صلة تزيد على �سنة ميالدية دون عذر مقبول ،تقوم الإدارة املعنية من تلقاء نف�سها ب�شطب
القيد �إداري ًا ،وتخطر به التاجر وين�شر باملوقع الإلكرتوين للوزارة.
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ويجوز للإدارة املعنية بنا ًء على طلب التاجر �إعادة القيد بعد �سداد الر�سم املقرر م�ضاف ًا
�إليه غرامة مالية عن كل �شهر ت�أخري اعتبار ًا من تاريخ �شطب القيد.

مادة ()14
طلب القيد الإلكرتوين يف ال�سجل التجاري

يجوز �أن يكون طلب القيد يف ال�سجل التجاري �إلكرتوني ًا وكذلك طلب تغيري �أو تعديل �أي من
بياناته �أو جتديده ،وذلك على النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذية.

مادة ()15
ذكر رقم القيد وعر�ض �شهادة القيد

حتدد الالئحة التنفيذية الأحوال التي يجب فيها على التجار اخلا�ضعني لأحكام هذا القانون
�أن يذكروا رقم قيدهم يف ال�سجل التجاري يف �أعمالهم ومعامالتهم مع الغري ،وكذلك االحوال
والأو�ضاع التي يجب فيها عر�ض �شهادة قيدهم يف ال�سجل التجاري داخل املحل التجاري.

مـ ــادة ()16
حاالت محو القيد يف ال�سجل التجاري

على التاجر �أو ورثته �أو امل�صفني  -ح�سب الأحوال � -أن يطلبوا وفق ًا للأو�ضاع املقررة للقيد
محو القيد من ال�سجل التجاري يف احلاالت الآتية:
 -1ترك التاجر لتجارته �أو مغادرته البالد نهائي ًا ما مل يعني بد ًال عنه مدير ًا م�سئو ًال يتولى �إدارة
ن�شاطه التجاري� ،أو وفاته ما مل يطلب ورثته ا�ستمرار الن�شاط التجاري ب�شرط عدم االخالل
ب�أحكام �أي قانون �آخر و�أن تتوافر ب�ش�أنهم �شروط مزاولة ذلك الن�شاط.
 -2انتهاء ت�صفية ال�شركة.
ويجب تقدمي الطلب خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ الواقعة املوجبة ملحو القيد ،ف�إذا مل يقدم
�صاحب ال�ش�أن طلب املحو يف املوعد املحدد كان للإدارة املعنية – بعد التحقق من الواقعة املوجبة
للمحو – �أن ت�شطب هذا القيد من تلقاء نف�سها ،و�إخطار اجلهات املخت�صة بذلك.

مـ ــادة ()17
احل�صول على م�ستخرج من بيانات القيد

يجوز لكل ذي �ش�أن �أن يطلب من الإدارة املعنية احل�صول على �صورة من بيانات القيد
بال�سجل التجاري وفق ًا ملا حتدده الالئحة التنفيذية وذلك بعد �سداد الر�سوم املقررة يف هذا
ال�ش�أن.
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مـ ــادة ()18
الأحكام الق�ضائية والت�أ�شري يف ال�سجل التجاري

على قلم كتاب املحكمة التي ت�صدر منها الأحكام املبينة فيما بعد �ضد �أي تاجر �أن ير�سل
�صورة من احلكم خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �صدوره �إلى الإدارة املعنية ،للت�أ�شري مبقت�ضاه
يف ال�سجل التجاري:
� -1أحكام �إ�شهار الإفال�س �أو �إلغائه ،والأحكام ال�صادرة بتعيني تاريخ التوقف عن دفع الديون
�أو تعديله.
� -2أحكام رد االعتبار.
 -3الأحكام والقرارات ال�صادرة بتوقيع احلجر على التاجر �أو بتعيني القيمني �أو الوكالء عن
الغائبني� ،أو بعزلهم �أو برفع احلجر.
� -4أحكام ف�صل ال�شركاء �أو عزل املديرين.
� -5أحكام حل وت�صفية ال�شركات �أو بطالنها وتعيني امل�صفني �أو عزلهم.
 -6الأحكام ال�صادرة بالطالق �أو انف�صال الزوجية �أو التفرقة املالية وذلك يف حالة احتاد الذمة
املالية للزوجني.
� -7أحكام و�ضع املحل التجاري حتت احلرا�سة الق�ضائية �أو احلجز.
وي�صدر قرار من الوزير باالتفاق مع الوزير املعني ب�شئون العدل ،الأحكام الأخرى ال�صادرة
�ضد التجار واملتعلقة ب�شئون التجارة والتي تخطر بها الإدارة املعنية ،وكذلك و�ضع القواعد
وال�ضوابط واالجراءات املتعلقة ب�إخطار قلم الكتاب امل�شار اليه يف الفقرة ال�سابقة.

مادة ()19
التحقيق الإداري

�أ -للوزارة �أن جتري حتقيق ًا �إداري ًا من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على ما تتلقاه من بالغات �أو �شكاوى
جدية للتحقق من �أي مخالفة لأحكام هذا القانون ،ولها �أن جتري حتقيق ًا �إذا قامت لديها
دالئل جدية حتملها على االعتقاد ب�أن املخالفة على و�شك الوقوع.
ب -يجوز للوزارة �أن تطلب من التجار كافة البيانات والإي�ضاحات وامل�ستندات ،ولها يف �سبيل
�إجناز عملها �أن تندب �أي من م�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شار �إليهم يف املادة ( )26من
هذا القانون للقيام ب�أي من املهام املخولني ب�أدائها.
ج -تنظم الالئحة التنفيذية �إجراءات التحقيق واملواعيد الواجب مراعاتها ،وقواعد �إخطار
التجار اخلا�ضعني لأحكام هذا القانون باملخالفات املن�سوبة �إليهم ،وقواعد �إتاحة الفر�صة
العادلة جلميع الأطراف املعنية بالتحقيق للدفاع عن م�صاحلهم مبا يف ذلك عقد جل�سات
لال�ستماع وملناق�شة الأطراف املعنية و�شهودهم ومتكينهم من عر�ض �آرائهم وتقدمي حججهم
و�أدلتهم مكتوبة �أو �شفوية.
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ويكون للأطراف املعنية احلق يف اال�ستعانة مبحاميهم يف كافة جل�سات و�إجراءات التحقيق.

مادة ()20
التدابري التي يجوز اتخاذها عند املخالفة

�أ -مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )19من هذا القانون ،عند ثبوت املخالفة ت�أمر الإدارة املعنية
املخالف-مبوجب قرار م�سبب يخطر به املخالف بخطاب م�سجل بعلم الو�صول -بالتوقف
عن املخالفة و�إزالة �أ�سبابها و�آثارها فور ًا �أو خالل فرتة زمنية حتددها الوزارة ،ويف حالة
عدم امتثاله لذلك خالل هذه الفرتة فللإدارة املعنية �أن ت�صدر قرار ًا م�سبب ًا ت�سبيب ًا كافي ًا
ب�إحدى التدابري الآتية:
 -1وقف القيد يف ال�سجل التجاري ملدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر.
 -2توقيع غرامة �إدارية حتت�سب على �أ�سا�س يومي حلمل املخالف على التوقف عن املخالفة
و�إزالة �أ�سبابها �أو �آثارها ،وذلك مبا ال يجاوز �ألف دينار بحريني يومي ًا عند ارتكابه
املخالفة لأول مرة ،و�ألفي دينار بحريني يومي ًا يف حالة ارتكابه �أية مخالفة �أخرى
خالل ثالث �سنوات من تاريخ �إ�صدار قرار يف حقه عن املخالفة ال�سابقة ،ويف جميع
الأحوال ال يجوز �أن يتجاوز جمموع الغرامة ع�شرين �ألف دينار بحريني.
 -3توقيع غرامة �إدارية �إجمالية مبا ال يجاوز ع�شرين �ألف دينار بحريني.
� -4شطب القيد يف ال�سجل التجاري وذلك حالة تعلق املخالفة بهذا القيد.
ب -يف احلالتني املن�صو�ص عليهما يف البندين ( )2و ( )3من الفقرة (�أ) من هذه املادة يتعني
عند تقدير الغرامة مراعاة ج�سامة املخالفة ،والعنت الذي بدا من املخالف ،واملنافع التي
جناها ،وال�ضرر الذي �أ�صاب الغري نتيجة لذلك .ويكون حت�صيل الغرامة بالطرق املقررة
لتح�صيل املبالغ امل�ستحقة للدولة.
ج -يجوز للوزارة �أن تن�شر بيان ًا باملخالفة التي ثبت وقوعها من قبل املخالف وذلك بالو�سيلة
والكيفية التي يحددها القرار مبا يتنا�سب مع ج�سامة املخالفة ،على �أال يتم الن�شر �إال بعد
فوات ثالثني يوم ًا على قرار الوزارة بثبوت املخالفة دون الطعن فيه �أو �صدور حكم بات
بثبوت املخالفة وذلك بح�سب الأحوال.
د� -إذا �أ�سفر التحقيق الذي �أجرته الوزارة عن وجود جرمية جنائية �أحالت الأوراق �إلى النيابة
العامة.

مادة ()21
التنفيذ بالطريق الإداري والقوة اجلربية

للوزارة التنفيذ بالطريق الإداري واال�ستعانة بالقوة اجلربية عند االقت�ضاء لوقف املخالفة
لأحكام هذا القانون ،ويتحمل املخالف يف هذه احلالة جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة.
ويراعى قبل اال�ستعانة بالقوة اجلربية منح املخالف مهلة لإزالة املخالفة باختياره.
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مـ ــادة ()22
حاالت �شطب القيد وغلق املحال

يكون للإدارة املعنية �شطب القيد �أو غلق املحال – ح�سب الأحوال  -يف احلاالت الآتية:
 -1بناء على حكم نهائي �أو قرار �صادر عن جهة ق�ضائية.
 -2مخالفة �أحكام هذا القانون �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،وعدم االلتزام ب�إزالة املخالفة
خالل املدة التي حتددها الوزارة .
 -3فقد �شرط من �شروط القيد.
ويتعني على الإدارة املعنية اخطار من �سيتم �شطب قيده طبق ًا للبند (� )2أو ( )3من هذه املادة
خالل �سبعة �أيام على الأقل ،وذلك وفق ًا للإجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية.

مـ ــادة ()23
ا�ستحداث قائمة ب�أ�سماء املخالفني

يجوز للإدارة املعنية ا�ستحداث قائمة ،يدرج فيها �أ�سماء املخالفني لهذا القانون و�أنظمته
وقوانني و�أنظمة اجلهات املخت�صة ذات العالقة ويدرج بها العناوين التي مت ا�ستغاللها باملخالفة
لأحكام هذا القانون والأنظمة املتبعة ،وذلك ملطالبتهم با�ستيفاء اال�شرتاطات الكفيلة بعدم
تكرار املخالفة وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية.

مادة ()24
تنظيم �إجراءات �شطب ومحو القيد و�إعادته

تنظم الالئحة التنفيذية �إجراءات و�ضوابط �شطب ومحو القيد من ال�سجل التجاري،
واجراءات وا�شرتاطات �إعادة القيد.

مـ ــادة ()25
جمع وحتليل ون�شر بيانات ومعلومات ال�سجل التجاري

�أ -تن�شر الوزارة يف املوقع الإلكرتوين لها البيانات التي حتددها الالئحة التنفيذية.
ب -تتولى الوزارة جمع وحتليل البيانات واملعلومات املقيدة يف ال�سجل التجاري ،بحيث تكون الوزارة
م�صدر ًا رئي�سي ًا للبيانات واملعلومات والإح�صاءات الدقيقة فيما يخ�ص كافة القطاعات
التجارية يف اململكة  ،وتعمل الوزارة على حتديث تلك البيانات واملعلومات والإح�صاءات
ب�شكل م�ستمر ومنتظم على نحو ميثل الواقع احلقيقي للقطاعات التجارية يف اململكة.
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مـ ــادة ()26
ال�ضبطية الق�ضائية

يكون للموظفني الذين ي�صدر بندبهم قرار من الوزير املعني ب�شئون العدل باالتفاق مع
الوزير �صفة ال�ضبطية الق�ضائية بتنفيذ �أحكام هذا القانون ،وذلك بالن�سبة للجرائم التي تقع يف
دوائر اخت�صا�صاتهم ،وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم ،ويكون لهم حق دخول املحال ذات ال�صلة
وغلقها حتفظي ًا و�ضبط املخالفات وحترير املحا�ضر الالزمة ،و�إذا كان محل مزاولة الن�شاط
التجاري عقار ًا معد ًا لل�سكنى وجب احل�صول على �إذن النيابة العامة.

مـ ــادة ()27
العقوبات

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على
�سنة وبغرامة ال تقل عن �ألف دينار وال تزيد على خم�سة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني،
كل َمنْ :
 -1قدم عمد ًا بيانات غري �صحيحة لتدوينها يف ال�سجل التجاري �سواء كانت خا�صة بالقيد
�أو التجديد �أو الت�أ�شري �أو ال�شطب ،وت�أمر املحكمة بت�صحيح هذه البيانات وفق ًا للأو�ضاع
واملواعيد التي حتددها.
 -2ا�ستخدم يف مكاتباته �أو مطبوعاته املتعلقة ب�أعماله رقم قيد «�سجل جتاري» على خالف
احلقيقة.
 -3زاول ن�شاط ًا جتاري ًا دون احل�صول على ترخي�ص من اجلهات املخت�صة.
ويجوز للوزير �أو من يفو�ضه قبل �إحالة املخالف للمحاكمة اجلنائية �أن يقرر الت�صالح ب�ش�أن
هذه املخالفات ،وكذلك املخالفات املن�صو�ص عليها بالبند ( )2من املادة ( )22من هذا القانون
بعد �سداده ملبالغ الت�صالح التي ي�صدر ب�ش�أنها قرار من الوزير.

مـ ــادة ()28
الر�سوم وفئات الغرامة املالية عن الت�أخري

�أ -تفر�ض ر�سوم �سنوية على القيد يف ال�سجل التجاري ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير بعد
موافقة جمل�س الوزراء.
ب -مع مراعاة �أحكام القوانني املنظمة لر�سوم مزاولة �أن�شطة معينة ،تفر�ض ر�سوم �سنوية على
مزاولة �أي ن�شاط جتاري ،وي�صدر بتحديد فئات هذه الر�سوم قرار من الوزير بعد موافقة
جمل�س الوزراء.
ج -ي�صدر بقرار من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء فئات الغرامة املالية عن الت�أخري يف
جتديد القيد يف ال�سجل التجاري.
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د -يجوز جتديد القيد وجتديد الرتخي�ص مبزاولة الن�شاط التجاري لأكرث من �سنة بعد �سداد
الر�سوم املقررة وذلك دون �إخالل ب�أحكام القوانني املعمول بها.

م ــادة ()29
�إ�صدار الالئحة التنفيذية والقرارات

ي�صدر الوزير الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
و�إلى �أن ت�صدر هذه الالئحة والقرارات ي�ستمر العمل بالالئحة والقرارات املعمول بها وقت
�صدور هذا القانون فيما ال يتعار�ض مع �أحكامه.

م ــادة ()30
الإلغاء

ُيلغى املر�سوم رقم ( )1مالية  1961اخلا�ص ب�إن�شاء ال�سجل التجاري ،كما ُيلغى كل ن�ص
يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

مـ ــادة ()31
نفاذ القانون

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به من
اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

								

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريــخ 23 :ذي احلجة 1436هـ
املوافق� 7 :أك ـ ـت ــوب ـ ـ ـ ــر 2015م

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة 2015
بتعديل بع�ض �أحكام قانون ال�شـ ــركات التجاري ــة
ال�صــادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 2001
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  ،2001املعدل
بالقانون رقم ( )50ل�سنة ،2014
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم ()64
ل�سنة ،2006
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأولى

ُي�ستبدل بن�صي املادتني ( 286فقرة ج) و( 361فقرة د) من قانون ال�شركات التجارية
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001الن�صان الآتيان:
مادة ( 286فقرة ج):
ج -على املديرين من جانب ،ومدقق احل�سابات من جانب �آخر� ،أن ير�سلوا �إلى الوزارة املعنية
ب�شئون التجارة  -خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية � -صور ًة من كل من امليزانية
وح�ساب الأرباح واخل�سائر والتقرير ال�سنوي وتقرير مدقق احل�سابات� ،أو خطاب ًا موقع ًا ومختوم ًا
من مدقق احل�سابات ب�ش�أن الو�ضع املايل لل�شركة وفق ًا للنموذج الذي تعده الوزارة .ويف حالة
جتاوز خ�سارة ال�شركة ن�صف ر�أ�سمالها  ،يجب على املديرين ومدقق احل�سابات �أن ير�سلوا �إلى
الوزارة �صورة من تقرير مدقق احل�سابات موقع ًا ومختوم ًا منه.
ويف كل الأحوال ،يجوز للوزارة املعنية ب�شئون التجارة �أن تطلب �أية بيانات مالية �أو م�ستندات �أو
تقارير �أو معلومات �إ�ضافية تراها �ضرورية.
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مادة ( 361فقرة د):
كل ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مدير �أو مدقق ح�سابات �شارك يف �إعداد �أو اعتماد ميزانية �أو �أر�سل
�إلى الوزارة خطاب ًا طبق ًا لأحكام الفقرة (ج) من املادة ( )286من هذا القانون بال�شكل الذي ال
يعرب على الوجه ال�صحيح عن حقيقة املركز املايل لل�شركة �أو ح�ساب ًا للأرباح واخل�سائر ال يعرب
على الوجه ال�صحيح عن �أرباح ال�شركة �أو خ�سائرها عن ال�سنة املالية� ،أو مل ير�سل �إلى الوزارة
�أي من البيانات املالية �أو امل�ستندات �أو التقارير �أو اخلطابات املطلوبة طبق ًا لأحكام الفقرة (ج)
من املادة ( )286من هذا القانون.

املادة الثانية

ُت�ضاف �إلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001مواد
جديدة ب�أرقام ( 18مكرر ًا  )1و( )345و( 345مكرر ًا) ن�صو�صها التالية:
مادة ( 18مكرراً :)1
مع مراعاة �أحكام ميثاق �إدارة وحوكمة ال�شركات ،يجوز لل�شريك �أن يكون �شريك ًا يف �أكرث من
�شركة دون �أن يتدخل يف �إدارة �أكرث من �شركة واحدة ،وذلك ما مل ين�ص عقد ال�شركة �أو نظامها
الأ�سا�سي على خالف ذلك.
مادة (:) 345
�أ -ا�ستثنا ًء من �أحكام �أي قانون �آخر ،ومع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من املادة ( )4من هذا
القانون ومراعاة �أحكام قانون م�صرف البحرين املركزي فيما يخ�ص امل�ؤ�س�سات املالية،
ن�ص عليه يف هذا القانون تكون مملوكة  -كلي ًا �أو
يجوز الرتخي�ص بت�أ�سي�س �شركات مما ُي ُ
جزئي ًا  -ل�شركاء غري بحرينيني ،ملزاولة �أن�شطة مما يقت�صر الرتخي�ص مبزاولتها على
البحرينيني �أو التي ال يجوز لغري البحريني مزاولتها دون �شريك بحريني ميلك غالبية
احل�ص�ص يف ال�شركة � ،أو ملزاولة �أي من تلك الأن�شطة تبع ًا ملقدار ر�أ�سمال ال�شركة �أو املناطق
التي تتخذها مقر ًا ملمار�سة �أعمالها.
ب -ي�صدر بتحديد الأن�شطة امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة والتي يجوز لأي من
ال�شركات ذات ر�أ�س املال الأجنبي مزاولتها قرار من جمل�س الوزراء  ،بنا ًء على عر�ض
الوزير املعني ب�شئون التجارة بعد التن�سيق مع الوزير املعني باجلهة الإدارية التي يخ�ضع
مزاولة الن�شاط للرتخي�ص من قبلها �أو لرقابتها.
ج -للوزير املعني ب�شئون التجارة �أن ي�صدر – بعد موافقة جمل�س الوزراء -قرار ًا يرخ�ص بت�أ�سي�س
�شركة من ال�شركات ذات ر�أ�س املال الأجنبي ملزاولة ن�شاط محدد �أو �أكرث من غري الأن�شطة
امل�شار �إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة يف احلاالت التي يقدر فيها �أن لت�أ�سي�س ال�شركة
�أهمية اقت�صادية ا�سرتاتيجية �أو عائد جمزي القت�صاد اململكة ،وذلك بعد التن�سيق مع
الوزير املعني باجلهة الإدارية التي يخ�ضع مزاولة الن�شاط للرتخي�ص من قبلها �أو لرقابتها،
ووفق ًا لل�ضوابط واال�شرتاطات والإجراءات التي تبينها الالئحة التنفيذية.
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دُ -تعفى ال�شـركات ذات ر�أ�س املال الأجنبي من احلد الأدنى لر�أ�س املال املقرر قانون ًا ،ويجوز
�أن يكون ر�أ�سمال هذه ال�شركات بعملة غري بحرينية على �أن يكون مقوم ًا بالعملة البحرينية،
ويجوز ملجال�س �إداراتها وجمعياتها العامة العادية وغري العادية عقد اجتماعاتها خارج
مملكة البحرين  ،على �أن تلتزم يف �ش�أن اجتماعاتها بكافة الأحكام الواردة يف هذا القانون.
مادة ( 345مكرراً):
ا�ستثنا ًء من �أحكام ت�أ�سي�س ال�شركات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون  ،يجوز ت�أ�سي�س �شركات
غر�ضها ابتدا ًء �أن تكون جاهزة ملبا�شرة �أغرا�ض تقررها ال�شركة ويرخ�ص مبزاولتها يف �أي وقت
الحق بعد الت�أ�سي�س ،وال يجوز لهذه ال�شركات مزاولة �أي ن�شاط دون موافقة اجلهات املخت�صة
وقيد الن�شاط الذي يرخ�ص به يف ال�سجل التجاري .ولأغرا�ض هذا القانونُ ،ي�شار �إلى هذه
ال�شركات بال�شركات ال�ساكنة �إلى �أن يرخ�ص لها مبزاولة �أي ن�شاط  ،ويجب �أن يتبع ا�سمها
والعبارة الدالة على �شكلها عبارة «�شركة �ساكنة» ،وا�ستثنا ًء من �أي ن�ص ورد يف قانون �آخر ال
ُي�شطب قيد ال�شركة ال�ساكنة لعدم مبا�شرتها لأي ن�شاط.
وتبني الالئحة التنفيذية الأحكام اخلا�صة بال�شركات ال�ساكنة ،مبا ال يخل ب�أحكام هذا
القانون.

املادة الثالثة

علـى رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به اعتبار ًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

								

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريــخ  23 :ذي احلجة 1436هـ
املوافق � 7 :أكتوبـ ـ ــر 2015م

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم بقانون رقم ( )29ل�سنة 2015
بتعديل بع�ض �أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة 1971
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة ،1971
وتعديالته،
وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة
 ،1996وتعديالته،
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم بقانون ( )42ل�سنة  ،2002وتعديالته،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأولى

ُي�ستبدل بن�ص املادتني ( )179(،)178من قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر
باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة  ،1971الن�صان الآتيان:
مادة(:)178
يجوز للمدعي �أن ي�ست�صدر �أمر ًا من املحكمة مبنع املدعى عليه من ال�سفر �إذا توافر ال�شرطان
الآتيان:
� -1إذا قامت �أ�سباب جدية تدعو �إلى الظن ب�أن فرار املدعى عليه من اخل�صومة �أمر قريب
الوقوع.
� -2إذا ا�ستندت املطالبة �إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة � ،أو �أن يرجح وجود
احلق من ظاهر الأوراق .
ويجب على املدعي �أو ال�صادر له �أمر املنع من ال�سفر �أن ُيعلن ال�صادر بحقه الأمر �إذا �صدر
يف غيبته ،خالل ثمانية �أيام من تاريخ �صدوره بخطاب م�سجل بعلم الو�صول.
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مادة ( :) 179
�أ -يجوز للمحكمة �أن ت�صدر �أمرها امل�شار �إليه يف املادتني ( )178 ،176من هذا القانون على
وجه اال�ستعجال دون ا�ستدعاء الطرف الآخر  ،وللمدعي �إذا �صدر الأمر برف�ض طلبه
ولل�صادر عليه الأمر احلق يف التظلم �إلى املحكمة التي �أ�صدرته خالل ثمانية �أيام من تاريخ
�صدوره ،وال ي�سرى هذا امليعاد يف حق من �صدر عليه الأمر غيابي ًا �إال من تاريخ �إعالنه به،
وللمحكمة �أن ت�ؤيد الأمر �أو تعدله �أو تلغيه وذلك مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ()198
من هذا القانون ،ويجوز للمدعى عليه االعرتا�ض على الأمر كلما ا�ستجدت ظروف تربره
وذلك خالل ثمانية �أيام من تاريخ علمه بتلك الظروف ،وال يخل �صدور �أمر املنع من ال�سفر
من تنفيذ حكم االبعاد البات ال�صادر بحق املدعى عليه� ،أو ب�سلطة الإدارة يف انهاء �إقامة
الأجنبي �أو �أمره مبغادرة البالد طبق ًا لأحكام القانون.
ب -ينق�ضي �أمر املنع من ال�سفر يف �أي من احلاالت الآتية:
� -1إذا مل يقم املدعي �أو ال�صادر له الأمر ب�إعالن من �صدر بحقه �أمر املنع من ال�سفر طبق ًا
لأحكام الفقرة الثانية من املادة ( )178من هذا القانون.
� -2إذا �سقط �أي �شرط من ال�شرطني الالزم توافرهما للأمر باملنع من ال�سفر.
� -3إذا قدم املدعى عليه كفي ًال مقبو ًال لدى املحكمة �أو ت�أمين ًا نقدي ًا تقدره املحكمة ل�ضمان
تنفيذ ما ع�سى �أن يحكم به عليه يف الدعوى.
� -4إذا انق�ضت مدة �ستني يوم ًا على �صدور احلكم و�صريورته نهائي ًا يف دعوى املطالبة
بالدين ال�صادر �أمر املنع من ال�سفر القت�ضائه دون �أن يتقدم الدائن املحكوم له �إلى
محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ احلكم.

املادة الثانية

ُت�ضاف فقرتان ثانية وثالثة �إلى املادة ( )268من قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر
باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة  ،1971ن�صهما الآتي:
مادة ( )268فقرتان ثانية وثالثة:
و�إذا مل يدفع املحكوم عليه الدين وملحقاته وفق ًا للفقرة ال�سابقة  ،وتبني للقا�ضي �أنه قادر على
الوفاء و�أمره به فلم ميتثل� ،أو كان املحكوم عليه �أجنبي ًا ويخ�شى من فراره من البالد بغية التهرب
من التنفيذ كان للمحكوم له �أن يطلب منعه من ال�سفر ما مل يتقدم املحكوم عليه بطلب توافق
عليه املحكمة يف �ش�أن �إجراء ت�سوية ل�سداد الدين �أو طلب تق�سيطه مع تقدمي كفيل �أو بدونه ،
وينق�ضي املنع من ال�سفر يف هذه احلالة بانق�ضاء �سنة واحدة من تاريخ �إ�صداره� ،إال �إذا ثبت
�أن املحكوم عليه قد �أخفى �أمواله التي ميكن حجزها �أو هربها للخارج � ،أو �إذا مل يعر�ض ت�سوية
مقبولة �أو مل يقدم كفي ًال مقبوال ً�أو كان قد عر�ض ت�سوية و�أخل ب�شروطها.
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و�إذا ثبت لقا�ضي التنفيذ يف �أي وقت �أن املحكوم عليه لي�س لديه �أموال ميكن التنفيذ عليها ومل
يقم بتهريبها للخارج �أمر برفع املنع من ال�سفر ،وال يخل �صدور �أمر املنع من ال�سفر من تنفيذ
حكم االبعاد البات ال�صادر بحق املدعى عليه� ،أو ب�سلطة الإدارة يف انهاء �إقامة الأجنبي �أو �أمره
مبغادرة البالد طبق ًا لأحكام القانون .

املادة الثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،ويعمل
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

								

�صدر يف ق�صر الرفاع
بتاريـخ 23 :ذي احلجة 1436هـ
املوافق� 7 :أك ـ ـتـ ــوب ـ ـ ــر 2015م

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة 2015
بتعديل بع�ض �أحكام المر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1977
ب�إ�صدار �سندات التنمية
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1977ب�إ�صدار �سندات التنمية ،وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )39ل�سنة  2002ب�ش�أن امليزانية العامة ،وتعديالته،
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم ()64
ل�سنة ،2006
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأولى

ُي�ستبدل بن�صي املادتني ( )1و( )2من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1977ب�إ�صدار
�سندات التنمية ،الن�صان الآتيان:
مادة (:)1
ي�ؤذن لوزير املالية باالتفاق مع م�صرف البحرين املركزي يف �أن ي�صدر يف مملكة البحرين �أو
خارجها �أذونات على اخلزانة العامة و�سندات ت�سمى (�سندات التنمية) و�أدوات متويل متوافقة
مع ال�شريعة الإ�سالمية يف حدود ( )10.000مليون دينار ( ع�شرة �آالف مليون دينار ) وذلك
وفق ًا لأحكام املادة ( )2من هذا القانون.
مادة (:)2
تكون �أذونات اخلزانة و�سندات التنمية و�أدوات التمويل امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة حلاملها �أو
ا�سمية وقابلة للتداول ،وت�ستهلك يف املدة املحددة يف بيان الإ�صدار.
ويكون لوزير املالية باالتفاق مع م�صرف البحرين املركزي� ،أن ي�صدر تلك الأذونات وال�سندات
و�أدوات التمويل �سواء بالدينار البحريني �أو بعمالت قابلة للتحويل ،كما يكون له �أن يعيد �إ�صدارها
مرة �أخرى بد ًال من امل�ستهلك منها ،بحيث ال تزيد قيمتها املتداولة يف �أي وقت على ()10.000
مليون دينار (ع�شرة �آالف مليون دينار).
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املادة الثانية

على وزير املالية تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية.

								
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاري ــخ 23 :ذي احلجة 1436هـ
املوافـق� 7 :أك ـ ـت ــوبـ ـ ـ ـ ــر 2015م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم بقانون رقم ( )31ل�سنة 2015
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )62ل�سنة  2006ب�إن�شاء وتنظيم هيئة
البحرين للم�ؤتمرات والمعار�ض والمر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1986
ب�ش�أن تنظيم ال�سياحة
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1986ب�ش�أن تنظيم ال�سياحة ،املعدل باملر�سوم
بقانون رقم ( )12ل�سنة ،1994
وعلى القانون رقم ( )62ل�سنة  2006ب�إن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للم�ؤمترات واملعار�ض،
وعلى املر�سوم رقم ( )1ل�سنة  1985ب�إن�شاء املجل�س الأعلى لل�سياحة،
وعلى املر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2015ب�إحلاق �شئون ال�سياحة بوزارة ال�صناعة والتجارة،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
مادة ()1

ي�ستبدل بن�صو�ص املواد الأولى والثانية واخلام�سة وال�ساد�سة والثامنة والتا�سعة والعا�شرة
واحلادية ع�شرة من القانون رقم ( )62ل�سنة  2006ب�إن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للم�ؤمترات
واملعار�ض ،الن�صو�ص التالية:
املادة الأولى� :إن�شاء الهيئة
تن�ش�أ هيئة ت�سمى «هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�ض» ي�شار �إليها فيما بعد بكلمة «الهيئة» ،تكون
لها ال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري ،وتخ�ضع لرقابة و�إ�شراف الوزير املخت�ص
ب�شئون التجارة وي�شار �إليه فيما بعد بكلمة «الوزير».
وي�صدر بتنظيم الهيئة مر�سوم.
املادة الثانية :اخت�صا�صات الهيئة ورقابة الوزير
تبا�شر الهيئة كافة االخت�صا�صات املتعلقة ب�شئون ال�سياحة واملعار�ض وامل�ؤمترات ،ولها على
الأخ�ص التايل:
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 -1مبا�شرة االخت�صا�صات املتعلقة ب�شئون ال�سياحة املن�صو�ص عليها يف املر�سوم بقانون رقم
( )15ل�سنة  1986ب�ش�أن تنظيم ال�سياحة.
 -2تنظيم امل�ؤمترات واملعار�ض التجارية يف مملكة البحرين وجذب وت�شجيع عقد امل�ؤمترات
الدولية والإقليمية واملحلية يف اململكة.
� -3إن�شاء و�إدارة وت�سويق و�صيانة مراكز للم�ؤمترات واملعار�ض التابعة للهيئة �سواء بنف�سها �أو
من خالل ال�شركات املتخ�ص�صة �أو ما ت�ؤ�س�سه من �شركات مبفردها �أو مع الغري لتحقيق
�أغرا�ضها.
 -4منح الرتاخي�ص للم�ؤمترات واملعار�ض التجارية والإ�شراف عليها وتقييمها.
يكون للوزير يف �سبيل قيامه بالإ�شراف والرقابة على الهيئة ال�صالحيات الآتية:
 -1ممار�سة اخت�صا�صات الوزير املخولة له مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1986
ب�ش�أن تنظيم ال�سياحة واالخت�صا�صات املخولة له مبوجب هذا القانون.
 -2متابعة مدى حتقيق الهيئة للمهام املنوطة بها ومدى التزامها ب�أحكام القانون وبال�سيا�سة
العامة للدولة فيما يتعلق بال�سياحة واملعار�ض وامل�ؤمترات.
� -3إ�صدار توجيهات عامة يف امل�سائل التي يرى �أنها مت�س ال�صالح العام وعليها االلتزام بها.
املادة اخلام�سة :الر�سوم
تفر�ض ر�سوم على الرتاخي�ص التي ت�صدرها الهيئة ب�ش�أن امل�ؤمترات واملعار�ض ،وي�صدر
بتحديد فئات هذه الر�سوم وقواعد ون�سب زيادتها وحاالت الإعفاء منها قرار من الوزير بنا ًء على
تو�صية جمل�س �إدارة الهيئة وبعد موافقة جمل�س الوزراء.
املادة ال�ساد�سة :الرتاخي�ص
ي�صدر قرار من الوزير بالأحكام املتعلقة بطلبات احل�صول على تراخي�ص امل�ؤمترات
واملعار�ض والبت فيها ومنحها و�إلغائها والتظلم منها.
املادة الثامنة :جمل�س الإدارة
يكون للهيئة جمل�س �إدارة ي�شكل برئا�سة الوزير وع�ضوية عدد من الأع�ضاء من ذوي اخلربة
والكفاءة والدراية باخت�صا�صات الهيئة ،ي�صدر بت�سيمتهم قرار من جمل�س الوزراء بنا ًء على
عر�ض الوزير.
وتكون مدة الع�ضوية يف املجل�س �أربع �سنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة.
املادة التا�سعة :اخت�صا�صات جمل�س الإدارة
يعترب جمل�س �إدارة الهيئة ال�سلطة العليا التي تتولى ر�سم ال�سيا�سة العامة التي ت�سري عليها،
ويتخذ ما يراه منا�سب ًا من قرارات و�إجراءات لتحقيق �أهدافها وفق ًا للقوانني املعمول بها ،وميار�س
على وجه اخل�صو�ص املهام التالية:
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 -1و�ضع ال�سيا�سة العامة للهيئة وا�سرتاتيجية عملها.
 -2و�ضع اللوائح الداخلية املنظمة لل�شئون املالية والإدارية والفنية للهيئة.
� -3إقرار برامج وم�شروعات الهيئة التي يقدمها الرئي�س التنفيذي لتح�سني وتطوير �إدارة الهيئة
وطرق و�أ�ساليب عملها ومتابعة تنفيذها.
 -4اعتماد خدمات الهيئة املتعلقة بامل�ؤمترات واملعار�ض واقرتاح املقابل لها.
 -5اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة واعتماد ح�سابها اخلتامي املدقق.
 -6درا�سة التقارير الدورية التي يقدمها الرئي�س التنفيذي عن �سري العمل بالهيئة ،وتقرير ما
يلزم ب�ش�أنها.
� -7أية مهام �أخرى ذات �صلة ب�أهداف و�صالحيات الهيئة ،يكلفه بها الوزير.
املادة العا�شرة :اجتماعات جمل�س الإدارة
يجتمع جمل�س �إدارة الهيئة �أربع مرات يف ال�سنة وكلما دعت احلاجة لذلك ،بدعوة من
الرئي�س ،وال يكون انعقاد املجل�س �صحيح ًا �إال بح�ضور �أغلبية الأع�ضاء على �أن يكون من بينهم
الرئي�س ،وت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات ُيرجح
اجلانب الذي منه الرئي�س.
وللمجل�س �أن يدعو حل�ضور جل�ساته الرئي�س التنفيذي للهيئة ومن يرى اال�ستعانة بخربتهم
دون �أن يكون لهم �صوت معدود.
وتدون مناق�شات املجل�س وقراراته يف �سجل يعد لهذا الغر�ض.
املادة احلادية ع�شرة :الرئي�س التنفيذي
يكون للهيئة رئي�س تنفيذي يعني مبوجب مر�سوم بنا ًء على تر�شيح الوزير.
ويكون الرئي�س التنفيذي م�سئو ًال �أمام جمل�س �إدارة الهيئة عن �سري �أعمال الهيئة �إداري ًا
ومالي ًا وفني ًا طبق ًا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له،
وميار�س على وجه اخل�صو�ص املهام التالية:
� -1إدارة الهيئة وت�صريف �شئونها والإ�شراف على �سري العمل بها وعلى موظفيها.
 -2و�ضع اخلطط والربامج ال�سنوية للهيئة.
� -3إعداد برامج وم�شروعات الهيئة التي يراها �ضرورية لتح�سني وتطوير �إدارة الهيئة وطرق
و�أ�ساليب عملها ومتابعة تنفيذها.
 -4اقرتاح م�شروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعر�ضه على الوزير للموافقة عليه ورفعه لديوان
اخلدمة املدنية العتماده.

ملحق العدد - 3230 :الخميس  8أكتوبر 2015

� -5إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للهيئة و�إعداد تقرير ب�ش�أنهما بالتن�سيق
مع وزارة املالية ،وعر�ضهما على جمل�س الإدارة قبل انتهاء ال�سنة املالية ب�شهرين على الأقل.
� -6إعداد وعر�ض التقارير الدورية على جمل�س الإدارة عن ن�شاط الهيئة و�سري العمل بها.
 -7تنفيذ قرارات جمل�س الإدارة يف حدود اخت�صا�صاته.

مادة ()2

ُت�ستبدل عبارة (هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�ض) بعبارة (هيئة البحرين للم�ؤمترات
واملعار�ض) يف عنوان القانون رقم ( )62ل�سنة  2006ب�إن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للم�ؤمترات
واملعار�ض و�أينما وردت يف هذا القانون.
كما ُت�ستبدل عبارة (الوزارة املخت�صة ب�شئون التجارة) بعبارة (وزارة الإعالم) وعبارة
(الوزير املخت�ص ب�شئون التجارة) بعبارة (وزير الإعالم) وعبارة (الرئي�س التنفيذي لهيئة
البحرين لل�سياحة واملعار�ض) بعبارتي (املجل�س الأعلى لل�سياحة) و(مدير �إدارة ال�سياحة)
وعبارة (هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�ض) بعبارة (�إدارة ال�سياحة) �أينما وردت يف املر�سوم
بقانون رقم ( )15ل�سنة  1986ب�ش�أن تنظيم ال�سياحة.

مادة ()3

ُينقل املوظفون بهيئة البحرين للم�ؤمترات واملعار�ض وب�شئون ال�سياحة بوزارة ال�صناعة
والتجارة �إلى هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�ض ،بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبق ًا لتنظيم
الهيئة ،وت�ؤول �إلى الهيئة كافة حقوق والتزامات و�أموال هيئة البحرين للم�ؤمترات واملعار�ض،
ويتولى الوزير املخت�ص ب�شئون التجارة تنفيذ ذلك.

مادة ()4

ُتلغى املواد ال�سابعة والثانية ع�شرة والثالثة ع�شرة والرابعة ع�شرة واخلام�سة ع�شرة والتا�سعة
ع�شرة والع�شرون واحلادية والع�شرون من القانون رقم ( )62ل�سنة  2006ب�إن�شاء وتنظيم هيئة
البحرين للم�ؤمترات واملعار�ض.

مادة ()5

ُيلغى املر�سوم رقم ( )1ل�سنة  1985ب�إن�شاء املجل�س الأعلى لل�سياحة.
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مادة ()6

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

								
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريـخ 23 :ذي احلجة 1436هـ
املوافق� 7 :أكـ ـت ــوبـ ـ ـ ـ ــر 2015م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة 2015
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )38ل�سنة 2009
ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى القانون رقم ( )38ل�سنة  2009ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية،
وعلى املر�سوم رقم ( )5ل�سنة  2013ب�إن�شاء املجل�س الأعلى لل�صحة ،وتعديالته،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأولى

يبا�شر املجل�س الأعلى لل�صحة املُن�ش�أ باملر�سوم رقم ( )5ل�سنة  2013اخت�صا�صات جمل�س
�إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية املن�صو�ص عليها يف القانون رقم ()38
ل�سنة  2009ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية �إلى جانب اخت�صا�صاته
املن�صو�ص عليها يف مر�سوم �إن�شائه.
وي�صدر مر�سوم بتحديد الوزير امل�سئول عن �أعمال الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات
ال�صحية �أمام جمل�س الوزراء وال�سلطة الت�شريعية.

املادة الثانية

ُي�ستبدل بتعريف (جمل�س الإدارة �أو املجل�س) الوارد باملادة ( )1من القانون رقم ()38
ل�سنة  2009ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية التعريف التايل:
املجل�س الأعلى لل�صحة �أو املجل�س :املجل�س الأعلى لل�صحة املن�ش�أ باملر�سوم رقم ( )5ل�سنة 2013
ب�إن�شاء املجل�س الأعلى لل�صحة.

املادة الثالثة

ُي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )2و( )6فقرة (�أ) بند ( )1و( )9من القانون رقم ( )38ل�سنة
 2009ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية ،الن�صو�ص الآتية:
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مادة (:)2
ُتن�ش�أ هيئة عامة م�ستقلة ت�سمى «الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية» وتكون لها
ال�شخ�صية االعتبارية.
مادة ( )6فقرة (�أ) بند (:)1
 -1و�ضع �سيا�سة تطوير نظم اخلدمات والرعاية ال�صحية باململكة.
مادة (:)9
ميثل الرئي�س التنفيذي الهيئة �أمام الق�ضاء ويف �صالتها بالغري ،ويتولى رئي�س املجل�س
الإ�شراف املبا�شر على الرئي�س التنفيذي.

املادة الرابعة

ُت�ستبدل عبارة «املجل�س الأعلى لل�صحة» بعبارة «جمل�س الإدارة» �أينما وردت يف القانون رقم
( )38ل�سنة  2009ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية ،وعبارة «الوزير بعد
موافقة رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة» بكلمة «الوزير» الواردة باملادة ( )16فقرة (ب) من ذات
القانون.

املادة اخلام�سة

ُتلغى املادتان ( )5و( )15من القانون رقم ( )38ل�سنة  2009ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم
املهن واخلدمات ال�صحية ،كما ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

املادة ال�ساد�سة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

								

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريـخ  23 :ذي احلجة 1436هـ
املوافق� 7 :أكـ ـت ــوبـ ـ ـ ـ ـ ــر 2015م

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم بقانون رقم ( )33ل�سنة 2015
بنقل اخت�صا�صات ومهام المجل�س الأعلى للتدريب المهني �إلى �صندوق العمل
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى القانون رقم ( )57ل�سنة  2006ب�إن�شاء �صندوق العمل ،املعدل بالقانون رقم ()19
ل�سنة ،2015
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2007ب�ش�أن التدريب املهني،
وعلى املر�سوم رقم ( )20ل�سنة  1975ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للتدريب املهني ،املعدل
باملر�سوم رقم ( )1ل�سنة ،1978
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأولى

ُيلغى املجل�س الأعلى للتدريب املهني.

املادة الثانية

ُتنقل اخت�صا�صات املجل�س الأعلى للتدريب املهني املن�صو�ص عليها يف املر�سوم رقم ()20
ل�سنة  1975ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للتدريب املهني والقانون رقم ( )17ل�سنة  2007ب�ش�أن التدريب
املهني �إلى �صندوق العمل ،و ُيبا�شر ال�صندوق كافة االخت�صا�صات واملهام املمنوحة للمجل�س يف
القوانني واللوائح والقرارات والأنظمة املعمول بها يف اململكة.

املادة الثالثة

ُتلغى الفقرة (�أ) من املادة اخلام�سة ع�شرة من القانون رقم ( )17ل�سنة  2007ب�ش�أن
التدريب املهني ،كما ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
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املادة الرابعة

ت�ؤول �إلى �صندوق العمل كافة حقوق والتزامات املجل�س الأعلى للتدريب املهني ،كما ت�ؤول
�إليه كافة ا�شرتاكات التدريب املهني امل�ستحقة �أو املوجودة وقت العمل بهذا القانون.

املادة اخلام�سة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

								
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريـخ 23 :ذي احلجة 1436هـ
املوافق� 7 :أكـ ـت ــوبـ ـ ـ ـ ــر 2015م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة 2015
بتعديل بع�ض �أحكام قانون م�صرف البحرين المركزي والم�ؤ�س�سات المالية
ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة 2006
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم ()64
ل�سنة ،2006
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي
املادة الأولى

ُي�ستبدل بتعريف «امل�ؤ�س�سات امل�ساندة للقطاع املايل» الوارد يف املادة ( )1وباملادة ()116
وب�صدر املادة ( )117وباملادة ( )129من قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية
ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة  ،2006الن�صو�ص الآتية:
مادة (:)1
امل�ؤ�س�سات امل�ساندة للقطاع املايل :اجلهات املرخ�ص لها ب�إدارة غرف املقا�صة ،وت�سوية
املدفوعات وال�شيكات والأوراق املالية ،وتقدمي خدمات معلومات االئتمان ،و�أية خدمات م�ساندة
�أخرى ذات �صلة ب�صناعة اخلدمات املالية.
مادة (:)116
املق�صود باملعلومات ال�سرية
ُيق�صد باملعلومات ال�سرية ،يف تطبيق �أحكام هذا القانون ،ما يلي:
 -1البيانات واملعلومات اخلا�صة ب�أي من عمالء املرخ�ص له.
 -2املعلومات االئتمانية املن�صو�ص عليها يف البند ( )1من الفقرة (ب) من املادة ( 68مكرر ًا)
من هذا القانون.
 -3تقارير االئتمان املن�صو�ص عليها يف البند ( )4من الفقرة (ب) من املادة ( 68مكرر ًا ) من
هذا القانون.
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مادة (:)117
حظر �إف�شاء املعلومات ال�سرية
يحظر على املرخ�ص لهم و�سائر �أع�ضاء مراكز املعلومات االئتمانية امل�شار �إليهم يف البند
( )2من الفقرة (ب) من املادة ( 68مكرر ًا) من هذا القانون� ،إف�شاء �أية معلومات �سرية �إال �إذا
كان ذلك:
مادة (:)129
فر�ض غرامة �إدارية
مع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية �أو املدنية ،يجوز للم�صرف �أن يفر�ض على املرخ�ص
له �أو �أي من الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف الفقرة (ب) من املادة ( 68مكرر ًا  )1من هذا القانون،
غرامة �إدارية ال تزيد على مائة �ألف دينار بحريني ،وذلك يف حال مخالفته �أي من �أحكام هذا
القانون �أو اللوائح �أو القرارات �أو التوجيهات ال�صادرة تنفيذ ًا له �أو مخالفة املرخ�ص له ل�شروط
الرتخي�ص ،وتتعدد الغرامة بتعدد املخالفات.

املادة الثانية

ُي�ضاف �إلى الباب الثاين من قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر
بالقانون رقم ( )64ل�سنة  2006ف�صل جديد هو الف�صل ال�سابع بعنوان (مراكز املعلومات
االئتمانية) وي�شمل املواد الآتية:
مادة ( 68مكرراً ):
�إن�شاء مراكز املعلومات االئتمانية
�أ -يجوز �إن�شاء م�ؤ�س�سات مالية ُت�سمى «مراكز املعلومات االئتمانية» ،يف �شكل م�ؤ�س�سات م�ساندة
للقطاع املايل ،تتولى– بنا ًء على ترخي�ص ي�صدر لها من امل�صرف -تلقي املعلومات االئتمانية
عن العمالء وحفظها وحتليلها وت�صنيفها و�إعداد تقارير االئتمان بنا ًء عليها وتزويد �أع�ضاء
مراكز املعلومات االئتمانية بها كلما طلبت ذلك ،وذلك كله وفق ًا لأحكام هذا القانون،
ويحدد امل�صرف قواعد و�ضوابط و�شروط تنظيم عمل مراكز املعلومات االئتمانية وتقدمي
خدماتها.
ب -يف تطبيق �أحكام هذا الباب:
ُ -1يق�صد باملعلومات االئتمانية ،املعلومات والبيانات املتعلقة بااللتزامات املالية للعميل.
وي�شمل ذلك املعلومات والبيانات املتعلقة بجميع �أنواع مديونيات العميل والت�سهيالت
االئتمانية املمنوحة له والبيوع بالآجل املربمة معه والبيع بالتق�سيط  ،و�أية مطالبات
�أخرى م�ستحقة على العميل ،وتواريخ ا�ستحقاقها والأحكام وال�شروط وال�ضمانات
املتعلقة بها و�آلية ت�سديدها ومدى التزامه بها ،وكذلك املعلومات والبيانات املتعلقة
مب�ستحقات اجلهات احلكومية على العميل من ر�سوم و�أق�ساط وغرامات ،و�أية مطالبات
�أخرى م�ستحقة عليه لهذه اجلهات.
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ُ -2يطلق على اجلهات احلكومية واملرخ�ص لهم والأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف املادة (68
مكرر ًا  )1من هذا القانون ت�سمية «�أع�ضاء مراكز املعلومات االئتمانية».
ُ -3يق�صد بالعميل �أي من عمالء �أع�ضاء مراكز املعلومات االئتمانية الذين حتتفظ هذه
املراكز مبعلومات ائتمانية متعلقة بهم.
ُ -4يق�صد بتقرير االئتمان �أي تقرير يت�ضمن معلومات ائتمانية تدلل على القدرة االئتمانية
للعميل ،وي�صدره �أي من مراكز املعلومات االئتمانية بنا ًء على طلب من العميل �أو من
�أي من �أع�ضاء مراكز املعلومات االئتمانية.
مادة ( 68مكرراً :)1
تزويد املعلومات االئتمانية ملراكز املعلومات االئتمانية
�أ -يحدد امل�صرف ،وفق ًا لأحكام هذا القانون ،املرخ�ص لهم الذين يتوجب عليهم تزويد مراكز
املعلومات االئتمانية مبا لديهم من معلومات ائتمانية.
ب -للم�صرف �أن ي�صدر قرار ًا ب�إلزام �أي �شخ�ص بتزويد مراكز املعلومات االئتمانية مبا لديه
من معلومات ائتمانية خا�صة مبعامالته التجارية مع عمالئه ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهة
الرقابية املعنية بذلك ال�شخ�ص.
ج -ي�صدر جمل�س الوزراء قرار ًا بتحديد اجلهات احلكومية التي يجب عليها تزويد مراكز
املعلومات االئتمانية مبا لديها من معلومات ائتمانية خا�صة مبعامالتها مع عمالئها،
و ُيق�صد باجلهات احلكومية الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واملجال�س والأجهزة التي
تن�ش�أ مبوجب قانون �أو مر�سوم .وي�ضع قرارجمل�س الوزراء �ضوابط و�أ�ساليب تزويد مراكز
املعلومات االئتمانية مبا لدى اجلهات احلكومية من معلومات ائتمانية ،و�آليات مراقبة مدى
التزام تلك اجلهات ب�أحكام هذا القانون ،و�آليات ر�صد املخالفات التي ترتكبها ،والإجراءات
التي يجب �إتباعها ب�ش�أن هذه املخالفات وتاليف تكرارها.
د -يربم مركز املعلومات االئتمانية مع ع�ضو مركز املعلومات االئتمانية اتفاق ًا يحدد مبوجبه
�شروط و�أحكام تلقي املركز للمعلومات االئتمانية من قبل الع�ضو وتزويد الع�ضو من قبل
املركز بتقارير االئتمان.
و -يجوز ملراكز املعلومات االئتمانية تبادل املعلومات االئتمانية مع �أي من مراكز املعلومات
االئتمانية � -أو من يف حكمها – العاملة خارج مملكة البحرين ،وذلك بعد ح�صولها
على موافقة م�سبقة من امل�صرف  ،ويكون تلقي املعلومات االئتمانية من مراكز املعلومات
االئتمانية العاملة خارج اململكة وتزويدها باملعلومات االئتمانية وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط
التي يحددها امل�صرف.
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مادة ( 68مكرراً :)2
القيود على �أغرا�ض ا�ستخدام املعلومات االئتمانية
�أ -ال يجوز ا�ستخدام املعلومات االئتمانية �أو تقرير االئتمان من قبل �أع�ضاء مراكز املعلومات
االئتمانية �إال لغر�ض تقييم احلالة االئتمانية للعميل بهدف اتخاذ قرار منح االئتمان �أو
جتديده �أو �إعادة جدولته �أو �إعادة هيكلته ،ولغر�ض تقييم احلالة االئتمانية للعميل يف
الأحوال الأخرى التي يتم مبوجبها بيع ال�سلع �أو تقدمي اخلدمات لأي �شخ�ص مقابل تعهد
بالدفع الالحق.
ب -ال يعد �إخال ًال ب�أحكام الفقرة الأولى من هذه املادة ا�ستخدام املعلومات االئتمانية لأغرا�ض
الإح�صاءات والدرا�سات على نحو ال يدل على �شخ�صية �أ�صحاب هذه املعلومات.
مادة ( 68مكرراً :)3
حقوق العمالء
�أ -يجوز للعميل احل�صول من مركز املعلومات االئتمانية على تقرير االئتمان اخلا�ص به دون
مقابل ،وذلك ملرة واحدة كل اثني ع�شر �شهر ًا ،كما يجوز له طلب �أي تقرير ائتمان �إ�ضايف
مقابل ر�سوم يحددها املركز.
ب -يجوز للعميل �أن يطلب من ع�ضو مركز املعلومات االئتمانية املعني �إدراج �أية معلومات �إ�ضافية
متعلقة بحالته االئتمانية� ،شريطة تقدمي ما يثبت �صحة تلك املعلومات.
ج -يحق للعميل �أن يتقدم �إلى مركز املعلومات االئتمانية ب�أية �شكوى �أو اعرتا�ض فيما يتعلق
ب�صحة �أو ق�صور املعلومات الواردة يف تقرير االئتمان اخلا�ص به .ويف هذه احلالة ،يقت�صر
دور املركز على متابعة الأمر مع ع�ضو مركز املعلومات االئتمانية املعني  ،و�إبالغ العميل ب�أية
ردود بهذا اخل�صو�ص .و�إذا ق ّدم العميل ما يثبت اخلط�أ �أو الق�صور يف املعلومات الواردة يف
التقرير ،فعلى الع�ضو املعني ت�صحيح اخلط�أ و�إ�شعار املركز بذلك ،وذلك وفق الآلية املحددة
يف النظام املذكور يف املادة ( 68مكرر ًا  )4من هذا القانون.
مادة ( 68مكرراً :)4
نظام حماية حقوق العمالء والأع�ضاء
�أ -على مركز املعلومات االئتمانية و�ضع نظام لتوعية العمالء بن�شاطه وبحقوقهم ،ولتلقي �شكاوى
واعرتا�ضات العمالء و�أع�ضاء مراكز املعلومات االئتمانية ب�ش�أن ما لديه من معلومات
ائتمانية وما ي�صدره من تقارير ائتمان ،ومتابعة تلك ال�شكاوى واالعرتا�ضات مع الع�ضو
املعني و�إخطار العميل مبا مت االنتهاء �إليه ب�ش�أنها ،ويجب �أن ي�شتمل النظام على �إجراءات
تقدمي ال�شكاوى واالعرتا�ضات ومتابعتها ،ويلتزم املركز ب�أن يقدم لأي �شخ�ص عند طلبه �أية
�إي�ضاحات لتلك الإجراءات دون مقابل.

ملحق العدد - 3230 :الخميس  8أكتوبر 2015

ب -جتب موافقة امل�صرف على النظام املذكور يف الفقرة الأولى من هذه املادة قبل العمل
به ،ويجب على مركز املعلومات االئتمانية املعني الإعالن عن ذلك النظام بالو�سائل التي
يحددها امل�صرف.

املادة الثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا القانون ،ويعمل به
اعتبار ًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

								
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريــخ 23 :ذي احلجة 1436هـ
املوافق� 7 :أكـ ـت ــوبـ ـ ـ ـ ـ ــر 2015م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة 2015
ب�إلغاء الم�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )5ل�سنة  1983ب�ش�أن تعديل املر�سوم الأمريي رقم ( )2ل�سنة
 1975ب�إن�شاء جمل�س �أعلى لل�شباب والريا�ضة ،وتعديالته،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010املعدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )69ل�سنة ،2014
وعلى املر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2015بتعيني وزير ل�شئون ال�شباب والريا�ضة،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأولى

ُتلغى امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة.

املادة الثانية

ُتبا�شر وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة �أو اجلهة املخت�صة التي ي�صدر بت�سميتها مر�سوم
كافة االخت�صا�صات املناطة بامل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة املن�صو�ص عليها يف املر�سوم
بقانون رقم ( )5ل�سنة  1983ب�ش�أن تعديل املر�سوم الأمريي رقم ( )2ل�سنة  1975ب�إن�شاء جمل�س
�أعلى لل�شباب والريا�ضة والقوانني واللوائح والقرارات والأنظمة املعمول بها يف اململكة.

املادة الثالثة

ت�ؤول �إلى وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة �أو اجلهة املخت�صة التي ي�صدر بت�سميتها مر�سوم
كافة االعتمادات املدرجة للم�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة يف امليزانية العامة للدولة وكافة
حقوقها والتزاماتها ،وينقل �إليها جميع موظفي امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة بذات حقوقهم
ومزاياهم الوظيفية طبق ًا لتنظيم الوزارة �أو اجلهة املخت�صة.
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املادة الرابعة

ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

املادة اخلام�سة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

								
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريـخ 23 :ذي احلجة 1436هـ
املوافق� 7 :أكـ ـت ــوبـ ـ ـ ـ ــر 2015م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم بقانون رقم ( )36ل�سنة 2015
ب�ش�أن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة �سحب الجن�سية البحرينية
�أو فقدها �أو �إ�سقاطها �أو التجن�س بجن�سية دولة �أجنبية دون �إذن
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى قانون اجلن�سية البحرينية لعام  ،1963وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ملوظفي احلكومة،
وتعديالته،
وعلى قانون تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ل�ضباط و�أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى قانون الت�أمني االجتماعي ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )24ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى قانون قوات الأمن العام ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  ،1982وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة  1991ب�إن�شاء �صندوق التقاعد ل�ضباط و�أفراد قوة دفاع
البحرين والأمن العام البحرينيني وغري البحرينيني،
وعلى قانون احلر�س الوطني ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة  ،2000املعدل باملر�سوم
بقانون رقم ( )38ل�سنة ،2002
وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة ،2002
وعلى قانون الق�ضاء الع�سكري ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة  ،2002وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2008ب�ش�أن الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي ،املعدل بالقانون رقم
( )33ل�سنة ،2014
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2009ب�إن�شاء �صندوق معا�شات ومكاف�آت التقاعد لأع�ضاء جمل�سي
ال�شورى والنواب واملجال�س البلدية وتنظيم معا�شاتهم ومكاف�آتهم،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة  2010ب�ش�أن �إدارة واخت�صا�صات �صندوق التقاعد ل�ضباط
و�أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيني وغري البحرينيني املن�ش�أ مبوجب املر�سوم
بقانون رقم ( )6ل�سنة ،1991
وعلى املر�سوم رقم ( )14ل�سنة  2002ب�إن�شاء جهاز الأمن الوطني ،وتعديالته،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
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ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأولى

يرتتب على �سحب اجلن�سية البحرينية �أو فقدها �أو �إ�سقاطها وقف كافة احلقوق واملزايا
التقاعدية امل�ستحقة �أو التي ت�ستحق للمواطنني البحرينيني مبوجب القوانني التالية:
�أ -القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ملوظفي احلكومة.
ب -قانون تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ل�ضباط و�أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة .1976
ج -قانون الت�أمني االجتماعي ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )24ل�سنة .1976
د -القانون رقم ( )32ل�سنة  2009ب�إن�شاء �صندوق معا�شات ومكاف�آت التقاعد لأع�ضاء جمل�سي
ال�شورى والنواب واملجال�س البلدية وتنظيم معا�شاتهم ومكاف�آتهم.
كما توقف كافة احلقوق واملزايا التقاعدية امل�ستحقة �أو التي ت�ستحق للمواطنني البحرينيني
مبوجب القوانني امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة يف حالة التجن�س بجن�سية دولة �أجنبية دون
�إذن من وزير الداخلية �أو من اجلهات املخت�صة يف قوة دفاع البحرين فيما يتعلق بالع�سكريني
واملدنيني املنتهية خدمتهم يف قوة دفاع البحرين.
ويعاد �صرف كافة احلقوق واملزايا التقاعدية املوقوفة اعتبار ًا من تاريخ زوال �سبب الوقف
امل�شار �إليه يف الفقرتني ال�سابقتني.

املادة الثانية

ُيلغى كل ن�ص يخالف �أحكام هذا القانون.

املادة الثالثة

ي�صدر القائد العام لقوة دفاع البحرين ووزير املالية – كل فيما يخ�صه – القرارات
الالزمة لتنفيذ هذا القانون .

املادة الرابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء – كل فيما يخ�صه -
تنفيذ �أحكام هذا القانون ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

								

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريــخ 23 :ذي احلجة 1436هـ
املوافق� 7 :أكـ ـت ــوبـ ـ ـ ـ ــر 2015م

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم رقم ( )69ل�سنة 2015
ب�إن�شاء هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010املعدل باملر�سوم
بقانون رقم ( )69ل�سنة  ،2014والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة ،2012
وعلى املر�سوم رقم ( )38ل�سنة  2002ب�إعادة ت�سمية وتنظيم اجلهاز املركزي للإح�صاء،
واملعدل باملر�سوم رقم ( )23ل�سنة ،2011
وعلى املر�سوم رقم ( )69ل�سنة  2007ب�إن�شاء وتنظيم هيئة احلكومة الإلكرتونية ،واملعدل
باملر�سوم رقم ( )71ل�سنة ،2012
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُتن�ش�أ هيئة ت�سمى «هيئة املعلومات واحلكومة االلكرتونية» تتبع جمل�س الوزراء ،و ُي�شار �إليها
فيما بعد بكلمة «الهيئة».
وي�صدر بتنظيم الهيئة مر�سوم.

املادة الثانية

تتولى الهيئة مبا�شرة االخت�صا�صات املخولة �إلى هيئة احلكومة الإلكرتونية واجلهاز املركزي
للمعلومات املن�صو�ص عليها يف القوانني واللوائح والقرارات والأنظمة املعمول بها يف اململكة.

املادة الثالثة

ت�ؤول �إلى الهيئة كافة االعتمادات املدرجة لهيئة احلكومة الإلكرتونية واجلهاز املركزي
للمعلومات يف امليزانية العامة للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها ،وينقل �إليها جميع موظفي هيئة
احلكومة الإلكرتونية واجلهاز املركزي للمعلومات بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبق ًا
لتنظيم الهيئة.
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املادة الرابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه -تنفيذ هذا املر�سوم ،و ُيعمل به من
تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

								
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريـخ 23 :ذي احلجة 1436هـ
املوافق� 7 :أكـ ـت ــوبـ ـ ـ ـ ــر 2015م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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