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 اأمر ملكي رقم )55( ل�سنة 2018 

بقبول ا�ستقالة الوزارة

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

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى كتاب ال�شتقالة المرفوع اإلينا من رئي�س مجل�س الوزراء رقم )درم/1211/1( بتاريخ 

24 ربيع الأول �شنة 1440هـ، الموافق 2 دي�شمبر �شنة 2018م،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُتقبل ا�شتقالة الوزارة من تاريخ �شدور هذا الأمر.

املادة الثانية

الوزارة  ت�شكيل  يتم  حتى  الدولة  اأمور  من  العاجل  بت�شريف  الــوزراء  مجل�س  رئي�س  ُيكلَّف 
الجديدة.

املادة الثالثة

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�َشر في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 24 ربيع الأول 1440هـ
الموافـق: 2 ديـ�شـمـبــــــر 2018م
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 اأمر ملكي رقم )56( ل�سنة 2018 

بتعيني رئي�س جمل�س الوزراء

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

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى الأمر الملكي رقم )55( ل�شنة 2018 بقبول ا�شتقالة الوزارة،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعيَّن �شاحب ال�شمو الملكي الأمير خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�شًا لمجل�س الوزراء، وُيكلَّف 
بتر�شيح اأع�شاء الوزارة الجديدة، بما يتوافق مع ن�س المادة )46( من الد�شتور.

املادة الثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�َشر في الجريدة الر�شمية. 

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 24 ربيع الأول 1440هـ
الموافـق: 2 ديـ�شـمـبــــــر 2018م
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 اأمر ملكي رقم )57( ل�سنة 2018 

 بتعديل بع�س اأحكام الأمر امللكي رقم )59( ل�سنة 2014 

بتحديد �سوابط تعيني اأع�ساء جمل�س ال�سورى

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س المادتين )52(، )53( منه،
رقم  بالقانون  ل  المعدَّ ال�شيا�شية،  الجمعيات  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )26( رقم  القانون  وعلى 

)34( ل�شنة 2014 والقانون رقم )13( ل�شنة 2016،
وعلى الأمر الملكي رقم )59( ل�شنة 2014 بتحديد �شوابط تعيين اأع�شاء مجل�س ال�شورى،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُي�شاف اإلى المادة الأولى من الأمر الملكي رقم )59( ل�شنة 2014 بتحديد �شوابط تعيين 
اأع�شاء مجل�س ال�شورى بند جديد برقم )3( ن�شه الآتي:

"3 - األ يكون منتميًا لأية جمعية �شيا�شية."

املادة الثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�َشر في الجريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 24 ربيع الأول 1440هـ
الموافـق: 2 ديـ�شـمـبــــــر 2018م
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 مر�سوم ملكي رقم )60( ل�سنة 2018

بت�سكيل جمل�س اأمانة العا�سمة

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

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى قانون البلديات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته،

وبناًء على عْر�س رئي�س مجل�س الوزراء،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ل مجل�س اأمانة العا�شمة برئا�شة �شالح ظاهر محمد طرادة، وع�شوية كل من: ُي�شكَّ
1(  عزيزة عبدالرحيم محمد كمال                                                     نائبًا للرئي�س.

2( الدكتور عبدالواحد عبدالوهاب اأحمد النكال.
3( الدكتورة مها �شالح ح�شين اآل �شهاب.

4( خلود را�شد عبدالرحمن القطان.
5( الدكتورة لولوة مطلق را�شد مطلق.

6( مبارك اأحمد مبارك النعيمي.
7( المهند�س محمد توفيق ر�شي اآل عبا�س.

8( المهند�س محمدعلي �شلمان الهندي.

9( المهند�شة هدى �شلطان مبارك فرج.
رة للمجال�س البلدية الأخرى. وتكون مدة ع�شويتهم لذات المدة المقرَّ

املادة الثانية

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – ُكلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا المر�شوم، وُيعمل به من 
تاريخ �شدوره، وُين�َشر في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 24 ربيع الأول 1439هـ
الموافق: 2 ديـ�شـمـبـــــــر 2018م
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 مر�سوم ملكي رقم )61( ل�سنة 2018

بت�سكيل الوزارة

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

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى الأمر الملكي رقم )56( ل�شنة 2018 ال�شادر بتاريخ 24 ربيع الأول 1440هـ الموافق 2 دي�شمبر 2018م، 
بتعيين �شاحب ال�شمو الملكي الأمير خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�شًا لمجل�س الوزراء، وتكليفه بتر�شيح اأع�شاء 

الوزارة الجديدة،
الأول 1440هـ  ربيع  بتاريخ 26  اإلينا  المرفوع  كتابه  في  الــوزراء  رئي�س مجل�س  علينا  ما عَر�شه  وبناًء على 

الموافق 4 دي�شمبر 2018م،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعيَّن  �شاحب ال�شمو الملكي الأمير �شلمان بن حمد بن عي�شى اآل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائبًا 
اأول لرئي�س مجل�س الوزراء.

املادة الثانية

ُيعيَّن كلٌّ من:
نائبًا لرئي�س مجل�س الوزراء.1. �شمو ال�شيخ محمد بن مبارك اآل خليفة

نائبًا لرئي�س مجل�س الوزراء.2. �شمو ال�شيخ علي بن خليفة اآل خليفة
نائبًا لرئي�س مجل�س الوزراء.3. �شعادة ال�شيد جواد بن �شالم العريِّ�س

نائبًا لرئي�س مجل�س الوزراء.4. معالي ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة

املادة الثالثة

ُيعيَّن كلٌّ من:

وزيرًا ل�شئون مجل�س الوزراء.1. �شعادة ال�شيد محمد بن اإبراهيم المطوع
وزيرًا للداخلية.2. معالي الفريق الركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة

وزيرًا للخارجية.3. معالي ال�شيخ خالد بن اأحمد بن محمد اآل خليفة 
وزيرًا للتربية والتعليم.4. �شعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي 
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وزيرًا للكهرباء والماء.5. �شعادة الدكتور عبدالح�شين بن علي ميرزا
وزيرًا للعدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.6. معالي ال�شيخ خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

ْفط.7. معالي ال�شيخ محمد بن خليفة اآل خليفة وزيرًا للنِّ
وزيرًا للمالية والقت�شاد الوطني.8. معالي ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة

وزيرًا لالأ�شغال و�شئون البلديات 9. �شعادة ال�شيد ع�شام بن عبداهلل خلف
والتخطيط العمراني.

وزيرًا للعمل والتنمية الجتماعية.10. �شعادة ال�شيد جميل بن محمد علي حميدان
وزيرًا للموا�شالت والت�شالت.11. �شعادة ال�شيد كمال بن اأحمد محمد

وزيرًا لالإ�شكان.12. �شعادة ال�شيد با�شم بن يعقوب الحمر
وزيرًا ل�شئون مجل�شي ال�شورى والنواب.13. �شعادة ال�شيد غانم بن ف�شل البوعينين

وزيرًا لل�شحة.14. �شعادة ال�شيدة فائقة بنت �شعيد ال�شالح
وزيرًا لل�شناعة والتجارة وال�شياحة.15. �شعادة ال�شيد زايد بن را�شد الزياني

وزيرًا ل�شئون الإعالم.16. �شعادة ال�شيد علي بن محمد الرميحي
وزيرًا ل�شئون الدفاع.17. �شعادة اللواء الركن عبداهلل بن ح�شن النعيمي

وزيرًا ل�شئون ال�شباب والريا�شة.18. �شعادة ال�شيد اأيمن توفيق الموؤيد 

املادة الرابعة

على رئي�س مجل�س الوزراء تنفيذ هذا المر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 26 ربيع الأول 1440هـ
الموافـق: 4 ديـ�شـمـبــــــر 2018م
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 قرار رقم )37( ل�سنة 2018

باإ�سدار  الإطار العام  ملراجعة اأداء املدار�س

رئي�س مجل�س الوزراء:
الت العلمية، بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1995 في �شاأن تقويم الموؤهِّ

ار�شين  وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1997 ب�شاأن مكاتب الِخْدمات التعليمية للدَّ
في الخارج،

والتدريبية  التعليمية  الموؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 
الخا�شة،

وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم، 
جودة  و�شمان  الت  للموؤهِّ الوطنية  الهيئة  بتنظيم   2012 ل�شنة   )83( رقم  المر�شوم  وعلى 

التعليم والتدريب،
الت  للموؤهِّ الوطنية  الهيئة  اإدارة  مجل�س  بت�شكيل   2013 ل�شنة   )15( رقم  المر�شوم  وعلى 

و�شمان جودة التعليم والتدريب،
و�شمان  الت  للموؤهِّ الوطنية  الهيئة  ت�شمية  باإعادة   2016 ل�شنة  رقم )74(  المر�شوم  وعلى 

جودة التعليم والتدريب،
د لمراجعة اأداء المدار�س، وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2015 باإ�شدار الإطار العام الموحَّ

وبناًء على عْر�س نائب رئي�س مجل�س اإدارة هيئة جودة التعليم والتدريب،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعمل بالإطار العام لمراجعة اأداء المدار�س، المرفق بهذا القرار، وذلك اعتبارًا من فبراير 
2019م.

املادة الثانية

يلغى الإطار العام الموحد لمراجعة اأداء المدار�س ال�شادر بالقرار رقم )36( ل�شنة 2015.

املادة الثالثة

اليوم  بهما من  وُيعمل  الر�شمية،  الجريدة  في  به  المرفق  العام  والإطار  القرار  ُين�َشر هذا 
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التالي لتاريخ الن�شر.

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الأول 1440 هـ
الـمــوافــــــــق: 28 نــوفـمــبــــر 2018 م



العدد: 3396 – الخميس 6 ديسمبر 2018

13



العدد: 3396 – الخميس 6 ديسمبر 2018

14



العدد: 3396 – الخميس 6 ديسمبر 2018

15



العدد: 3396 – الخميس 6 ديسمبر 2018

16



العدد: 3396 – الخميس 6 ديسمبر 2018

17



العدد: 3396 – الخميس 6 ديسمبر 2018

18



العدد: 3396 – الخميس 6 ديسمبر 2018

19



العدد: 3396 – الخميس 6 ديسمبر 2018

20



العدد: 3396 – الخميس 6 ديسمبر 2018

21



العدد: 3396 – الخميس 6 ديسمبر 2018

22

 قرار رقم )38( ل�سنة 2018

 باإ�سدار  الإطار العام

 ملراجعة اأداء موؤ�س�سات التعليم والتدريب املهني

رئي�س مجل�س الوزراء:
الت العلمية، بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1995 في �شاأن تقويم الموؤهِّ

ار�شين  وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1997 ب�شاأن مكاتب الِخْدمات التعليمية للدَّ
في الخارج،

والتدريبية  التعليمية  الموؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 
الخا�شة،

وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2007 ب�شاأن التدريب المهني، 
جودة  و�شمان  الت  للموؤهِّ الوطنية  الهيئة  بتنظيم   2012 ل�شنة   )83( رقم  المر�شوم  وعلى 

التعليم والتدريب،
الت  للموؤهِّ الوطنية  الهيئة  اإدارة  مجل�س  بت�شكيل   2013 ل�شنة   )15( رقم  المر�شوم  وعلى 

و�شمان جودة التعليم والتدريب،
و�شمان  الت  للموؤهِّ الوطنية  الهيئة  ت�شمية  باإعادة   2016 ل�شنة  رقم )74(  المر�شوم  وعلى 

جودة التعليم والتدريب،
وعلى القرار رقم )33( ل�شنة 2015 باإ�شدار الإطار العام لمراجعة اأداء موؤ�ش�شات التعليم 

والتدريب المهني،
وبناًء على عْر�س نائب رئي�س مجل�س اإدارة هيئة جودة التعليم والتدريب،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،
قرر الآتي:

املادة الأوىل

المهني في وحدة مراجعة  والتدريب  التعليم  موؤ�ش�شات  اأداء  لمراجعة  العام  بالإطار  ُيعمل 
القرار،  بهذا  المرفق  والتدريب،  التعليم  جودة  لهيئة  التابعة  المهني  التدريب  موؤ�ش�شات  اأداء 

وذلك اعتبارًا من فبراير 2019.

املادة الثانية

يلغى الإطار العام لمراجعة اأداء موؤ�ش�شات التعليم والتدريب المهني ال�شادر بالقرار رقم 
)33( ل�شنة 2015.
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املادة الثالثة

اليوم  بهما من  وُيعمل  الر�شمية،  الجريدة  في  به  المرفق  العام  والإطار  القرار  ُين�َشر هذا 
التالي لتاريخ الن�شر.

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الأول 1440 هـ
الـمــوافــــــــق: 28 نــوفـمــبــــر 2018 م
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 قرار رقم )39( ل�سنة 2018 

 باعتماد التقرير ال�سنوي

لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام 2018

رئي�س مجل�س الوزراء:
الت العلمية، بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1995 في �شاأن تقويم الموؤهِّ

ار�شين  وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1997 ب�شاأن مكاتب الِخْدمات التعليمية للدَّ
في الخارج،

والتدريبية  التعليمية  الموؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 
الخا�شة،

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العالي،
وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم،

وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2007 ب�شاأن التدريب المهني،
جودة  و�شمان  الت  للموؤهِّ الوطنية  الهيئة  بتنظيم   2012 ل�شنة   )83( رقم  المر�شوم  وعلى 

التعليم والتدريب،
الت  للموؤهِّ الوطنية  الهيئة  اإدارة  مجل�س  بت�شكيل   2013 ل�شنة   )15( رقم  المر�شوم  وعلى 

و�شمان جودة التعليم والتدريب،
و�شمان  الت  للموؤهِّ الوطنية  الهيئة  ت�شمية  باإعادة   2016 ل�شنة  رقم )74(  المر�شوم  وعلى 

جودة التعليم والتدريب،
وعلى نظام مراحل اإ�شدار تقارير المراجعات والمتحانات الوطنية ال�شادر بالقرار رقم 

)49( ل�شنة 2009،
الت ال�شادرة عن هيئة جودة التعليم  وعلى وثيقة ال�شيا�شات العامة لالإطار الوطني للموؤهِّ

والتدريب، ال�شادرة بالقرار رقم )12( ل�شنة 2015،
وبناًء على عْر�س نائب رئي�س مجل�س اإدارة هيئة جودة التعليم والتدريب،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعتَمد التقرير ال�شنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام 2018، وُين�َشر ِوْفق نظام مراحل 
اإ�شدار تقارير المراجعات والمتحانات الوطنية لهيئة جودة التعليم والتدريب ال�شادر بالقرار 
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رقم )49( ل�شنة 2009.    
املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ َن�ْشِره.
      

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الأول 1440 هـ
الـمــوافــــــــق: 28 نــوفـمــبــــر 2018 م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )67( ل�سنة 2018 

باإعادة ت�سكيل جمل�س اإدارة مركز حماية الطفل

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
الأخ�س  وعلى  الطفل،  قانون  باإ�شدار   2012 ل�شنة   )37( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

المادة )51( منه،
وعلى القرار رقم )69( ل�شنة 2016 ب�شاأن مركز حماية الطفل،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2015 بت�شكيل مجل�س اإدارة مركز حماية الطفل،
هذا  محل  الإدارة  بمجل�س  كاأع�شاء  عنها  ممثلين  المعنية  الجهات  تر�شيحات  على  وبناًء 

القرار،
وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:

مادة )1(

الحمود  علي  محمد  هدى  ال�شيدة  برئا�شة  الطفل  حماية  مركز  اإدارة  مجل�س  ت�شكيل  يعاد 
مدير اإدارة الرعاية الجتماعية، وع�شوية كل من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:

وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف 1- ال�شيخة �شعيدة بنت �شلمان اآل خليفة

وزارة الداخلية2- النقيب هدى اأحمد العو�شي

وزارة ال�شحة3- الدكتورة اإ�شراق عبدالعزيز العامر

وزارة التربية والتعليم4- عائ�شة جهام الزعبي

وزارة العمل والتنمية الجتماعية5- محمد اأحمد اإبراهيم

وزارة �شئون الإعالم6- ماي�شة عبداللطيف الذوادي

المجل�س الأعلى للمراأة 7- عبير محمد دهام

جمعية الغد الُم�شِرق البحرينية لرعاية الطفل8- رحاب علي الحداد

جمعية الأحالم9- اإيمان خليل اإبراهيم نور الدين
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وفي اأول اجتماع للمجل�س يختار اأع�شاوؤه نائبًا للرئي�س يحل محل الرئي�س في حالة غيابه.

مادة )2(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 
وُين�َشر في الجريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 22 �شـفـر 1440هـ
الـمــوافــــــــق: 31 اأكتوبر 2018م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )69( ل�سنة 2018 

ب�ساأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية ال�سقية اخلريية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 
في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )20( ل�شنة 2007 ب�شاأن الترخي�س بت�شجيل جمعية ال�شقية الخيرية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي لجمعية ال�شقية الخيرية،
وا�شتنادًا اإلى مذكرة اإدارة دعم المنظمات الأهلية الموؤرخة في 26/9/2018، والثابتة فيها 
مخالفات وتجاوزات الجمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من المر�شوم بقانون رقم )21( 
ل�شنة 1989، وعدم عْقد اجتماع الجمعية العمومية ومجل�س الإدارة، وعدم انتخاب مجل�س اإدارة 

للجمعية،
وعماًل بن�س المادة )23( من المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 الم�شار اإليه،

و�شمانًا لُح�ْشن �شير العمل بجمعية ال�شقية الخيرية،
وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد لتنمية المجتمع،

قرر الآتي:

مادة )1(

ال�شيد  برئا�شة  اأ�شهر  ثمانية  لمدة  الخيرية  ال�شقية  لجمعية  موؤقت  اإدارة  مجل�س  ُيعيَّن 
عبدالأمير جعفر مهدي نا�شر، وع�شوية كل من:

1-    عبداهلل عبدعلي عبدالر�شول عبداهلل.
2-    �شالح عبداهلل علي اإبراهيم ا�شحاق
3-    عبدالر�شول اأحمد عبداهلل مخلوق.

4- ح�شين �شعيد من�شور اأحمد.
5-    جا�شم علي �شلمان علي �شلمان.



العدد: 3396 – الخميس 6 ديسمبر 2018

43

مادة )2(

رة لمجل�س الإدارة ِوْفقًا لأحكام قانون الجمعيات  تكون للمجل�س الموؤقت الخت�شا�شات المقرَّ
والأندية الإجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات 

الخا�شة، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(

اأْن يبادروا بت�شليم مجل�س الإدارة الموؤقت جميع اأموال  على القائمين بالعمل في الجمعية 
الجمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

اأو�شاع  ب�شاأن  الإجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  الموؤقت  الإدارة  ُيِعدُّ مجل�س 
وتطوير  لإ�شالحها  ومقترحاته  الما�شيين  العامين  خالل  المالية  اأمورها  نًا  مت�شمِّ الجمعية، 
�شتة  خالل  وذلك  اإليهما،  الم�شار  الأ�شا�شي  والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفقًا  بها  العمل  وتنظيم 

اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

دة  يدعو مجل�س الإدارة الموؤقت الجمعية العمومية اإلى اجتماع ُيعَقد قبل انتهاء المدة المحدَّ
بالمادة رقم )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل وبعد موافقة الوزارة، واأْن يعر�س عليها تقريرًا 
اًل عن حالة الجمعية. وتنتخب الجمعية العمومية مجل�س الإدارة الجديد في الجل�شة ذاتها  مف�شَّ
والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفقًا  الإدارة  اأع�شاء مجل�س  بتر�شيح  الخا�شة  الإجراءات  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي الم�شار اإليهما.

مادة )6(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشِره في الجريدة 
الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 11 ربيع الأول 1440هـ
المــــــــــــوافق: 19 نـــــوفمبـــــر 2018م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )72( ل�سنة 2018 

 ب�ساأن الرتخي�س باإن�ساء مركز برين ما�سرت للتدريب

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
التعليمية  الموؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  المر�شوم  على  الطــالع  بعد 

والتدريبية الخا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن الموؤ�ش�شات التدريبية الخا�شة،

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

وعلى قرار اللجنة الم�شتَركة في جل�شتها رقم )158( المنعقدة بتاريخ 2018/11/8،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

�س لل�شيد/ يا�شر حمزة علي رحمة في اإن�شاء معهد للتدريب الإداري والتجاري با�شم  يرخَّ
رقم  تجاري  �شجل  تحت   )Brain Master Training Center للتدريب  ما�شتر  برين  )مركز 

)88536/2(، ويقيَّد تحت قْيد رقم )6-م/ت/خ/2018(.

مادة - 2 -

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ َن�ْشره في الجريدة 
الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 17 ربيع الأول 1440هـ
الـمــوافــــــــق: 25 نــوفـمــبــــر 2018م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )73( ل�سنة 2018 

�َسِري
ُ
ب�ساأن الرتخي�س بفتح مركز �سريين للإر�ساد الأ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�شنة 2015 ب�شاأن الحماية من العنف الأُ�َشِري،

الإر�شاد  الترخي�س لمراكز  واإجراءات  ب�شاأن �شروط  ل�شنة 2017  القرار رقم )26(  وعلى 
الأُ�َشِري،

وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر الآتي:

مادة )1(

لالإر�شاد  �شيرين  مركز  بفتح  ذ.م.م  النف�شي  للطب  �شيرين  م�شت�شفى  ل�شركة/  �س  ُيرخَّ
الأُ�َشِري لمدة �شنتين، تحت قيد رقم )1/اأر/2018(.

مادة )2(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة 
الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 18 ربيع الأول 1440هـ
الـمـوافـــــــــق: 26 نـــوفمــبــــر 2018م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )74( ل�سنة 2018 

 ب�ساأن الرتخي�س باإن�ساء مركز الندى للتدريب ذ.م.م

 )موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
التعليمية  الموؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  المر�شوم  على  الطــالع  بعد 

والتدريبية الخا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن الموؤ�ش�شات التدريبية الخا�شة،

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

وعلى قرار اللجنة الم�شتَركة في جل�شتها رقم )158( المنعقدة بتاريخ 2018/11/8،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

�س لل�شادة/ كين�شو كنولدج �شولو�شن ذ.م.م في اإن�شاء معهد للتدريب الإداري والتجاري  يرخَّ
با�شم  )مركز الندى للتدريب ذ.م.م Al Nada Training Center W.L.L( تحت �شجل تجاري 

رقم )80847/2(، ويقيَّد تحت قْيد رقم )7/م.ت.خ/2018(.

مادة - 2 -

�شره في الجريدة  ْنَ على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ 
الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 18 ربيع الأول 1440هـ
الـمـوافـــــــــق: 26 نـــوفمــبــــر 2018م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )75( ل�سنة 2018

  ب�ساأن الرتخي�س باإن�ساء مركز اأجورا للتدريب �س��س�و 

وملالكتها اإلينا موور )موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
التعليمية  الموؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  المر�شوم  على  الطــالع  بعد 

والتدريبية الخا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن الموؤ�ش�شات التدريبية الخا�شة،

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

وعلى قرار اللجنة الم�شتَركة في جل�شتها رقم )158( المنعقدة بتاريخ 2018/11/8،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

اإن�شاء  فــي  مـــوور  اإلينا  ولمالكتها  �ــس.�ــس.و  للتدريب  اأجـــورا  مــركــز  لل�شادة/  �س   يرخَّ
موور   اإلينا  ولمالكتها  �س.�س.و  للتدريب  اأجــورا  )مركز  با�شم  والتقني  المهني  للتدريب  معهد 
Owend By Elena Moore Agora Functional & Technical S.P.C( تحت �شجل تجاري 

رقم )1-112234(، ويقيَّد تحت قيد رقم )8/م.ت.خ/2018(.

مادة - 2 -

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ َن�ْشِره في الجريدة 
الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 18 ربيع الأول 1440هـ
الـمــوافــــــــق: 26 نــوفـمــبــــر 2018م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )76( ل�سنة 2018 

 ب�ساأن الرتخي�س باإن�ساء مركز كورال للتدريب ذ.م.م 

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
التعليمية  الموؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  المر�شوم  على  الطــالع  بعد 

والتدريبية الخا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن الموؤ�ش�شات التدريبية الخا�شة،

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

وعلى قرار اللجنة الم�شتَركة في جل�شتها رقم )158( المنعقدة بتاريخ 2018/11/8،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

�س لل�شادة/ مركز التربية الهندية الممتازة  ذ.م.م في اإن�شاء معهد للتدريب الإداري  يرخَّ
والتجاري با�شم )مركز كورال للتدريب ذ.م.م CORAL TRAINING CENTER W.L.L( تحت 

�شجل تجاري رقم )98304/2(، ويقيَّد تحت قْيد رقم )9/م.ت.خ/2018(.

مادة - 2 -

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشِره في الجريدة 
الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الأول 1440هـ 
الـمـوافـــــــــق: 28 نــوفـمـبـــــر 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )203( ل�سنة 2018 

 ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات  

يف منطقة جدحف�س - جممع 426

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم المباني، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية، 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

والتطوير، ولئحته التنفيذية، ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية، ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

ُرق العامة، للتعمير والتطوير، واإ�شغال الطُّ
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  المر�شوم  وعلى 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وبعد العْر�س على مجل�س اأمانة العا�شمة،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراني،

قرر الآتي:

مادة )1(

يغيَّر ت�شنيف عدد من العقارات الكائنة بمنطقة جدحف�س مجمع 426 اإلى ت�شنيف مناطق 
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وتطبَّق عليه  القرار،  لهذا  المرافقة  الخارطة  وارد في  ِلما هو  ِوْفقًا   )RB( الخا�س ب ال�شكن 
ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئي�س مجل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 17 ربيع الأول1440هـ
الـمــوافــــــــق: 25 نـــــوفمبـــــر 2018م
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وزارة  املوا�سلت والت�سالت

 قرار رقم )12( ل�سنة 2018 

ب�ساأن نظام تراخي�س تاأجري ال�سيارات الفاخرة ب�سائق

وزير الموا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع قانون المرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س المادتين 
لة  المعدَّ  ،2015 ل�شنة   )154( رقم  بالقرار  ال�شادرة  التنفيذية  ولئحته  منه،  و)18(   )17(

بالقرار رقم )134( ل�شنة 2017، 
والت�شالت،  الموا�شالت  وزارة  تنظيم  باإعادة   2016 ل�شنة   )78( رقم  المر�شوم  وعلى 

ل بالمر�شوم رقم )16( ل�شنة 2018، المعدَّ
 ،2015 ل�شنة   )11( رقم  بالقرار  ال�شادرة  العام  النقل  اأن�شطة  تراخي�س  لئحة  وعلى 

وتعديالتها، وعلى الأخ�س البند )ك( من المادة )5( منها،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للنقل البري والبريد،

قرر الآتي:

التعاريف

مادة )1(

د بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الواردة في لئحة تراخي�س  ُيق�شَ
اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015، وتكون للكلمات والعبارات التالية 

المعانَي المبينَة قريَن كلٍّ منها، ما لم يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
اللئحة: لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015.

دها  ال�سي���ارات الفاخرة: ال�شيارات التي تتوفر فيهـــا موا�شفات ومعايير وا�شتراطات خا�شة تحدِّ

الإدارة ِوْفقًا لأحكام هذا النظام.
�س لها بمزاولة ن�شـــاط تاأجير ال�شيارات الفاخرة  ����س له: ال�شـــركات والموؤ�ش�شات المرخَّ المرخَّ

ِوْفقًا لأحكام هذا النظام.

نطاق �سريان النظام 

مادة )2( 

والموؤ�ش�شات  لل�شركات  الوزارة  ُت�شِدرها  التي  التراخي�س  على  النظام  هذا  اأحكام  ت�شري 
المن�شو�س  التراخي�س  لأحكام  ِوْفقًا  وذلك  ب�شائق  الفاخرة  ال�شيارات  تاأجير  ن�شاط  لمزاولة 
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عليها في الالئحة. 

عدد ال�سيارات الفاخرة 

مادة )3(

�شة لمزاولة ن�شاط تاأجير ال�شيارات الفاخرة ب�شائق  يجب اأْن ل يقل عدد ال�شيارات المخ�شَّ
ده الإدارة. عن الحد الأدنى الذي تحدِّ

بطاقة ت�سغيل ال�سيارات الفاخرة

 مادة )4(

ح�شب  لها  ت�شغيلية  بطاقة  على  الح�شول  دون  ب�شائق  فاخرة  �شيارة  اأيــة  ت�شغيل  يجوز  ل 
ال�شتراطات والموا�شفات ِوْفقًا لأحكام هذا النظام والالئحة. 

ا�سرتاطات وموا�سفات ال�سيارات الفاخرة

مادة )5(

يجب اأْن تتوافر في ال�شيارات الفاخرة ال�شروط الآتية: 
1 - اأْن تكون جديدة، بحيث ل يكون قد م�شى على �شنعها اأكثر من �شنة، ويجوز بقرار من وكيل 
ْنـــع ال�شيارات، اإذا لم تكن ال�شيارة قـــد ا�شُتخِدمت من قبل،  الـــوزارة ا�شتثناء �شرط �شنة �شُ
علـــى اأْن ل تتجاوز �شنـــة �شنعها عن �شنتين مـــن تاريخ تقديم طلب اإ�شـــدار بطاقة الت�شغيل 

الخا�شة بهذا النوع من ال�شيارات.
دها الإدارة من حيث الطراز  2 - اأْن تكون مطاِبقة لال�شتراطات والموا�شفات والمعايير التي تحدِّ

والأبعاد، عدد المقاعد، الوزن، واللون.

3- اأْن تكون مطاِبقة للموا�شفات الخليجية.

مادة )6(

من  اأو طراز جديد  نوع  ا�شتخدام  على  للموافقة  لــالإدارة  تقديم طلب  له  �س  للمرخَّ يجوز 
�س به ِوْفقًا لأحكام هذا النظام. ولالإدارة البتُّ في الطلب  ال�شيارات في مزاولة الن�شاط المرخَّ
ْف�س طبقًا لمدى مالءمة نوع وطراز ال�شيارات المطلوبة لطبيعة وغايات الن�شاط  بالموافقة اأو الرَّ

م الطلب اأْن يرفق بالطلب الآتي: �س به، وعلى ُمَقدِّ المرخَّ
ْنع ال�شيارة. 1 - �شنة �شُ

2 - موا�شفات ال�شيارة ومميزاتها.
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3 - الأ�شباب التي دعت طالب الترخي�س لتقديم الطلب.
4 - اأية م�شتندات اأو بيانات اأخرى تطلبها الإدارة.

مادة )7(

�س به بعد مرور )6( �شنوات  ل يجوز ا�شتخدام ال�شيارة الفاخرة في مزاولة الن�شاط المرخَّ
ِوْفقًا لال�شتراطات  اإ�شدار بطاقة الت�شغيل لها، ويجوز لالإدارة ا�شتثناء هذا ال�شرط  من تاريخ 

التي تعتمدها.

�س له التزامات وم�سئوليات املرخَّ

مادة )8(

مع مراعاة اأحكام المادة )19( من قانون المرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، 
�س له ا�شتخدام �شائقين ل�شياقة ال�شيارة الفاخرة ِوْفقا لال�شتراطات الآتية: يجب على المرخَّ

1 - األ يقل عمر ال�شائق عن )25( �شنة ول يزيد على )65( �شنة.
2 - اأْن تكون لدى ال�شائق خبرة ل تقل عن )5( �شنوات في قيادة ال�شيارات. 

   
مادة )9(

�س له تقديم تقارير طبية ُتثِبت ُخُلو �شائق ال�شيارة الفاخرة من الإعاقة اأو  يجب على المرخَّ
َرع اأو الأمرا�س العقلية واأمرا�س الِكَلى والأمرا�س المعدية، وعلى الأخ�س  اأمرا�س القلب وال�شَّ

الكبد الوبائي والُجَذام ونْق�س المناعة المكت�شبة.

مادة )10(

�س له تدريب ال�شائقين لديه على خدمة العمالء ومهارات الت�شال، وعمل  يجب على المرخَّ
الإ�شعافات الأولية في اإحدى الجهات المعنية، وتزويد الإدارة ب�شهادات توؤكد اجتيازهم لبرامج 

خدمة العمالء ومهارات الت�شال والإ�شعافات الأولية.

مادة )11(

�س له ِوْفقًا لأحكام هذا النظام اللتزام بالآتي: يجب على المرخَّ
�س به، ل تقل  1 - اأن يكون لديه مدير م�شئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية للن�شاط المرخَّ

خبرته العملية عن ثالث �شنوات في اإدارة الأعمال.
ن وُتْثَبت فيه كافة البيانات المتعلقة بعقود تاأجير ال�شيارات  2 - م�ْشُك �شجل منتظم ومت�شل�ِشل تدوَّ
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الفاخـــرة وخا�شة اأ�شماء وبيانات الجهات والأ�شخا�ـــس المتعاَقد معهم، وتاريخ ومدة وقيمة 
العقد.

د وذلك خالل اأوقات العمل. 3 - اإلزام ال�شائقين العاملين لديه بارتداء زي ر�شمي موحَّ

مادة )12(

�س له ت�شغيل اأية �شيارة فاخرة عن طريق تاأجيرها من الباطن. ل يجوز للمرخَّ

مادة )13(

�س له التنازل عن الترخي�س اأو تاأجيره من الباطن اإل بموافقة كتابية م�شبقة  ل يجوز للمرخَّ
من الوزارة، وِوْفقًا لأحكام المادة )34( من الالئحة.

مادة )14(

�س له اأو �شائق ال�شيارة الفاخرة انتظار الركاب اأو تحميلهم من مواقف   ُيحَظر على المرخَّ
�شة لأن�شطة النقل العام الأخرى. المركبات المخ�شَّ

مادة )15(

�س له مزاولة اأن�شطته عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية اإل بعد موافقة  ل يجوز للمرخَّ
الإدارة.

�سروط خا�سة باملقر ومكان الإيواء

مادة )16(

مع مراعاة اأحكام المادة )27( من الالئحة، ُي�شتَرط في المقر وفروعه اأْن يكون على �شارع 
اأو �شناعية، واأْن تتوافر في محيطه مواقف عامة  اأو في منطقة ا�شتثمارية  اأو خدمي،  تجاري، 

ل�شتخدام العمالء. 

مادة )17(

�س لإيواء ال�شيارات  مع مراعاة اأحكام المادة)28( من الالئحة، ُي�شتَرط في المكان المخ�شَّ
الفاخرة لمزاولة هذا الن�شاط ِوْفقا لأحكام هذا النظام، ما ياأتي:

1 - أل يكون في منطقة �شكنية.
2 - اأْن تكون م�شاحته كافية ل�شتيعاب 20% من المركبات.
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دًا بَمخَرج للطوارىء، ومتوفرة فيه و�شائل الأمن وال�شالمة. رًا ومزوَّ 3 -  أْن يكون م�شوَّ
دها الإدارة. 4 - اأية ا�شتراطات اأخرى تحدِّ

مادة )18(

في  ُت�شتخَدم  فاخرة  �شيارة  اأيــة  وقــوف  بعدم  اللتزام  تابعيه  اأو  له  �س  المرخَّ على  يجب 
�س به اأمام المقر، ويجب عليهم اللتزام بوقوف ال�شيارات الفاخرة في المكان  الن�شاط المرخَّ

�س لإيوائها. المخ�شَّ

فْقد اأو تلف الرتخي�س اأو بطاقة الت�سغيل

مادة )19(

�س له اأْن يطلب من الإدارة ا�شتخراج بدل فاقد اأو تالف اإذا فقَد الترخي�س  يجب على المرخَّ
هت بياناتهما اأو اأ�شبحت ل ُتقراأ. اأو بطاقة الت�شغيل، اأو لِحق بهما تلف اأو ُطِم�شت اأو �ُشوِّ

مادة )20(

م طلب الح�شول على بدل فاقد اأو تالف على النموذج المعد لهذا الغر�س اإلى الإدارة،  يقدَّ
وُيرَفق به الآتي:

هت بياناتها اأو اأ�شبحت ل ُتقراأ، اأو  1 - الترخي�س اأو بطاقة الت�شغيل التي تلفت اأو ُطِم�شت اأو �ُشوِّ
ما يفيد الفْقد حال حدوثه.

2 -  ن�شخة من بطاقة اإثبات ال�شخ�شية �شارية المفعول.
رة بموجب ن�س المادة )17( من الالئحة. الُّ على �شداد الر�شوم المقرَّ 3 - الإي�شال الدَّ

جتديد الرتخي�س اأو بطاقة الت�سغيل

مادة )21(

�س له عند طلب تجديد الترخي�س اأو بطاقة الت�شغيل - بح�شب الأحوال -  يجب على المرخَّ
ا�شتيفاء كافة ال�شروط والمتطلَّبات المن�شو�س عليها في هذا النظام اأو الالئحة، والتي بموجبها 

ح�شل على الترخي�س اأو بطاقة الت�شغيل ابتداًء.
�س له كافة  وعلى الإدارة رْف�ُس تجديد الترخي�س اأو بطاقة الت�شغيل اإذا لم ي�شتوف المرخَّ

ال�شروط والمتطلَّبات المن�شو�س عليها في هذا النظام اأو الالئحة.
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الر�سوم

مادة )22(

تكون ر�شوم اإ�شدار الترخي�س وتجديده واإ�شدار بطاقة الت�شغيل وتجديدها، طبقًا ِلـما هو 
وارد بجدول ر�شوم تراخي�س اأن�شطة النقل العام الملحق بالالئحة.

اجلزاءات والتدابري

مادة )23(

ت�شري الجزاءات والتدابير المن�شو�س عليها في المادة )37( من الالئحة في حالة اإخالل 
المن�شو�س  الواجبات  اأو  باأيٍّ من اللتزامات  له  التابعين  اأو  ال�شائقين  اأيٍّ من  اأو  له  �س  المرخَّ

عليها في هذا النظام، اأو الإخالل باأيٍّ من ا�شتراطات الترخي�س، اأو مخالفة اأحكام الالئحة.

اأحكام ختامية

مادة )24(

�س به ِوْفقًا لهذا النظام تنفيذًا  اإذا ِبْيَعت ال�شيارة الم�شتخَدمة في مزاولة الن�شاط المرخَّ
�س له طلب نْقل بطاقة  لحكم ق�شائي، فال تنتقل بطاقة الت�شغيل اإلى الم�شتري. ويجوز للمرخَّ

لة با�شمه خالل مدة اأق�شاها )6( اأ�شهر من تاريخ البيع. الت�شغيل اإلى �شيارة اأخرى م�شجَّ

مادة )25(

  ت�شري اأحكام الالئحة فيما لم يرد ب�شاأنه ن�س خا�س في هذا القرار.

مادة )26(

على وكيل الوزارة للنقل البري والبريد تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم 
التالي لتاريخ ن�ْشِره في الجريدة الر�شمية. 

وزير املوا�سلت والت�سالت  

 كمال بن اأحمد حممد

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1440هـ
الـمـوافــــــــــق: 2 ديـ�شـمـبــــــر 2018م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )96( ل�سنة 2018 

 ب�ساأن �سوابط واإجراءات التَّ�َسالح يف اجلرائم

  التي تقع باملخالفة لأحكام

املر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1986  ب�ساأن تنظيم ال�سياحة 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة وتعديالته،
وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س، 

ل بالمر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، المعدَّ
وعلى المر�شوم رقم )76( ل�شنة 2015 بتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س،

قرر الآتي:

مادة )1( 

الح اأمام الهيئة مع َمن خالف اأحكام المواد )2، 3، 4( من  يجوز في غير حالة الَعْود، التَّ�شَ
ذة لأحكامه،  المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة اأو القرارات المنفِّ

وذلك ِوْفقًا لأحكام المادة )11 مكررًا( من ذات القانون.

مادة )2(

الح على المخاِلف بعد التاأكد من عدم ارتكابه  ْبط الق�شائي اأْن يعر�س التَّ�شَ على ماأمور ال�شَّ
ذات المخالفة في وقت �شابق، على اأْن يتم اإثبات ذلك في مح�شر المخالفة.

مادة )3(

الح، يجب عليه اأْن يدفع مبلغًا يعادل الحد الأدنى  في حالة ما اإذا رِغب المخالف في التَّ�شَ
ب�شاأن  ل�شنة 1986  رقم )15(  بقانون  المر�شوم  المادة )11 مكررًا( من  في  رة  المقرَّ للغرامة 
مح�شر  تحرير  تاريخ  من  عمل  اأيــام  ع�شرة  اأق�شاه  موعد  في  الهيئة  لدى  ال�شياحة،  تنظيم 
ْبط الق�شائي  ع من ِقَبل المخاِلف وماأمور ال�شَّ ر مح�شر م�شتقل بالت�شالح يوقَّ المخالفة، ويحرَّ
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ويعتمده مدير اإدارة المرافق والخدمات بهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س.
الح. ول يجوز في جميع الأحوال تق�شيط مبلغ التَّ�شَ

مادة )4(

اإدارة المرافق والخدمات بهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س  في جميع  يجب على مدير 
ْلح - اإْن ُوِجدت - للنيابة العامة، وذلك عِقب  الأحوال اإحالة محا�شر المخالفات ومحا�شر ال�شُّ

الح. رة للتَّ�شَ انتهاء المدة المقرَّ

مادة )5(

قد  يكن  مالم  القرار،  باأحكام هذا  العمل  قبل  وقعت  التي  المخالفات  في  الح  التَّ�شَ  يجوز 
�شدر فيها حكم جنائي نهائي، وذلك في موعد اأق�شاه ع�شرة اأيام عمل من تاريخ العمل بهذا 

القرار. 

مادة )6(

 على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعَمل به من 
اليوم التالي لَن�ْشِره في الجريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

زايد بن را�سد الزياين

�شـدر بتاريخ: 21 ربيع الأول 1440هـ
الــمــوافــــــــق: 29 نــوفـمــبـــر 2018م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )65( ل�سنة 2018 

 ب�ساأن اإلغاء الرتخي�س املمنوح

  لل�سركة العربية ال�سرقية لل�سمان املحدودة

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية، ال�شادر بالقانون 

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
الممنوح  الترخي�س  باإلغاء  المالية،  الموؤ�ش�شات  التنفيذي لرقابة  المدير  وبناًء على توجيه 
�س به بقرار من الجمعية العامة  ِفها عن مزاولة الن�شاط المرخَّ لل�شركة المذكورة، وذلك لَتَوقُّ

غير العادية لل�شركة بتاريخ 16 اأغ�شط�س 2017،

قرر الآتي:

مادة )1(

تحت  والم�شجلة  المحدودة،  لل�شمان  ال�شرقية  العربية  لل�شركة  الممنوح  الترخي�س  ُيلغى 
ال�شجل التجاري رقم 1-18800 الموؤرخ في 1987/10/1.

مادة )2(

على الإدارات المعنية بم�شرف البحرين المركزي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 
َن�ْشِره في الجريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 21 ربيع الأول1440هـ
الـمـوافـــــــــق: 29 نـوفـمـبــــر 2018م
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هيئة تنظيم الت�سالت

 قرار رقم )13( ل�سنة 2018 

 بتعديل بع�س اأحكام اللئحة التنظيمية

 ب�ساأن الر�سوم التي تفر�سها الهيئة على الرتاخي�س

 واخِلْدمات الأخرى  ال�سادرة بالقرار رقم )7( ل�سنة 2017

رئي�س مجل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت:
 ،2002 ل�شنة  رقم )48(  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الت�شالت،  قانون  على  الطالع  بعد 

ل بالمر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س المادة )3( منه، المعدَّ
والِخْدمات  التراخي�س  على  الهيئة  تفر�شها  التي  الر�شوم  ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  وعلى 

الأخرى، ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2017،
وبناًء على عْر�س القائم باأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت،

وبعد موافقة مجل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبَدل بن�س المادة الأولى من القرار رقم )7( ل�شنة 2017 باإ�شدار الالئحة التنظيمية 
ب�شاأن الر�شوم التي تفر�شها الهيئة على التراخي�س والخدمات الأخرى، الن�س الآتي: 

الت�شالت  تنظيم  هيئة  تفر�شها  التي  الر�شوم  ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  باأحكام  ُيعمل 
على التراخي�س والِخْدمات الأخرى، المرافقة لهذا القرار، اعتبارًا من 1 يناير 2018، ويلغى 
القرار رقم )3( ل�شنة 2010 باإ�شدار جدول لبع�س الر�شوم الم�شتَحقة ل�شنة 2010 لهيئة تنظيم 

الت�شالت، اعتبارًا من ذلك التاريخ، كما يلغى كل ن�س يخالف ذلك.
وا�شتثناًء من حكم الفقرة ال�شابقة، ُيعمل بالبنود 7.3 و7.4 و7.5 من المادة )7( من الالئحة 
والِخْدمات  التراخي�س  على  الت�شالت  تنظيم  هيئة  تفر�شها  التي  الر�شوم  ب�شاأن  التنظيمية 
دي  ْيف التََّردُّ الأخرى المرافقة لهذا القرار من 1 يناير 2019، على اأْن ُيعمل بر�شوم ترخي�س الطَّ

التالية اإلى تاريخ 31 دي�شمبر 2018 :
الموؤقتة(  غير  )للتخ�شي�شات  دي  ــَردُّ الــتَّ ْيف  الطَّ لتراخي�س  الر�شوم ال�شنوية  ُتحت�َشب   - اأ 
حة في الجدول التالي في عْر�س النطاق المطلوب  بحا�شل �شرب القيمة المطلوبة المو�شَّ
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)بالميجاهيرتز(:

ب-  تدفع الر�شوم ال�شنوية لتراخي�س الطيف الترددي )و�شيكون تنا�شبيًا اإذا منح الترخي�س 
خالل جزء من ال�شنة( وتخ�شع لحد اأدنى من الر�شوم قدره -/40 دينارًا بحرينيًا.

ج - ُتحت�َشب الر�شوم للتخ�شي�شات الموؤقتة بمبلغ �شهري يعادل 12/1 من مبلغ الر�شوم ال�شنوية 
دي، كما ُت�شتَحق ر�شوم تقديم الطلب لمرة واحدة لكل فترة موؤقتة. ْيف التََّردُّ لتراخي�س الطَّ

د - يجب األ تقل مدة التخ�شي�س الموؤقت عن �شهٍر واحٍد، واأن ل تزيد على اأحد ع�شر �شهرًا.
له  �س  المرخَّ دينارًا بحرينيًا على طلب  بمبلغ -/30  د  والتي تحدَّ التعديل  ر�شوم  ُت�شتَحق   - هـ 
اأن  المعنية  الموؤقت خالل مدة �شريانه. وللجهات  د  التََّردُّ اأيِّ تعديل على ترخي�س  باإجراء 

ترف�س اأيَّ طلب تخ�شي�س اأو تعيين لأ�شباب فنية اأو عدم توافره في المدة المطلوبة.

A B      C D    E    F    G 

  Spectrum Charge, BD per MHz 

Power/coverage 

 

Frequency 
Band 

Nationwide 

 
 

≥ 25 W 

e.r.p 

≥ 1 W and < 25 W 
 

≤ 1 W Fixed 

P-P 

Earth Stn  

and 

VSAT 

1. VLF/LF/MF (3 
KHz-3 MHz) 4338 9043  2169 1085 434 434 

2. HF (3-30 MHz) 6507 5857 3254 1627 651 651 

3. VHF (30-300 
MHz) 4338 3904 2169 1085 434 434 

4. UHF1 (300-470 
MHZ)  3254 2928 1627 813 325 325 

5. UHF2 (470-
2700 MHz)  6507 5857 3254 1627 651 651 

6. SHF (2.7-10 
GHz) 1085 976 542 271 108 108 

7. SHF/EHF (10-55 
GHz) 434 390 217 108 43 43 

8. EHF (55-275) Fixed fee of BD 1,000  per fixed link, independent of bandwidth and duration 
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املادة الثانية

ُي�شتبَدل بتعريَفي )ر�شم تقديم الطلب( و)التحقيق في التََّداُخل( الواردين في المادة )1( 
من الالئحة التنظيمية ب�شاأن الر�شوم التي تفر�شها الهيئة على التراخي�س والِخْدمات الأخرى 

ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2017، التعريفان الآتيان: 
م الطلب، والمن�شو�س عليه في هذه  1.3 . ر�س���م تقدي���م الطلب: الر�شم الذي ُيفَر�س على ُمَقـــدِّ
الالئحـــة، وذلـــك لتغطية جهود الجهات المعنية مـــن مرحلة تقديم الطلب اإلـــى حين البت فيه، 

ه. ب�شرف النظر عن قبول الطلب اأو رْف�شِ
دات بالتحقيق في التََّداخـــالت على �شبكات  ـــَردُّ 1.15 . التحقي���ق ف���ي التََّداُخ���ل: قيـــام اإدارة التَّ

دي اأو الجهات الأخرى. ْيف التََّردُّ الت�شالت الراديوية من خالل طلب اأيِّ م�شتخِدم للطَّ

املادة الثالثة

ُي�شتبَدل بن�س البند )3.2( من المادة )3(، والفقرات )7.1.7( من البند )7.1(و)7.2.1( 
من البند )7.2(، و)7.8.1( من البند )7.8( من المادة )7(، و البند )9.2( من المادة )9(، 
من الالئحة التنظيمية ب�شاأن الر�شوم التي تفر�شها الهيئة على التراخي�س والِخْدمات الأخرى 

ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2017، الن�شو�س الآتية:
مادة )3( بند )3.2(:

ه. د ر�شوم الطلب ب�شرف النظر عن قبول الطلب اأو رْف�شِ 3.2 ت�شدَّ

مادة )7( بند )7.1( فقرة )7.1.7(: 

د ب�شرف النظر عن قبول  د ر�شوم تقديم الطلب للح�شول على ترخي�س التََّردُّ 7.1.7 ت�شدَّ

ه. الطلب اأو رْف�شِ
مادة )7( بند )7.2( فقرة )7.2.1(: 

دات  7.2.1 ُتفَر�س ر�شوم تقديم الطلب ور�شوم التعديل على عملية تخ�شي�س اأو تعيين التََّردُّ

وذلك لتغطية تكاليف الجهات المعنية من مرحلة تقديم الطلب حتى البت فيه نهائيًا ب�شرف 
ه. النظر عن قبول الطلب اأو رْف�شِ

مادة )7( بند )7.8( فقرة )7.8.1(: 

م  دي تقدَّ ْيف التََّردُّ 7.8.1 ُتفَر�س ر�شوم على طلب التحقيق في التََّداُخل على اأيِّ م�شتخِدم للطَّ

م الطلب ب�شدادها. بطلب التحقيق في التََّداُخل، ويلتزم ُمَقدِّ
مادة )9( بند )9.2(:

ه،  9.2 يجب �شداد الر�شوم ح�شب الجدول رقم 5 �شواء تمت الموافقة على الطلب اأو رْف�شِ

ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  في  عليها  المن�شو�س  للمدد  �شالحة  النوعية  اعتماد  �شهادة  وتكون 
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اعتماد وا�شتيراد اأجهزة الت�شالت التي يتم رْبُطها ب�شبكات ات�شالت عامة، ال�شادرة بالقرار 
رقم )9( ل�شنة 2017 .

املادة الرابعة

ُي�شاف تعريف جديد برقم )1.39( اإلى المادة )1( من الالئحة التنظيمية ب�شاأن الر�شوم 
ل�شنة   )7( رقم  بالقرار  ال�شادرة  الأخــرى  والِخْدمات  التراخي�س  على  الهيئة  تفر�شها  التي 

2017، ن�شه الآتي:
دات بتوفير الدعم الفني الميداني ل�شبكات الت�شالت  1.39. )الدعم الفني(: قيام اإدارة التََّردُّ

دي اأو الجهات الأخرى. ْيف التََّردُّ الراديوية من خالل طلب اأيِّ م�شتخِدم للطَّ

املادة اخلام�سة

فرعية  وفقرة   ،)2( المادة  من   )2.3( رقم  البند  اإلى   )2.3.7( برقم  جديدة  فقرة  ت�شاف 
جديدة برقم )7.1.1.9( اإلى الفقرة )7.1.1( من البند )7.1( من المادة )7(، كما ي�شاف بند 
جديد برقم  )7.9( اإلى ذات المادة، من الالئحة التنظيمية ب�شاأن الر�شوم التي تفر�شها الهيئة 

على التراخي�س والِخْدمات الأخرى ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2017، ن�شو�شها الآتية:
مادة )2( بند )2.3( فقرة )2.3.7(: 

2.3.7 ر�شوم توفير الدعم الفني.

مادة )7( بند  )7.1( فقرة )7.1.1( فقرة فرعية )7.1.1.9(:

7.1.1.9 ر�شوم توفير الدعم الفني.

مادة )7( بند )7.9( :

7.9 ر�شوم توفير الدعم الفني:

دي اأو الجهات الأخرى بطلب  ْيف التََّردُّ م اأيِّ م�شتخِدم للطَّ 7.9.1 ُيفَر�س هذا الر�شم عند تَقدُّ

دات لتوفير الدعم الفني الميداني من خالل تواجد فريق فني متكامل من موظفي  لإدارة التََّردُّ
د ومحطات رقابة متنقلة.  الإدارة واأجهزة ر�شْ

د ر�شم توفير الدعم الفني الميداني بالمعادلة التالية: 7.9.2 يحدَّ

ر�شم توفير الدعم الفني الميداني = عدد اأيام العمل x 100 دينار بحريني )اأي جزء من 
اليوم يعتبر يومًا كاماًل(.

املادة ال�ساد�سة

ُي�شتبَدل بن�شي الفقرتين )7( من الجدول )6( من البند )11.1 ( من المادة )11(، و)7( 
من الجدول )8( من البند )11.5( من ذات المادة، من الالئحة التنظيمية ب�شاأن الر�شوم التي 
 ،2017 ل�شنة  بالقرار رقم )7(  ال�شادرة  الأخرى  والِخْدمات  التراخي�س  الهيئة على  تفر�شها 
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الن�شان الآتيان:   
مادة )11( بند )11.1 ( جدول )6( فقرة )7(: 

50محطة ات�شالت راديوية عامة موؤقتة.7

مادة )11( بند )11.5( جدول )8( فقرة )7(:  

من محطة ات�شالت راديوية عامة موؤقتة.7 ــــزءًا  ج اأو  ــًا  ــبــوعــي )اأ�ــش  50  
الأ�شبوع الذي تمت فيه الإقامة(

املادة ال�سابعة

ُتلغى المادة رقم )12( من ر�شوم طلبات الموزعين من الالئحة التنظيمية ب�شاأن الر�شوم 
التي تفر�شها الهيئة على التراخي�س والِخْدمات الأخرى ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2017.

املادة الثامنة

ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�سالت

الدكتور حممد اأحمد العامر

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الول 1440 هـ
الـمــوافــــــــق: 28 نـوفـمــبــــــــر 2018م
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 باسم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
 ملك مملكة البحرين
 المحكمة الدستورية

 

،  هـ1440ربيع األول  20، الموافق  م2018 ربفمنو  28األربعاء بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 
 . ةــالمحكمة رئيس ــــل خليفآ عبداهللة بن راشد بن ــــمعالي الشيخ خليفبرئاسة 

 

نوفل بن عبدالسالم و ،  مشهداني نائب رئيس المحكمة: الدكتور محمد ال وعضوية السادة القضاة
الدكتورة منى جاسم و ،  بيعيسى بن مبارك الكعو ،  يالحايك سعيد حسنو ،  دويشانال علي عبداهللو  ، غربال

 . ، أعضاء المحكمة الكواري
 

 . ، أمين السر الجابرحضور السيد محمد إبراهيم و 
 

 : أصدرت الحكم اآلتي
 

 . ( قضائية16) ةلسن(  1/2018د/ ) في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم
 

 :المقامة من 
 

 . الكنكوني عبد الرسول عفاف جمعة علي-1
 . الكنكونيعبد الرسول عذراء جمعة علي -2
 . الكنكونيعبد الرسول  علي جمعة علي-3

. ة لولوة صالح العوضيالمحامي / همتوكيل

املحكمة الد�ستورية
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 : ضد
 

 . ) بصفته( صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر-1
 .ة جهاز قضايا الدول هويمثل

 

 . تركة جمعة علي عبد الرسول الكنكوني-2
 .عمار جمعة علي عبد الرسول الكنكوني -3
 .ياسر جمعة علي عبد الرسول الكنكوني -4

 . علي العريبي المحامي / موكيله
 

 .رباب جمعة علي عبد الرسول الكنكوني -5
 .محمود أحمد عبد الرضا علي الكنكوني  /وكيلها 

 

 .طيبة جمعة علي عبد الرسول الكنكوني -6
  . افتخار جمعة علي عبد الرسول الكنكوني-7
 .آمال جمعة علي عبد الرسول الكنكوني -8
 .حميدة جمعة علي عبد الرسول الكنكوني -9

 .نوال جمعة علي عبد الرسول الكنكوني -10
 .سميرة جمعة علي عبد الرسول الكنكوني -11

  . ل لولويمحمد هادي منصور تقي إسماعي /وكيلهم 
 

 .إدارة أموال القاصرين -12
 .جهاز المساحة والتسجيل العقاري -13

   ا جهاز قضايا الدولة .مويمثله
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 : اإلجراءات
 

األمانة العامة للمحكمة الدستورية  ونأودع المدعم ، 2018من يونيو  ينالخامس والعشر بتاريخ 
 فيها :الحكم ين ، طالبالدعوى هذه  صحيفة

 

( 23( مكرر من القانون رقم )8الحكم بعدم دستورية نص المادة ) : ثانًياقبول الطعن شكاًل .  : أوًل 
الرسوم بإلزام المطعون ضدهم  : ثالثًام . 1989( لسنة  8التمييز رقم ) محكمة م ، بتعديل قانون 2015لسنة 

 والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . 
 

 الحكم :  ُمذكرة طلب فيها ةيا الدولم ممثل جهاز قضاقد  
عدم قبول الدعوى لنتفاء المصلحة  : ثانًيا.  دعدم قبول الدعوى شكاًل لرفعها بعد فوات الميعا : أوًل 
 إلزام المدعين برسوم الدعوى . كافة رفض الدعوى . وفي األحوال : ثالثًاوزوالها . 

 

 مذكرة طلب فيها الحكم : الثاني والثالث والرابع ، المدعى عليهم وكيل قدم 
إلزام الطاعنين  : ثالثًارفض الدعوى .  : ثانًياعدم قبول الدعوى لقيدها بعد انتهاء الميعاد .  : أوًل 

  بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
 

م ـــهنوع لم تعلــة الموضــؤداه أن محكمـــول مـــالقن ــــد مــــعلى سن تها أقامرد   ة  ن مذكر يّدعالمُ  ت وكيلةوأودع
من  تكـــون معه الدعوى مقبولةً ما مم ، 10/6/2018إل بتاريخ بالتصريح بالطعــن بعــدم الدستوريـــة  هابقرار 

 .هذا الوجه 
 

صدار الحكم فيها بجلسة إ، وقررت المحكمة  اتــالجلس رــاضــين بمحب  و المُ ـــوى على النحـــرت الدعظ  نُ 
 . اليوم
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 المحكمة :
 

 : على األوراق والمداولة الطالعبعد 
 

الطاعنين تتحصل في أن  –ائر األوراق بين من صحيفة الدعوى وسعلى ما ي –وحيث إن الوقائع 
الشرعية الجعفرية الثانية ( أمام المحكمة الكبرى  8/01809/2014/14أقاموا الدعوى الموضوعية رقم ) 

 اآلتية :الختامية بالطلبات فيها  ضد المطعون ضدهم
 

 . كإجراء مستعجلقبل الفصل في الموضوع  : أوًل 
المدعين والمدعى  –ث الطرفين ر  مو باسم  ةمسجلالتي كانت د على العقارات ــارات القيــش عوض

 بالدعوى الموضوعية . -عليهم 
 

 في الموضوع :  : ثانًيا 
 مرضهث الطرفين وفي إبطال عقود الهبة المبينة بالئحة الدعوى لصدورها في غفلة من مور  -1

 مرض الموت . 
بإجراء التعديالت في سجالته  –جهاز المساحة والتسجيل العقاري  –إلزام المدعى عليه  -2

 لكية العقارات . ومحو تسجيل مُ 
 

،  م25/02/2016جلساتها ، وبجلسة  بمحاضرعلى النحو الثابت رت محكمة أول درجة الدعوى ظ  ن  
 حكمت برفض الدعوى . 

 

،  (2/00295/2016/15)هذا الحكم قبوًل لدى الطاعنين فطعنوا عليه بالستئناف رقم  لق  لم ي  
 م ، بالطلبات الواردة بالالئحة .08/03/2016بتاريخ ،  ةجعفريال ةشرعيالعليا الستئناف لــدى محكمة ال
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رفضه موضوًعا ، وتأييد بم ، حكمت المحكمة بقبول الستئناف شكاًل و 23/10/2017وبتاريخ 
 الحكم المستأنف .

 

 ،( شرعية6/00075/2017/16رقم ) تحتذا القضاء فطعنوا عليه بالتمييز ـــه عنونض  الطاــيرتلم 
( 23( مكرر من المرسوم بقانون رقم )8ة نص المادة )ـــدم دستوريـــأمام محكمة التمييز بع ونودفع الطاعن

( لسنة 8ادر بالمرسوم بقانون رقم )ـــــز الصـــة التمييــون محكمــام قانــض أحكــل بعـــبتعدي، م 2015ة ــلسن
حالــة  علىالشرعية الجعفرية  ن المحكمةعالطعن بالتمييز على األحكام الصادرة  تقصر، والتي  م1989

 .ه ـــون عليـــص المطعـــالن الواردة فيوال ــــغيرها من األح رت في الحكم دونوع بطالن في اإلجراءات أث  ـــوق
 

للطاعنين بإقامة الدعوى  وصرحت الدفع   ة  ــة جديـــالمحكم قد رتم ، 23/05/2018 وبجلسة
ث ــــحيم ، 25/06/2018خ ـــة بتاريـــاثل  ـــة المـــدستوريـــوى الـــدعـــة الـــامـــإق إلىن ـــاعنيـــالدستورية مما حدا بالط

 ( . 1/2018ت رقم ) د/ــــدت تحـــيقُ 
 

( من قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم  18الفقرة ) ج ( من المادة )  نّ إوحيث 
رفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين تُ  ))تنص على أن : ، م 2002( لسنة  27بقانون رقم ) 

 واللوائح على الوجه التالي :
 

 ... ) أ ( 
 ... ) ب ( 

ر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو ـــاء نظـــوم أثنـــالخصد ـــدفع أحإذا  ) ج (
وحددت لمن أثار الدفع ميعاًدا ل ، لئحة ، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى 
 الميعادفي الدعوى رفع فإذا لم تُ  ،يجاوز شهًرا واحًدا لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية 

 .  ((أعتبر الدفع كأن لم يكن  المحدد
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ع رسم طريًقا لرفع مؤدى هذا النص أن الُمشر  قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن وحيث إن 
تب على عدم الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لرفعها ور  

عتبر هذين األمرين من اع بذلك على أن الُمشر   ل  فد، واعتباره كأن لم يكن في الميعاد سقوط الدفع فعها ر 
ول  تهجديتقدر محكمة الموضوع  بعدم دستورية نّص  رفع إل بعد إبداء دفع  مات الدعوى الدستورية فال تُ مقو  

ث ل يجاوز يبح تحديدهع بمحكمة الموضوع فعت الدعوى الدستورية خالل األجل الذي ناط الُمشر  ُتقبل إل إذا رُ 
برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق منها تصل اشهًرا واحًدا . وهذه األوضاع اإلجرائية سواًء ما 

ظم التداعي في تع مصلحة عامة ، حتى ينالُمشر  به  أتغيّ بالنظام العام باعتبارها شكاًل جوهرًيا في التقاضي 
وبالتالي فإن ميعاد الشهر الذي فرضه  .المسائل الدستورية باإلجراءات التي رسمها ، وفي الموعد الذي حدده 

قيد محكمة الموضوع ع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية هو من المواعيد الحتمية يُ الُمشر  
يتعين على ، فإنه ن تحديد أي ميعاد آخر يقل عنه فإن هي تجاوزته أو سكتت ع، والخصوم على حد سواء 

ل دعواهم الدستورية قبل انقضائه  به ورفعُ  الخصوم اللتزامُ  وعلى المحكمة . كانت الدعوى غير مقبولة ، وا 
ع رتب على عدم رفع الدعوى خالل هذا األجل اعتبار الدستورية أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها ، ألن الُمشر  

 الدستورية كأن لم يكن . الدفع بعدم 
 

في حق صاحب الشأن ، أن  انقضائهمناط سريان الميعاد ، وترتيب اآلثار المترتبة على وحيث إن 
يثبت علمه به حقيقة أو حكًما وباألمر الذي يعتبره القانون مجرًيا له ، وكان الثابت من األوراق أن محكمة 

م ، التصريح للطاعنين برفع دعوى 23/5/2018دستورية أمامها قررت بجلسة الالتمييز بعد إثارة الدفع بعدم 
ن. بعدم دستورية النص المطعون عليه   من الطاعنين أو وكيل   أحد   ثبت بمحضر تلك الجلسة حضورُ لم ي   وا 

، على خالف ما قرره المدعون بأنهم لم م 25/4/2018الثابت إعالنهم بها قانوًنا بتاريخ من عنهم ، إل أنه 
 منج ( /18ا للمادة ) ـــفإن ميعاد رفع الدعوى بعدم الدستورية وفقً وعليه ،  .يعلنوا بالجلسة إل بتاريخ لحق 

وم التالي ـــو اليـــ، وهم 24/05/2018خ ـــتاريويبدأ سريانه من المحكمة الدستورية ل يجاوز شهًرا واحًدا  قانون
عماًل م ، وذلك 24/06/2018خ ـــبتاري يـــنتهيو ة ـــم الدستوريـــع دعواهـــن برفـــة للطاعنيـــح المحكمـــخ تصريـــلتاري

ا ـــولمّ . ة ــــة والتجاريـــات المدنيـــن قانون المرافعـــ( م333)و ( من قانون المحكمـــة الدستوريـــة33) نـــبالمادتي
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 رئيس المحكمة  نائب الرئيس  عضو المحكمة  عضو المحكمة  المحكمةعضو   عضو المحكمة  عضو المحكمة
             

-6- 

ن ــمف ، بعد انقضاء الميعادم ، 25/06/2018بتاريــخ  ون قد أقاموا دعواهم أمام هذه المحكمةـــان الطاعنـــك
م ـــأن لـــج ( من قانون المحكمة الدستورية ك/18فًقا لصريح نص المادة ) و   –ع بعدم الدستورية ـــالدف ُيعتبرم ــث

  .ن معه القضاء بعدم قبول الدعوى يكن ، مما يتعي  
 

 : األسبابفلهذه 
 

لزام المحكمة حكمت    بالمصروفات . المدعينبعدم قبول الدعوى وا 
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اإعلن بلئحة دعوى حمالة 

 ولئحة تعديل البيانات ولئحة ادخال طرف

رقم الدعوى: 2018/24

المدعية: �شركة داون تاون للمقاولت ذ.م.م.

وكيلها: المحامي معاوية الطاهر النيل 

عنوانه: مكتـــب رقـــم 75، الطابق 7، مدخـــل 4، بناية 104، طريق 383، مجمـــع 316، المنامة، 

مملكة البحرين.
المدعى عليها الأولى: �شركة العرين القاب�شة �س.م.ب )مقفلة( )�س.ت 54045-1(.

اآخر عنوان معلوم لها: مبنى رقم 287، �شارع 62، مجمع 1062 هورة عنقة جنوبي حلبة البحرين 

الدولية للفورمال ون – مملكة البحرين.
وكيلها: المحامي يا�شر جا�شم ال�شحاف.

عنوانه: مكتب رقم 11، بناية 185، مجمع 318، �شارع الق�شر، مملكة البحرين.

و المحامي اأ�شامة اأنور.
عنوانه: مكتب رقم 84، مبنى رقم 23، مجمع 320، �شارع المعار�س، مملكة البحرين.

المدعى عليه الثاني: ع�شام يو�شف جناحي/ الرقم ال�شخ�شي 650050274.

وكيله: المحامي اأ�شامة اأنور.

عنوانه: مكتب رقم 84، المبنى رقم 23، مجمع 320، �شارع المعار�س، مملكة البحرين.

المدعى عليه  الثالث )ُمدَخل(: بيت التمويل الخليجي �س.م.ب.

وكيله: المحامي اأ�شامة اأنور.

عنوانه: مكتب رقم 84، المبنى رقم 23، مجمع 320، �شارع المعار�س، مملكة البحرين.

المدعى عليها الرابعة )ُمدَخلة(: �شركة العرين لال�شتثمار المحدودة. 

عنوانه���ا: تعَلـــن على عنوان المدعى عليها الأولى �شركة العريـــن القاب�شة �س.ب.م )م( الطابق 

30، البرج ال�شرقي، مرفاأ البحرين المالي. 
المدع���ى عليه���ا الخام�سة )ُمدَخلة(: اإنترنا�شونال �شتريـــم اإنف�شتمنت بي.تي.اإن  ليمتد، �شركة 

�شركة �شنغافورية. 
عنوانه���ا: تعَلـــن على عنوان المدعى عليها الأولى �شركة العريـــن القاب�شة �س.ب.م )م( الطابق 

30، البرج ال�شرقي، مرفاأ البحرين المالي. 
الطلبات يف لئحة الدعوى:

الطلبات الم�شتعجلة:
اأوًل: الأمر بوْقف كافة الأعمال التي تعاقدت ب�شاأنها المدعى عليها مع اآخرين في م�شروع البنية 

التحتيـــة ب�شاحية العرين واإلى حين الف�شل في الدعوى، وذلك لعدم انق�شاء العقد المبرم بين 

اإعلن من غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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المدعية و المدعى عليها الأولى �شواَء اتفاقًا وق�شاًء.
ثاني���اً: الأمـــر بالحجـــز على ح�شابـــات ال�شركة المدعى عليهـــا الأولى )�شركة العريـــن القاب�شة 

�ـــس.م.ب )مقفلة( �س.ت 1-54045( لدى البنـــوك العاملة بمملكة البحرين من خالل م�شرف 
البحرين المركزي.

ثالث���اً: الأمـــر بالحجز على عقـــارات ال�شركـــة المدعى عليهـــا الأولى )�شركة العريـــن القاب�شة 

�س.م.ب )مقفلة( �س.ت 1-54045( من خالل جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري.
رابع���اً: الأمـــر بالحجـــز على ح�شابـــات المدعى عليه الثانـــي )ع�شام يو�شف عبـــداهلل جناحي( 

�شاحب الرقم ال�شخ�شي: 650050274 لدى البنوك العاملة بمملكة البحرين من خالل م�شرف 
البحرين المركزي.

خام�س���اَ: : الأمـــر بالحجز على عقارات المدعى عليه الثاني )ع�شـــام يو�شف عبداهلل جناحي( 

�شاحب الرقم ال�شخ�شي: 650050274 من خالل جهاز الم�شاحة و الت�شجيل العقاري.
�ساد�س���اَ: الأمـــر بالحجز على ال�شجالت التجارية المملوكـــة للمدعى عليه الثاني )ع�شام يو�شف 

عبداهلل جناحي( �شاحب الرقم ال�شخ�شي: 650050274 ب�شخ�شه اأو مع اآخرين.
و في المو�شوع: 

اأوًل: الحكم باإلزام المدعى عليهما بالت�شامن اأو النفراد ب�شداد مبلغ مقداره 4،098،094/300 

دينـــار بحريني )اأربعة مالييـــن و ثمانية وت�شعون األفَا و اأربعة و ت�شعـــون دينارًا و ثالثمائة فل�س( 
ل بدون كفالة  زائدَا الفوائد التفاقية بواقع 5% وحتى ال�شداد التام، و�شمول الحكم بالنفاذ المعجَّ
ين من ِقَبل المدعى عليهما، مع احتفاظ ال�شركة المدعية بمقا�شاة ال�شركة  ل�شابـــق الإقرار بالدَّ

ب�شاأن عقود اأخرى اأبرمتها مع المدعى عليها الأولى.
ثاني���اَ: وب�شفة احتياطية الحكم باإ�شهار اإفال�س ال�شركـــة المدعى عليها الأولى وتقرير م�شئولية 

المدعى عليه الثاني ب�شفته ال�شخ�شية.
الطلبات في لئحة تعديل البيانات:

اأوًل: الحكـــم باإلزام المدعى عليهما الت�شامن والنفراد ب�شداد مبلغ مقداره 4،098،094/300 

دينـــار بحرينـــي )اأربعة ماليين و ثمانيـــة و ت�شعون األفَا واأربعة وت�شعون دينـــارًا و ثالثمائة فل�س( 
ل بدون كفالة  زائدَا الفوائد التفاقية بواقع 5% وحتى ال�شداد التام و�شمول الحكم بالنفاذ المعجَّ
ين من ِقَبل المدعى عليهما، مع احتفاظ ال�شركة المدعية بمقا�شاة ال�شركة  ل�شابـــق الإقرار بالدَّ

ب�شاأن عقود اأخرى اأبرمتها مع المدعى عليها الأولى.
ثانياَ: اإلزام المدعى عليهما ب�شداد الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

ثالث���اَ: وب�شفة احتياطية الحكم باإ�شهار اإفال�ـــس ال�شركة المدعى عليها الأولى وتقرير م�شئولية 

المدعى عليه الثاني ب�شفته ال�شخ�شية.
الطلبات يف لئحة اإدخال طرف:

اأوًل: قبول اإدخال المدعى عليهم الثالث والرابعة والخام�شة.
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ثاني���اً: اإحالة الدعوى لغرفة البحرين لت�شوية المنازعـــات لخت�شا�شها طبقًا لن�س المادة )9( 

مـــن القانـــون رقم )30( ل�شنـــة 2009 مقروءة مع المـــادة )28( من قانـــون المرافعات المدنية 
والتجارية.

ثالث���اً: الحكـــم باإلزام المدعـــى عليهم من الأولى اإلـــى الخام�شة بالت�شامـــن والتكافل والنفراد 

ب�شـــداد مبلغ مقـــداره 4،098،094/300 دينارًا بحرينيـــًا )اأربعة ماليين و ثمانيـــة وت�شعون األفَاً 
واأربعـــة و ت�شعون دينارًا وثالثمائة فل�ـــس( زائدًا الفوائد التفاقية بواقع 5% و حتى ال�شداد التام، 
ين من ِقَبل المدعى عليهم، مع  ل بدون كفالة ل�شابق الإقـــرار بالدَّ و�شمـــول الحكـــم بالنفاذ المعجَّ
احتفـــاظ ال�شركـــة المدعية بمقا�شاة ال�شركـــة المدعى عليها الأولى ب�شـــاأن تمديد الوقت و فترة 

اإبطاء الأعمال والمبالغ الأخرى الم�شتحقة لها بموجب �شهادات المهند�س ال�شت�شاري.
رابعاً: اإلزام المدعى عليهم بالر�شوم والم�شاريف الق�شائية �شاملة اأتعاب المحاماة.

تعلـــن غرفة البحرين لت�شوية المنازعات للمدعى عليهما الرابعة )ُمدخلة( والخام�شة )ُمدخلة( 
المذكورتيـــن اآنفًا بطلبـــات لئحـــة الدعـــوى ولئحـــة تعديـــل البيانـــات ولئحـــة اإدخـــال طرف، 
وبموعد ح�شور الجتمـــاع الأول لإدارة الدعوى والمقرر عقده يوم الخمي�س الموافق 13 دي�شمبر 
2018 ال�شاعة 11:00 �شباحَا، بمقر الغرفة وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة رقم 2، الطابق 
الثالـــث، مبنى 247، �شارع 1704، المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين، وذلك عماًل 
بالقـــرار رقم )65( ل�شنـــة 2009 باإ�شدار لئحة اإجـــراءات ت�شوية المنازعـــات التي تخت�س بها 
غرفـــة البحرين لت�شوية المنازعـــات بموجب الف�شل الأول من الباب الثاني من المر�شوم بقانون 

رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.
     

  مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعلنات مركز امل�ستثمرين

 اإعلن رقم )864( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ ابت�شام 
عبدالرحمن ال�شيخ محمد ح�شن، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الهناء للتجيدات وخياطه ال�شتائر(، 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،23585 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
ابت�شام  اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من:  م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره  5،000 )خم�شة 

.Osaid Rafik Ahmed Zamaneو ،Rafik Ahmed Ebrahim Zamaneعبدالرحمن ال�شيخ محمد ح�شن، و

اإعلن رقم )865( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
الفردية التي تحمل ا�شم )ملبار للمواد الغذائية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 58307، طالبًا تحويل الفرع الثاني 
اآلف( دينار  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  الموؤ�ش�شة  من 

بحريني.
رة لالعترا�س  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه للمذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعلن رقم )866( ل�سنة 2018

ب�ساأن تخفي�س راأ�سمال

 �سركة �سرية لل�ستثمار �س.م.ب.)مقفلة(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )�شيرة لال�شتثمار �س.م.ب. مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
62003-1، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 500،000،000.000 اإلى ،250،000،000.000 دينار بحريني.

رة لالعترا�س  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه للمذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعلن رقم )867( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شكيب علي 
الم�شجلة  اللوج�شتية �س.�س.و(،  الدولية للحلول  التي تحمل ا�شم )ال�شركة  الواحد  ال�شخ�س  ر�شا، مالك �شركة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،108575 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وي�شبح ا�شمها التجاري )ال�شركة الدولية للحلول 
اللوج�شتية ذ.م.م(، وت�شبح مملوكة لكل من: �شركة )ر�شايات التجارية المحدودة(، و�شركة )ر�شايات التجارية 

ال�شناعية المحدودة(.  
رة لالعترا�س  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه للمذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعلن رقم )868( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

  

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شبي�شل كرك ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 117098، طالبين 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار 

بحريني.
رة لالعترا�س  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه للمذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعلن رقم )869( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع من �سركة ال�سخ�س الواحد

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة )مور 
�شتيفينز(، نيابة عن  مالك الموؤ�ش�شة الفردية  التي تحمل ا�شم )اإك�شل لخدمات ال�شيارت(، الم�شجلة بموجب 
جوزيف  لل�شيد/  المملوكة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  من  فرع   اإلى  الموؤ�ش�شة  تحويل  طالبًا   ،60456 رقم   القيد 

�شوريكافونكال، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني.
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اإعلن رقم )870( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ملودي تاون ليرنينج �شنتر �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 113956، 
طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000 

)ثالثة اآلف( دينار بحريني.

اإعلن رقم )871( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

حمد  اإليه ال�شيد/  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
محمد عقيل ال�شيخ عبا�س العبا�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عالم ترويج ال�شتثمار(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 25241-5، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 د.ب )األف( دينار بحريني،  وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعلن رقم )872( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بل المحدودة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 102159، طالبين 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، 

وت�شبح مملوكة لكل من: علي عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان، ونجيب عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان.

اإعلن رقم )873( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ الح�شن بن 
اأحمد بن علي اآل خيرات، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ت�شيك بوك بحرين �س.�س.و(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 118098، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
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ا�شمها التجاري )�شركة ت�شيك بوك بحرين ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، 
وتكون مملوكة لكل من: الح�شن بن اأحمد بن علي اآل خيرات،  ومحمد اأمين ت�شوتافيتيل ت�شيتياتيل، ونافيد رحمن.
رة  والمبرِّ دة  الموؤيِّ بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  للمركز  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعلن رقم )874( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ح�شين عبداهلل الح�شن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نور الفجر للتجارة العامة(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 66439، معلنًا تنازله عن الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة  اإلى  كل من عبده محمد مقبل الحمادي، وكاتبة 
نا�شر اأحمد ال�شياد، �شاحبا  ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )بدور الرفاع للتجارة العامة ذ.م.م(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 121760، وبحيث ي�شبح فرعًا منها.
رة  والمبرِّ دة  الموؤيِّ بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  للمركز  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعلن رقم )875( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )كراوم و�شبروك للتكنولوجيا �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 75503، 
طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 

)خم�شون األف( دينار بحريني.

اإعلن رقم )876( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل  فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

عقيل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالر�شول اإبراهيم عبداهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم ل)مركز ابن عقيل للخدمات الجامعية(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 53862، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة  الم�شمى )معهد المعلم( اإلى �شركة 
وبراأ�شمال مقداره 5،000  المعلم ذ.م.م(،  التجاري )�شركة معهد  ا�شمها  بذاتها  قائمة  ذات م�شئولية محدودة 
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)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  عقيل عبدالر�شول اإبراهيم عبداهلل، وزينب ال�شيد عي�شى 
�شرف ح�شن.

رة  والمبرِّ دة  الموؤيِّ بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  للمركز  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن رقم )877( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الأ�شكال المعدنية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 33130-1، طالبين 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 756000 )�شبعمائة 

و�شتة وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )ميدال للكابالت المحدودة ذ.م.م(.    

اإعلن رقم )878( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فوزية 
يعقوب يو�شف يعقوب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )البري لمواد البناء(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 61905، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد للمالكة نف�شها، 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني.

اإعلن رقم )879( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإليارا العالمية لل�شفر وال�شياحة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  92557، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

50،000 دينار )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عادل عبداهلل عبدالرحمن بوعلي.
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اإ�ستدراك

ُن�ِشر في الجريدة الر�شمية العدد )3395( ال�شادر بتاريخ 29 نوفمبر 2018، 
 )60( رقم  القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   2018 ل�شنة   )60( رقم  بقانون  مر�شوم 
ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والإفتاء القانوني، وحيث اإن الفقرة 
)5( من المادة الثانية قد ُن�ِشَرت على نحو خاطىء، فاإنه يعاد ن�شر الفقرة المذكورة 

على النحو الآتي:
القانونية  الم�شائل  من  وغيرها  الت�شريعية  الم�شائل  في  الــراأي  اإبــداء   -5"
ب�شبب  اإليها  اإحالتها  النواب  مجل�س  رئي�س  اأو  ال�شورى  مجل�س  رئي�س  يرى  التي 

اأهميتها."

لذا لزم التنويه.


