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�تعميم

ب�س�أن�عطلة�راأ�س�ال�سنة�امليالدية�اجلديدة�2019

ل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها  مبنا�شبة حلول ال�شنة امليالدية اجلديدة 2019، ُتعطَّ

العامة يوم الثالثاء الأول من �شهر يناير 2019م املوافق للخام�س والع�شرين من �شهر ربيع الآخر 

1440هـ.

رئي�س�جمل�س�الوزراء

خليفة�بن��سلم�ن�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الآخر 1440هـ

المــــــوافــــــق: 27 دي�شمـبــــــر 2018م
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وزير�العدل�وال�سئون�ال�سالمية�والأوق�ف

�قرار�رقم�)111(�ل�سنة�2018

�ب�س�أن�تعديل�بع�س�اأحك�م�القرار�رقم�)84(�ل�سنة�2015

�َسِري�وحتديد�القواعد�والإجراءات�الالزمة
ُ
�ب�س�أن�ت�سكيل�مكتب�التوفيق�الأ

�َسِرية
ُ
للقي�م�مبه�م�ت�سوية�املن�زع�ت�الأ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون الإجراءات اأمام املحاكم ال�شرعية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)26( ل�شنة 1986 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة الرابعة منه،

�َشِري، وحتديد القواعد 
ُ
وعلى القرار رقم )84( ل�شنة 2015 ب�شاأن ت�شكيل مكتب التوفيق الأ

ل بالقرار رقم )47( ل�شنة  �َشِرية، املعدَّ
ُ
والإجراءات الالزمة للقيام مبهام ت�شوية املنازعات الأ

،2016

وبعد التفاق مع وزير العمل والتنمية الجتماعية،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر�الآتي:

امل�دة�الأوىل

ُي�شتبَدل بن�س املادة الثانية من القرار رقم )84( ل�شنة 2015 ب�شاأن ت�شكيل مكتب التوفيق 

الن�س  �َشِرية 
ُ
الأ املنازعات  ت�شوية  للقيام مبهام  الالزمة  والإجراءات  القواعد  �َشِري وحتديد 

ُ
الأ

الآتي:

الث�نية: "الم�دة�
ل  �َشِري(، وُي�شكَّ

ُ
�َشِرية ُي�شمى )مكتب التوفيق الأ

ُ
ل بالوزارة مكتب لت�شوية املنازعات الأ ُي�َشكَّ

والنف�شيني  والجتماعيني  القانونيني  الأخ�شائيني  من  كاٍف  وعدد  اخلربة  ذوي  من  رئي�س  من 

الذين ي�شدر بت�شميتهم قرار من الوزير.

كما ُيعتَمد بعد التفاق مع وزارة العمل والتنمية الجتماعية مركز �شرتة الجتماعي ومركز 

املحرق الجتماعي مبنطقة الب�شيتني كفرعني للمكتب امل�شار اإليه يف الفقرة الأوىل من هذه املادة. 

وت�شري عليهما ذات الأحكام املن�شو�س عليها يف القرار رقم )84( ل�شنة 2015 امل�شار اإليه."
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امل�دة�الث�نية

على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العدل

وال�سئون�الإ�سالمية�والأوق�ف

خ�لد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 18 ربيع الآخر 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 25  دي�شــمبــر  2018م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتم�عية

�قرار�رقم��)44(�ل�سنة�2018

ب�س�أن�تعيني�جمل�س�اإدارة�موؤقت�للجمعية�البحرينية�للدي�سلك�سي�

وزير العمل و التنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2004 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية النربا�س البحرينية 

َعلُّم، ل�شعوبات التَّ

النربا�س  جلمعية  الأ�شا�شي  النظام  تعديل  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )12( رقم  القرار  وعلى 

َعلُّم، البحرينية ل�شعوبات التَّ

البحرينية  للجمعية  اإدارة موؤقت  ب�شاأن تعيني جمل�س  ل�شنة 2014  القرار رقم )22(  وعلى 

للدي�شلك�شيا،

وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية للدي�شلك�شيا،

فيها  والثابتة   2018/7/2 يف  املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإىل  وا�شتنادًا 

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

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

للجمعية،

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

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل باجلمعية البحرينية للدي�شلك�شيا،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر�الآتي:

م�دة�)1(

ُيعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت للجمعية البحرينية للدي�شلك�شيا ملدة ثمانية اأ�شهر، برئا�شة ال�شيدة 

عطارد عبداهلل علي عبداهلل، وع�شوية كل من:               

1 - �شهيرة ح�شين محمد �شالح مطر.

2 - اإيمان عبا�س عبداهلل اأحمد.
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3 - اإيمان يو�شف اأحمد يو�شف.

4 - فاطمة جعفر �شلمان داود �شلمان.

 5 - مريم �شلمان علي �شلمان.

6 - زهراء عي�شى عبدالنبي الزيرة.

7 - ناجي من�شور علي ح�شن.

8 - فداء في�شل عبدعلي العليوات.

9 - �شاجدة مكي يو�شف مكي.

10 - �شها ح�شين عبا�س ال�شعد.

م�دة�)2(

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

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

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

م�دة�)3(

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

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

م�دة�)4(

اأو�شاع  ب�شاأن  الإجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  ُيِعدُّ 

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

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

من تاريخ العمل بهذا القرار.

م�دة�)5(

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

باملادة رقم )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل وبعد موافقة الوزارة، واأْن يعر�س عليها تقريرًا 

اًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ

والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفقًا  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.
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م�دة�)6(

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

الر�شمية.

�وزير�العمل�والتنمية�الجتم�عية�

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 3 ربيع الآخر 1440هـ

المــــــوافـــــق: 10 دي�شمبــــر 2018م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتم�عية

�قرار�رقم�)70(�ل�سنة�2018

�ب�س�أن�الرتخي�س�بت�سجيل�املوؤ�س�سة�البحرينية�ل�سيدات�الأعم�ل

)موؤ�س�سة�خ��سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989وتعديالته،

وعلى النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة البحرينية ل�شيدات الأعمال )موؤ�ش�شة خا�شة(،

قرر�الآتي:

م�دة�-��1-

املوؤ�ش�شات  قْيد  �شجل  يف  خا�شة(  )موؤ�ش�شة  الأعمال  ل�شيدات  البحرينية  املوؤ�ش�شة  ل  ُت�شجَّ

اخلا�شة حتت قيد رقم )4/م/خ/2018(.

م�دة�-��2-

ُين�َشر هذا القرار وعْقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي املرافقان يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل 

به من تاريخ ن�ْشِره.

وزير�العمل�والتنمية�الجتم�عية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 10 ربيع الأول 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 18 نـوفــمـبـــــر 2018م 
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عقد�ت�أ�سي�س

املوؤ�س�سة�البحرينية�ل�سيدات�الأعم�ل�

)موؤ�س�سة�خ��سة(

     اإنـــه فـــي يـــوم الثالثـــاء الخام�ـــس مـــن ربيـــع الأول لعـــام األـــف واأربعمائـــة واأربعيـــن للهجرة،                           

الموافق الثالث ع�شر من نوفمبر لعام األفين وثمانية ع�شر للميالد.

ـــق بمكتب التوثيق  بوزارة العدل وال�شئون        لـــديَّ اأنـــا رئي�س التوثيق يو�شف محمد الحرم، الموثِّ

الإ�شالمية والأوقاف بمملكة البحرين.

ح�شر كل من:

الرقم ال�شخ�شي الطرفالإقامة اجلن�شية ال�شم الرقم

1

ال�شيخة مرمي حمد عبداهلل

 اآل خليفة

421001550الأولالبحرينبحرينية

690108478الثاينالبحرين بحرينيةفريال عبداهلل اأحمد نا�س2

�شتان( حترير هذا التفاق ِوْفقًا لل�شروط الواردة اأدناه:  وطلبت مني املتعاقدتان )املوؤ�شِّ

�ـــس الموؤ�ش�شـــة البحرينية ل�شيـــدات الأعمال طبقًا لأحكام المر�شـــوم بقانون رقم )21(  1 - توؤ�شَّ

ل�شنـــة 1989 باإ�شدار قانـــون الجمعيات والأنديـــة الجتماعية والثقافيـــة والهيئات الخا�شة 

العاملة في ميدان ال�شباب و الريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة.

مًا للنظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة. �شتني جزءًا متمِّ ع من املوؤ�شِّ 2 - ُيعتَبر عْقد التاأ�شي�س الموقَّ

د، ويتكون من مبلغ مقداره األف دينار بحريني ح�شب الثابت من  3 - راأ�شمال الموؤ�ش�شة غير محدَّ

ال�شهادة ال�شادرة من بنك البحرين والكويت عن اأهداف الموؤ�ش�شة واإدارتها.  

دة، وتبداأ من ن�ْشر عْقـــد تاأ�شي�شها  4 - مـــدة الموؤ�ش�شـــة  البحرينية ل�شيـــدات الأعمال غير محـــدَّ

ونظامها الأ�شا�شي في الجريدة الر�شمية.

5 - ل يجـــوز لع�شوات الموؤ�ش�شـــة البحرينية ل�شيدات الأعمال الخروج عـــن اأهدافها اأو الإخالل 

بالأحكام الخا�شة بتاأ�شي�شها اأو باأية قوانين اأو قرارات معمول بها في المملكة.

6 - جميع الم�شروفات والأتعاب المدفوعة في �شبيل تاأ�شي�س الموؤ�ش�شة ُتح�َشب �شمن الم�شروفات 

العمومية لها.

7 - يتـــم توثيـــق العقد والنظـــام الأ�شا�شـــي بمكتب التوثيـــق بوزارة العـــدل وال�شئـــون الإ�شالمية 

والأوقاف.

بالرقم  والتنمية الجتماعية  العمل  ال�شادرة من وزارة  للموافقة  ا�شتنادًا  العقد  ر هذا  ُحرِّ
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2018/832/731 بتاريخ 5 نوفمرب 2018.

1 - الطرف الأول                                            2 - الطرف الثاني

�شتني  ر هذا العقد من اأ�شل ون�شخة،  ومت التوقيع عليه بعد قراءته من ِقَبل املوؤ�شِّ ومبا ُذِكر حترَّ

ومني، وت�َشلَّمت �شاحبتا ال�شاأن ن�شختني منه للعمل مبوجبه. 

ــق الـُمـوثِّ
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النظ�م�الأ�س��سي

املوؤ�س�سة�البحرينية�ل�سيدات�الأعم�ل

)موؤ�س�سة�خ��سة(

الب�ب�الأول

اأحك�م�ع�مة

م�دة�-��1-

الأعمال(  ل�شيدات  البحرينية  )املوؤ�ش�شة  با�شم  خا�شة  موؤ�ش�شة  البحرين  مبملكة  تاأ�ش�شت 

حتت قيد رقم )4/م/خ/2018( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 

والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته، والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له. وي�شار اإليها 

فيما يلي بكلمة )املوؤ�ش�شة(.

م�دة�-��2-

اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  املوؤ�ش�شة  هذه  ل  ت�شجَّ

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

اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 واأحكام هذا النظام الأ�شا�شي وعْقد 

التاأ�شي�س املرفَقني.

وتثُبت ال�شخ�شية العتبارية للموؤ�ش�شة من تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية.   

م�دة��-��3-

املقر الرئي�شي للموؤ�ش�شة وحملها القانوين ومركز اأمنائها هو )مكتب 624، بناية 622، طريق 

1807، جممع 813، الق�شيبية، مملكة البحرين(.

م�دة-4-

ميثل املوؤ�ش�شة قانونًا رئي�س جمل�س اأمنائها اأو َمن ينوب عنه بقرار من جمل�س الأمناء.

م�دة�-��5-

ل يجوز للموؤ�ش�شة ال�شتغال بال�شيا�شة، كما ل يجوز لها الدخول يف م�شاربات مالية. وعلى 

ب�شالمة  امل�شا�س  بعدم  اأن�شطتها  جميع  يف  واللتزام  والآداب،  العام  النظام  مراعاة  املوؤ�ش�شة 
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الدولة اأو �شكل احلكومة اأو نظامها الجتماعي.

م�دة�-��6-

ُيذَكر ا�شم املوؤ�ش�شة وعنوان مقرها ورقم ت�شجيلها ونطاق عملها - اإْن ُوِجد - و�شعارها يف 

جميع دفاترها و�شجالتها ومطبوعاتها.

م�دة�-��7-

ل يجوز للموؤ�ش�شة اأْن تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل هيئة مقرها خارج مملكة البحرين دون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

الب�ب�الث�ين

اأهداف�املوؤ�س�سة

م�دة�-��8-

تقوم املوؤ�ش�شة يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل على حتقيق الأهداف 

التالية ح�شب اإمكانيات املوؤ�ش�شة وبالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة:

العمل على دْمج المراأة في �شوق العمل الخا�س والعام في مملكة البحرين.  - 1

العمـــل على خْلق قاعدة تقويـــة للت�شبيك بين �شيدات الأعمال محليـــًا وعالميًا، والذي بدوره   - 2

�شي�شهـــم فـــي تطوير ودعم �شيدات الأعمـــال البحرينيات؛ مما ُي�شِهم فـــي دْفع عجلة التقدم 

القت�شادي للمملكة، والم�شاهمة في تحقيق روؤية البحرين القت�شادية 2030.

ا�شتحـــداث مركـــز حا�شنـــات تجاريـــة خا�شـــة برائـــدات و�شيـــدات الأعمـــال البحرينيـــات   - 3

المحترفـــات والمهنيات المبتدئات و�شاحبات الأفـــكار، والذي بدوره �شيدعمهن لالنخراط 

في عالم الأعمال.

تقديم الدعم الفني للقطاعات المتخ�ش�شة لرائدات و�شيدات الأعمال، والعمل على تطوير   - 4

اأعمالهن عن طريق الدورات التدريبية والفعاليات المتخ�ش�شة في هذا المجال.

الب�ب�الث�لث

جمل�س�الأمن�ء

م�دة�-��9-

جمل�س الأمناء هو ال�شلطة التنفيذية للموؤ�ش�شة، ويقوم على وجه اخل�شو�س بالأعمال الآتية:
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1 - اإعداد الإطار العام لل�شيا�شة العامة للموؤ�ش�شة.

ها الموؤ�ش�شة. 2 - اإدارة �شئون الموؤ�ش�شة ومتابعة تنفيذ ال�شيا�شة العامة والبرامج التي ُتِقرُّ

ع اللوائح الخا�شة بالموؤ�ش�شة على �شوء نظامها الأ�شا�شي. 3 - و�شْ

4 - ت�شكيل اللجان الالزمة لتحقيق اأهداف الموؤ�ش�شة.

5 - تحديد الم�شرف الذي تُوَدع فيه اأموال الموؤ�ش�شة.

دة لذلك. ع التقرير ال�شنوي والح�شاب الختامي عن ال�شنة المنتهية مع الم�شتندات الموؤيِّ 6 - و�شْ

م�دة�-��10-

ومن  �شني  املوؤ�شِّ الأع�شاء  بني  من  تعيينهن  يتم  اأع�شاء،   ع�شرة  من  الأمناء  يتكون جمل�س 

د املنا�شب الإدارية يف املجل�س ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى  غريهم، وحتدَّ

بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

وتكون الع�شوية يف املجل�س ملدة �شنتني قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى بالقرتاع ال�شري 

املبا�شر.

م�دة�-��11-

يجوز ملجل�س الأمناء اختيار اأع�شاء جدد من خارج املجل�س يف حالة ُخُلو مركز اأو اأكرث يف 

جمل�س الأمناء طبقًا للوائح الداخلية للموؤ�ش�شة.

م�دة�-��12-

ُي�شرَتط يف ع�شو جمل�س الأمناء ما يلي:

1 -  اأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية.

2 - اأن ل يقل عمره عن 18 عامًا.

3 -  األ يكـــون مـــن اأع�شاء مجل�س اأمناء موؤ�ش�شة ثبتـــت م�شئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت اإلى 

ي خم�س �شنوات من تاريخ قرار حلها. حلها الموؤ�ش�شة وذلك قبل ُم�شِ

4 - اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك، واأن ل يكون قد �شبق عليه الحكم في جريمة مخلَّة بال�شرف 

اأو الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه العتبار.

م�دة�-�13-

اأخرى  اأمناء موؤ�ش�شة  املوؤ�ش�شة، وع�شوية جمل�س  اأمناء  ل يجوز اجلمع بني ع�شوية جمل�س 
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تعمل يف ن�شاط مماثل اإل مبوافقة خطيَّة من املوؤ�ش�شني ووزارة العمل والتنمية الجتماعية.

ول يجوز اجلْمع بني ع�شوية جمل�س الأمناء والعمل يف املوؤ�ش�شة باأجر.

م�دة�-��14-

ينتخب جمل�س الأمناء من بني اأع�شائه رئي�شًا ونائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا ماليًا يف اأول 

اجتماع له بطريقة القرتاع ال�شري، وتكون اخت�شا�شات كل منهم على الوجه التايل:

الرئي�س:

هو املمثل القانوين للموؤ�ش�شة لدى الغري، ويخت�س برئا�شة جل�شات جمل�س الأمناء واإدارتها 

ال�شرف  اأذونات  وجميع  ال�شيكات  وعلى  ال�شر،  اأمني  مع  جل�شاتها  حما�شر  على  والتوقيع 

الإ�شراف  وكذلك  الأع�شاء،  ف�شل  قرارات  على  والتوقيع  املايل،  الأمني  مع  املالية  وامل�شتندات 

على اأعمال املوؤ�ش�شة، كما يتوىل البت يف الأمور امل�شتعجلة التي ل حتتمل التاأخري، على اأن ُتعَر�س 

على جمل�س الأمناء يف اأول اجتماع له.

ن�ئب�الرئي�س:

بع�س  تخويله  حق  الأمناء  وملجل�س  غيابه،  حالة  يف  الرئي�س  اخت�شا�شات  له  وتكون 

الخت�شا�شات املالية والإدارية اأو الفنية الدائمة.

اأمين�ال�سر:

مع  وتوقيعها  حما�شرها  وتدوين  الأمناء  جمل�س  جل�شات  اأعمال  جدول  بتح�شري  ويقوم 

الرئي�س، وهو الذي يقوم بالإ�شراف على كافة الأعمال الكتابية واملرا�شالت وامللفات وال�شجالت 

والدفاتر والأوراق والعقود.

الأمين�الم�لي:

اأموالها  واإيداع  واإيراداتها وم�شروفاتها،  واإم�شاك ح�شاباتها  املوؤ�ش�شة  اأموال  اإدارة  ويتوىل 

ومن  ِقَبله  من  عة  موقَّ اأذونات  مبوجب  �شرفه  يتقرر  ما  و�شْرف  املعتَمدة،  امل�شارف  اأحد  يف 

امل�شتندات  وِحْفظ  وال�شجالت،  الدفاتر  وقْيدها يف  الأموال  ت�شجيل  وعليه كذلك  الرئي�س.  ِقَبل 

اأو حق لها، مع مراعاة مطابقة الإيرادات  املالية التي يرتتب عليها التزام مايل على املوؤ�ش�شة 

الأمناء عن احلالة  اأْن يقدم تقريرًا �شهريًا ملجل�س  وامل�شروفات لأحكام الالئحةاملالية. وعليه 

ده  املالية لالإيرادات وامل�شروفات، وله الحتفاظ مببلغ معنيَّ للنرثيات ال�شرورية ِوْفقًا ِلـما حتدِّ

الالئحة املالية للموؤ�ش�شة.

م�دة�-�15-

د املجل�س  ل جلانًا فرعية من بني اآع�شائه اأو من غريهم. ويحدِّ يجوز ملجل�س الأمناء اأْن ي�شكِّ
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ُتعَر�س نتيجة درا�شتها  اأْن  اأع�شاء كل جلنة واخت�شا�شاتها، وي�شع نظامًا لأعمالها، على  عدد 

واأبحاثها عليه لتقرير ما يراه ب�شاأنها.

م�دة�-�16-

يجتمع جمل�س الأمناء مرة كل �شهر ب�شفة دورية، وتكون اجتماعاته �شحيحة بح�شور اأغلبية 

ويعر�شه على  الأمناء  اأعمال جل�شات جمل�س  باإعداد جدول  املجل�س  �شر  اأمني  ويقوم  اأع�شائه، 

رئي�س جمل�س الأمناء ليقرر ما ي�شاء ب�شاأنه، ثم يقوم اأمني ال�شر باإخطار الأع�شاء به قبل موعد 

النعقاد باأ�شبوع على الأقل.

ح  وت�شدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، فاإذا ت�شاوت الأ�شوات ُيَرجَّ

اجلانب الذي فيه الرئي�س.

م�دة�-��17-

يجوز اأْن يعقد جمل�س الأمناء اجتماعًا ا�شتثنائيًا بدعوة من الرئي�س اأو بناًء على طلب ثلث 

مناق�شة  على  الجتماع  ويقت�شر  الطارئة.  الأمور  يف  للنظر  وذلك  الأقل  على  املجل�س  اأع�شاء 

ة يف جدول اأعماله. املو�شوعات املقرَّ

اإذا دعت  الأمناء  اجتماع ملجل�س  اأْن تطلب عْقد  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  ويجوز 

�شرورة لذلك.

م�دة�-�18-

اأع�شائه عن ح�شور جل�شاته  تَغيَّب من  ُيعترَب م�شتقياًل من ع�شوية جمل�س الأمناء كل َمن 

ثالث مرات متوالية اأو �شت مرات خالل ال�شنة الواحدة بدون اإبداء عذر مقبول. 

ويف حالة وفاة اأو ا�شتقالة اأو ف�شل اأحد اأع�شاء جمل�س الأمناء اأو ُخُلو مكانه لأيِّ �شبب من 

اإخطار وزارة العمل والتنمية  َيِحل حملُّه ع�شو  يختاره جمل�س الأمناء. وعلى املجل�س  الأ�شباب 

مدة  وتكون  تعيينه،  قبل  كتابيًا  الع�شو  موافقة  ُت�شرَتط  الأحوال  جميع  ويف  بذلك.  الجتماعية 

لة ملدة �شلفه اإىل نهاية الدورة. الع�شو اجلديد مكمِّ

اأْن ي�شتمر يف القيام باأعماله اإىل نهاية الدورة دون تعيني خَلف له ب�شرط  ويجوز للمجل�س 

اأع�شاء  ثلث  عن  اإليها  الإ�شارة  ال�شابقة  لالأ�شباب  مكانهم  خال  الذين  الأع�شاء  عدد  يزيد  األ 

الذين  الأع�شاء  اأو  للع�شو  خَلف  لتعيني  املجل�س  اأع�شاء  على  الأمر  عْر�س  وَجب  واإل  املجل�س، 

�شغرت اأماكنهم.
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م�دة�-��19-

ُيَحل جمل�س الأمناء اإذا ا�شتقال منه ثلث عدد اأع�شائه على الأقل دفعة واحدة، اأو اإذا اأ�شبح 

عدد الأع�شاء الباقني لأيِّ �شبب من الأ�شباب اأقل من ن�شف عدد اأع�شاء املجل�س.

ويف هاتني احلالتني تتوىل وزارة العمل والتنمية الجتماعية اتخاذ الإجراءات الالزمة لتعيني 

جمل�س اأمناء اأو مدير للموؤ�ش�شة خالل �شهرين من تاريخ حل املجل�س.

م�دة�-��20-

يحتفظ جمل�س الأمناء يف مقر املوؤ�ش�شة بال�شجالت والدفاتر الآتية:

ـــٌن به على الأخ�س ا�شم كل ع�شـــو ولقبه  وجن�شيته  1 -  �شجـــل لقْيـــد اأع�شاء مجل�س الأمناء مبيَّ

ومهنته وتاريخ ميالده وتاريخ قبوله في الع�شوية ورقمه ال�شخ�شي الثابت في بطاقة ال�شجل 

ال�شكاني المركزي.

ع المحا�شر من الرئي�س واأمين  ن فيه محا�شر جل�شات مجل�س الأمناء، على اأْن توقَّ 2 - �شجل تدوَّ

ال�شر.

3 -  دفتر لقيد الإيرادات والم�شروفات.

4 -  دفتر لح�شاب الم�شرف.

5 - �ِشِجـــل لقْيـــد جميـــع العقـــارات اأو المنقـــولت اأو غيرها من الُعَهـــد الم�شتديمـــة التي تملكها 

ف مخت�شر عن كل منها وثمن �شرائها وتاريخه  الموؤ�ش�شة، على اأن يثَبت في هذا ال�شجل و�شْ

والمـــكان الموجودة فيه وا�شم ال�شخ�س الذي هو في ُعهَدِتـــه و�شفته وعنوانه، كما يثَبت في 

ال�شجل المذكور كل تغيير يطراأ على حالتها.

وملجل�س الأمناء اإذا لزم الأمر اإ�شافة بيانات اأخرى اإىل البيانات الواردة يف النماذج امل�شار 

اإليها.

كما يجوز للمجل�س اإن�شاء �شجالت ودفاتر اأخرى مما قد يتطلبه ح�شن �شري العمل، وُي�شرَتط 

م كل �شفحة من �شفحاتها باأرقام  قبل البدء يف العمل بال�شجالت والدفاتر امل�شار اإليها اأْن ُتَرقَّ

م�شل�شلة، واأنع ُتخَتم بخامت املوؤ�ش�شة، ويجب اأْن تكون جميع ال�شجالت والدفاتر وامللفات م�شتوفاة 

اأوًل باأول.

م�دة�-��21-

�شه الت�شرف يف اأيِّ �شاأن  ملجل�س الأمناء اأْن يعنيِّ مديرًا من اأع�شائه اأو من غري اأع�شائه ويفوِّ

من �شئون جمل�س الأمناء.
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ده املجل�س، ويف هذه احلالة ُيعترَب املدير م�شتقياًل  ويجوز اأْن يكون تعيني املدير مقابل اأجر يحدِّ

من ع�شوية جمل�س الأمناء اإذا كان ع�شوًا به.

الب�ب�الرابع

املوارد�امل�لية�للموؤ�س�سة

م�دة�-��22-

تتكون اإيرادات املوؤ�ش�شة من:

1 - الهبـــات والو�شايا النقدية والعينية والإعانات التي تح�شل عليها الموؤ�ش�شة من اأفراد العائلة 

التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية، والتي ل تاأتي عن طريق اأيِّ �شكل من 

اأ�شكال جْمع المال.

الأرباح الناتجة عن ا�شتثمار اأموال الموؤ�ش�شة ِوْفقًا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين   - 2

بعد اأْخذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.

اأيـــة مـــوارد اأخرى يقبلها مجل�ـــس الأمناء ِوْفقـــًا للقانـــون ول تتعار�س مع النظـــام الأ�شا�شي   - 3

للموؤ�ش�شة، وب�شرط الح�شول على الموافقة الم�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

م�دة�-��23-

ل يجوز للموؤ�ش�شة اأْن حت�شل على اأموال من �شخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية، ول اأْن تر�شل �شيئًا 

مما ُذِكر اإىل اأ�شخا�س اأو منظمات يف اخلارج اإل باإذن من وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

وذلك فيما عدا املبالغ اخلا�شة بثمن الكتب والن�شرات وال�شجالت العلمية والفنية.

                          

م�دة�-��24-

با�شتثناء  وتنتهي يف31 دي�شمرب  من كل عام،  يناير  اأول  للموؤ�ش�شة من  املالية  ال�شنة  تبداأ   

ال�شنة الأوىل التي تبداأ من تاريخ اكت�شاب املوؤ�ش�شة ل�شخ�شيتها العتبارية.

م�دة�-��25-

رئي�س واأع�شاء جمل�س الأمناء م�شئولون كل يف حدود اخت�شا�شه عن اأموال املوؤ�ش�شة وعن اأيِّ 

ت�شرف فيها يكون خمالفًا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للموؤ�ش�شة.
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م�دة�-��26-

م فيها ال�شئون املالية للموؤ�ش�شة وعلى وجه اخل�شو�س  ي�شع جمل�س الأمناء لئحة مالية تنظَّ

بها  الحتفاظ  املايل  لالأمني  يجوز  التي  املبالغ  ومقدار  واإيداعها  املوؤ�ش�شة  اأموال  �شْرف  اأوجه 

ك�شلفة لل�شرف منها يف احلالت الطارئة وغري ذلك من البيانات.

ول ُتعترَب الالئحة املالية �شارية املفعول اإل بعد الت�شديق عليها من جمل�س الأمناء.

م�دة�-��27-

ملراجعة  البحرين  مملكة  يف  املعتَمدين  املراجعني  اأو  املحا�شبني  اأحد  الأمناء  جمل�س  يعنيِّ 

العمل  وزارة  اإىل  التقرير  هذا  وُيبَلغ  الأمناء،  جمل�س  اإىل  تقريره  م  ويقدِّ املوؤ�ش�شة،  ح�شابات 

والتنمية الجتماعية.

م�دة�-��28-

لت به لدى اأحد امل�شارف املعتَمدة،  وتخَطر  تودع الأموال النقدية للموؤ�ش�شة با�شمها الذي �ُشجِّ

بذلك وزارة العمل والتنمية الجتماعية. كما يجب اإخطارها عن تغيري امل�شرف خالل اأ�شبوع من 

ع على ال�شيك الرئي�س والأمني  تاريخ ح�شول التغيري. ول ُي�شحب اأيُّ مبلغ من امل�شرف اإل اإذا وقَّ

املايل اأو من ينوب عنهما بقرار من جمل�س الأمناء.

م�دة�-���29-

اأهداف  حدود  ويف  الأمناء  جمل�س  من  بقرار  اإل  املوؤ�ش�شة  اأموال  من  مبلغ  اأيُّ  ُي�شَرف  ل 

ده هذا النظام والالئحة املالية من اأحكام و�شروط. املوؤ�ش�شة وطبقًا ِلـما يحدِّ

ويف احلالت الطارئة يجوز ال�شرف باأمر رئي�س املجل�س بغري موافقة �شابقة من املجل�س، 

على اأْن ُيعِر�س عليه الأمر يف اأول اجتماع له م�شفوعًا باأ�شباب وم�شتندات ال�شرف.

م�دة�-��30-

الت�سرف�ت�امل�لية�للموؤ�س�سة

على جمل�س الأمناء باملوؤ�ش�شة اإبالغ وزارة العمل والتنمية الجتماعية بالت�شرفات املالية يف 

اأموال املوؤ�ش�شة اإذا زادت قيمة الت�شرف على ثالثة اآلف دينار يف ميعاد اأ�شبوع من تاريخ اعتزام 

املوؤ�ش�شة اإ�شدار ت�شرفها.

ولوزارة العمل والتنمية الجتماعية العرتا�س على الت�شرف خالل اأ�شبوع من تاريخ اإبالغها 

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  من   )85( املادة  لأحكام  طبقًا  به 
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اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة. ويرتتب على العرتا�س عدم 

نفاذ الت�شرف.

ويجوز لكل ذي �شاأن الطعن يف قرار الوزارة بالعرتا�س على الت�شرف اأمام املحكمة الكربى 

املدنية خالل �شتني يومًا من تاريخ اإبالغ املوؤ�ش�شة بالعرتا�س عليه.

م�دة�-��31-

ملكًا  وغريها  وهبات  تربعات  من  فيها  النقدية مبا  اأو  منها  العينية  املوؤ�ش�شة  اأموال  ُتعترَب 

للموؤ�ش�شة ولي�س لع�شو املوؤ�ش�شة اأو َمن �شقطت ع�شويته لأيِّ �شبب من الأ�شباب اأو لورثته حق فيها.

م�دة�-��32-

لوزير العمل والتنمية الجتماعية اأْن يوقف تنفيذ اأيِّ قرار ي�شدر من الأجهزة القائمة على 

�شئون املوؤ�ش�شة يكون خمالفًا للقانون اأو لنظام املوؤ�ش�شة اأو النظام العام اأو الآداب.

الب�ب�اخل�م�س

حل�املوؤ�س�سة

م�دة�-��33-

يجوز حل املوؤ�ش�شة اختياريًا ِوْفقًا لنظامها الأ�شا�شي، اأو اإذا �شدر قرار احلل باأغلبية ثلثي 

جمل�س الأمناء، وُين�َشر قرار احلل يف اجلريدة الر�شمية.

م�دة�-��34-

يجوز حل املوؤ�ش�شة اإجباريًا، كما يجوز اإغالقها اإداريًا ب�شفة موؤقتة ملدة ل تزيد على خم�شة 

واأربعني يومًا بقرار من الوزير املخت�س يف احلالت الآتية:

1 - اإذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغرا�س التي اأن�شئت من اأجلها.

دة لها طبقًا لأغرا�شها. 2 - اإذا ت�شرفت في اأموالها في غير الأوجه المحدَّ

3 - اإذا ارتكبت مخالفة ج�شيمة للقانون اأو خالفت النظام العام اأو الآداب.

يف  وُين�َشر  ل  م�شجَّ بخطاب  للموؤ�ش�شة  املوؤقت  الغْلق  اأو  باحلل  املخت�س  الوزير  قرار  ويبَلغ 

اجلريدة الر�شمية .وللموؤ�ش�شة ولكل ذي �شاأن الطعن يف قرار احلل اأو الغْلق املوؤقت اأمام املحكمة 

وتف�شل  الر�شمية،  القرار يف اجلريدة  ن�ْشر  تاريخ  يومًا من  املدنية خالل خم�شة ع�شر  الكربى 

املحكمة بالطعن على وجه ال�شتعجال.
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م�دة�-��35-

ُيحَظر على اأع�شاء املوؤ�ش�شة بعد حلِّها اختياريًا اأو اإجباريًا، كما ُيحَظر على القائمني باإدارتها 

وعلى موظفيها موا�شلة ن�شاطها والت�شرف يف اأموالها مبجرد علمهم بحلها.

كما ُيحَظر على اأيِّ �شخ�س اأْن ي�شرتك يف ن�شاط املوؤ�ش�شة بعد ن�ْشر قرار احلل يف اجلريدة 

الر�شمية.

م�دة�-��36-

يف حالة حل املوؤ�ش�شة تعنيِّ وزارة العمل والتنمية الجتماعية م�شفيًا لها وباأجر، ويجب على 

اخلا�شة  وال�شجالت  امل�شتندات  جميع  ي  امل�شفِّ بت�شليم  املبادرة  املوؤ�ش�شة  اإدارة  على  القائمني 

باملوؤ�ش�شة عند طلبها. وميتنع عليهم وعلى امل�شرف املودعة لديه اأموال املوؤ�ش�شة واملدينني لها 

ي. الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من �شئون املوؤ�ش�شة اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ

م�دة�-��37-

الباقية على اجلهات اخلريية يف  الأموال  بتوزيع  ي  الت�شفية يقوم امل�شفِّ اإمتام عملية  بعد 

دها  قرار احلل. مملكة البحرين والتي يحدِّ

د وزارة العمل و التنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة ، حتدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال املوؤ�ش�شة اإليها.

�

م�دة�-��38-

حُتفظ وثائق املوؤ�ش�شة ودفاترها و�شجالتها يف حالة حلِّها وت�شفية اأموالها ون�شر قرار حلِّها 

لدى وزارة العمل و التنمية الجتماعية ملدة ع�شر �شنوات.

 

الب�ب�ال�س�د�س

اأحك�م�خت�مية

م�دة�-��39-

ل ُيعترَب اأيُّ تعديل على النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة نافذًا اإل بعد قْيده يف ال�شجل املعد لهذا 

الغر�س بوزارة العمل والتنمية الجتماعية ون�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

م�دة�-��40-

للموؤ�ش�شة اأْن تعنيِّ موظفني اأو عماًل للعمل ب�شفة دائمة اأو موؤقتة مبقر املوؤ�ش�شة، وت�شرف 
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ه جمل�س الأمناء ويف احلدود التي ت�شعها الالئحة املالية  لهم اأجورهم اأو مكافاآتهم طبقًا ِلـما يقرُّ

 )23( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون  لأحكام  وِوْفقًا  للموؤ�ش�شة 

ل�شنة 1976 وتعديالته.

م�دة�-��41-

عند حدوث اأِي َلب�س اأو غمو�س يف تف�شري ن�س من الن�شو�س الواردة يف هذا النظام فعلى 

جمل�س الأمناء الرجوع اإىل وزارة العمل والتنمية الجتماعية للتف�شري والإي�شاح.

ِقَبل  من  قراءته  بعد  عليه  التوقيع  ومت  ون�شختني،  اأ�شل  من  العقد  هذا  ر  حترَّ ُذِكر  ومبا 

املوؤ�ش�شتني ومني، وت�َشلَّم �شاحبتا ال�شاأن ن�شختني منه للعمل مبوجبه. 

ـق الـُموثِّ
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتم�عية

�قرار�رقم�)77(�ل�سنة�2018

ل�موؤ�س�سة��سندوق�ِجد�احل�ج�اخلريي �ب�س�أن�حَتوُّ

اإىل�جمعية�ِجد�احل�ج�اخلريية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989، وتعديالته، 

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

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

وعلى القرار رقم )60( ل�شنة 2002 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل موؤ�ش�شة �شندوق ِجد احلاج 

اخلريي،

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

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

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

وعلى القرار رقم )19( ل�شنة 2010 بتحديد �شروط واإجراءات حتويل املوؤ�ش�شات اخلا�شة 

اإىل جمعيات، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ِجد احلاج اخلريية،

قرر�الآتي:

م�دة�-��1-

ل يف �شجل  ل موؤ�ش�شة �شندوق ِجد احلاج اخلريي اإىل جمعية ِجد احلاج اخلريية، وت�شجَّ وَّ حُتَ

قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت قيد رقم )11/ج/ خ(.

م�دة�-��2-

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق جلمعية ِجد احلاج اخلريية يف اجلريدة 

الر�شمية، وُيعَمل بهما من تاريخ الن�شر.

�وزير�العمل�والتنمية�الجتم�عية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

                                                                                                    

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الأول 1440هـ 

الـمــــوافــــــق: 5 ديـ�شمــبـــــــر 2018م
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�سني بي�ن�ب�أ�سم�ء�الأع�س�ء�املوؤ�سِّ

جلمعية�ِجد�احل�ج��اخلريية

1 - محمد نجيب �شلمان مح�شن.

2 - محمد بدر علي محمد بدر.

3 - علي ح�شن علي محمد بدر.

4 - اإ�شماعيل عطية اإ�شماعيل علي.

5 - عبداهلل يو�شف اإبراهيم يو�شف.

6 - جميل اأحمد خمي�س علي.

اي. 7 - جميل ناجي علي عبدالر�شا ال�شوَّ

8 - ح�شين مهدي �شلمان محمد.

9 - �شامي جعفر اأحمد عبدالر�شا.

10 - محمد عطية اإ�شماعيل علي.

11 - ميرزا اأحمد كاظم محمد مرهون.
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ملخ�س�النظ�م�الأ�س��سي

جلمعية�ِجد�احل�ج�اخلريية

تن�س املادة الأوىل من النظام الأ�شا�شي على اأنه تاأ�ش�شت مبملكة البحرين موؤ�ش�شة �شندوق 

 /9( رقم  قيد  حتت  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات  قيد  �شجل  يف  خا�شة(  )موؤ�ش�شة  اخلريي  احلاج  ِجد 

والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  وذلك   ،2002 نوفمرب   20 بتاريخ  م/خ/�س/2002( 

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

اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989. 

وتن�س املادة الثانية من النظام الأ�شا�شي على حَتوُّل موؤ�ش�شة �شندوق ِجد احلاج اخلريي 

اإىل جمعية ِجد احلاج اخلريية طبقًا للقانون رقم )41( ل�شنة 2009 بتعديل بع�س اأحكام قانون 

اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة 

واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، والقرار رقم )19( ل�شنة 

2010 بتحديد �شروط واإجراءات حتويل املوؤ�ش�شات اخلا�شة اإىل جمعيات، وت�شجل يف �شجل قْيد 

اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت قيد رقم )11/ج/خ( ل�شنة 2018.

اإدارتها هو مبنى  919 طريق 1427 جممع 514 جد احلاج، مملكة  مقر اجلمعية ومركز 

مملكة   – احلاج  جد  ملنطقة  الر�شمية  اجلغرافية  احلدود  اخلريي،  عملها  ونطاق  البحرين، 

البحرين.

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

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

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

حتقيق  على  بالعمل  البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  اجلمعية  وتقوم 

الأهداف التالية:

1-  الم�شاركة في تح�شين الو�شع الجتماعي والقت�شادي لالأ�شر بالتن�شيق مع الجهات الحكومية  

المخت�شة.

2- ت�شجيع روح التكافل والتوا�شل بين اأفراد المجتمع، مع مراعاة النطاق المكاني لعمل الجمعية 

ِوْفقًا للمادة )3( من هذا النظام.

3-  الم�شاركة في مختلف اأعمال الخير �شريطة موافقة الوزارة المعنية.

4- �شد الحتياجات المادية الحياتية لالأ�شر الفقيرة المحتاجة.

5- تقديم الم�شاعدات المالية والعينية لالأ�شر المحتاجة.
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6- م�شاعدة المر�شى المحتاجين للعالج في الم�شت�شفيات الخا�شة بمملكة البحرين اأو خارجها 

اإذا لم يتوافر العالج داخل المملكة، وذلك بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.

7 - تقديم الم�شاعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث.

8- تقديـــم الم�شاعـــدة المالية للطلبـــة المحتاجين لموا�شلـــة درا�شتهم داخل البـــالد وخارجها 

بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.

9- م�شاعـــدة الأ�شر المحتاجة لبناء المنازل وترميمها ح�شب الإمكانيات المتاحة، بالتن�شيق مع 

الجهات الحكومية المخت�شة.

10- الم�شاركـــة فـــي ترميم الم�شاجد واإ�شالح المقابر ِوْفقًا لالأنظمـــة القانونية المعمول بها في 

هذا ال�شاأن.

وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين بالو�شائل 

التالية:

1- دعم الم�شروعات القت�شادية والجتماعية التي توافق عليها الجهات المعنية لتح�شين الحياة 

الأ�شرية بالتن�شيق مع الوزارة المخت�شة.

2- تنظيم الموؤتمرات والندوات وور�س العمل ذات العالقة بن�شاط الجمعية بعد موافقة الجهات 

الحكومية المخت�شة.

3- اإجـــراء الدرا�شات والبحـــوث الميدانية ذات العالقة بن�شاط الجمعيـــة بالتن�شيق مع الجهات 

الحكومية المخت�شة.

4- مد الجهات الحكومية بالبيانات الالزمة عن جوانب العمل الخيري بنطاق عمل الجمعية.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة اخلريية.

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

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

2( اأن يكون مواطنًا في مملكة البحرين.

3( اأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.

4( اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلـــوك، وان ل يكون قد ُحِكم عليه في جريمـــة مخلَّة بال�شرف اأو 

الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

م النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإىل: وقد ق�شَّ

 1- الع�شوية العاملة.           2- الع�شوية المنت�شبة.               3- الع�شوية الفخرية.

وبنيَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
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التََّظلُّم من  بيَّنت املادة )17( من النظام حق الع�شو يف  واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما 

قرار ف�شله اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا 

يف هذا ال�شاأن.

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

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

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

باعها عند عْقدها، والن�شاب القانوين الواجب  العادية منها وغري العادية، وال�شروط الواجب اتِّ

توافره، وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

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

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

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

بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

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

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

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

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

وكيفية حل املجل�س.

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

1( ر�ْشم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عِقب قْيده اأو اإعادة قْيده بع�شويتها.

2( ا�شتراكات الأع�شاء.

3( الهبـــات والتبرعـــات والو�شايـــا النقديـــة والعينية التـــي تح�شل عليها الجمعيـــة من الأوقاف 

الخيريـــة اأو من الجهات الر�شمية وغير الر�شمية، والتي ت�شرح بقبولها وزارة العمل التنمية 

الجتماعية.

4( اإيـــرادات الأن�شطـــة و الحفـــالت والمعار�س والأ�شـــواق الخيرية التي تقيمهـــا اأو ت�شترك فيها 

الجمعية بعد اأْخذ موافقة  الجهات المخت�شة. 

ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية .  5( اأية موارد اأخرى يقبلها مجل�س الإدارة وت�شرِّ

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

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

وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام، وُت�شتثَنى ال�شنة الأوىل بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية، بحيث 
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تبداأ من تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإْن مل يكن يف �شهر يناير، �شريطة اأْن يكون 

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

اخلتامي على اجلمعية العمومية لإقراره.

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

وم�شروفات اجلمعية.

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

حلِّها اختياريًا اأو اإجباريًا و،اجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

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

يف ميدان عمل اجلمعية.  

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

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة�الأ�سغ�ل�و�سئون�البلدي�ت�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)224(�ل�سنة�2018

�بتعديل�امل�دة�الأوىل�)مكرر(�من�الالئحة�التنفيذية

لق�نون�تنظيم�املب�ين�ال�س�در�ب�ملر�سوم�بق�نون�رقم�)13(�ل�سنة�1977

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 

وتعديالته،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 

1977 وتعديالتها،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قررن��الآتي:

امل�دة�الأوىل

الالئحة  من  )مكرر(  الأوىل  املادة  من  اخلام�شة  الفقرة  من   )1( البند  بن�س  ُي�شتبَدل 

التنفيذية لقانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، الن�س الآتي:

")1( التعديالت الب�شيطة يف املبنى �شواء بالتو�شعة اأو بالإ�شافة الراأ�شية اأو اجلانبية مبا 
الأر�شي،  الطابق  فيها  مبا  طابقني  ارتفاعه  يجاِوز  ول  مربعًا  مرتًا   50 على  م�شاحته  تزيد  ل 

وب�شرط األ حتتاج هذه التعديالت اإىل اأية ت�شميمات اإن�شائية خا�شة."

امل�دة�الث�نية

التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  البلديات  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�الأ�سغ�ل�و�سئون�البلدي�ت�والتخطيط�العمراين

ع�س�م�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 23 دي�شمــبـــــــر 2018م
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وزارة�ال�سن�عة�والتج�رة�وال�سي�حة

�قرار�رقم�)106(�ل�سنة��2018

ق�من�اجلوهر�القت�س�دي�الفعلي ��ب�س�أن�متطلب�ت�التََّحقُّ

لأن�سطة�الت�جر�يف�مملكة�البحرين

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

ل   بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري، املعدَّ

باملر�شوم بقانون رقم )52( ل�شنة  2018، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة، 

قرر�الآتي:

امل�دة�)1(

ق من اجلوهر القت�شادي الفعلي يف مملكة  يهدف هذا القرار اإىل تعزيز متطلبات التََّحقُّ

اأيًا  اأو من خاللها  البحرين  الذي ميار�س يف مملكة  للتاجر  املتطلبات  البحرين، وتو�شيح هذه 

ال�شركات  واأن�شطة  الرئي�شية،  ال�شركات  مقار  واأن�شطة  اخِلْدمات،  ومراكز  التوزيع  اأن�شطة  من 

التي  تلك  عدا  فيما  التاأجري  واأن�شطة  الفكرية،  الـِمْلكية  واأن�شطة  ال�شحن،  واأن�شطة  القاب�شة، 

�س له من م�شرف البحرين املركزي.  ميار�شها املرخَّ

امل�دة�)2(

اأ - يجـــب علـــى التاجر الذي يمار�س اأيًا من الأن�شطـــة المن�شو�س عليها في المادة )1( من هذا 

القرار، اللتزام بالتالي:

1 - اأن تتم اإدارته للمن�شاأة في مملكة البحرين على النحو الآتي:

     1(  اأْن ُتعقد اجتماعات مجل�س الإدارة اأو المديرين اأو ال�شركاء في مملكة البحرين، على 

اأن يكون عدد الجتماعات كافيًا بح�شب اأهمية القرار المطلوب اتِّخاذه. 

�شاب القانوني لهذه الجتماعات بالوجود الفعلي لأع�شاء مجل�س الإدارة  ق النِّ      2( اأْن يتحقَّ

اأو المديرين اأو ال�شركاء في مملكة البحرين. 

     3(  يجب تحديد القرارات ال�شتراتيجية للتاجر في اجتماعات مجل�س الإدارة اأو المديرين 

اأو ال�شركاء، وعلى اأْن ُتثَبت تلك القرارات في محا�شر الجتماعات. 
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   4(  يجب اأْن تكون جميع ال�شجالت )بما في ذلك محا�شر الجتماعات( الخا�شة بالتاجر 

متاحة و�شهاًل الو�شول اإليها في مملكة البحرين. 

ال�شركاء  اأو  المديرين  اأو  الإدارة  اأع�شاء مجل�س  رئي�س وجميع  لدى  يكون  اأن     5(  يجب 

المعرفة والخبرة الالزمة للقيام بواجباتهم.

2 - اأْن يزاول اأن�شطته الأ�شا�شية التي ُتَعد الم�شدر الرئي�شي لدخل المن�شاأة  

)Core Income Generating Activities( في مملكة البحرين )�شواء من ِقَبله اأو من ِقَبل 

دي الخدمات(.  طرف ثالث من مزوِّ

3 - اأْن يكون لديه عدد كاف من الموظفين الموؤهلين المقيمين في مملكة البحرين، يعملون 

بدوام كامل، وفي حالة اإ�شناد التاجر )Outsourcing( هذه الأن�شطة لطرف ثالث من 

دي الِخْدمات ممن تكون اأن�شطتهم وموظفوهم ونفقاتهم واأماكن عملهم موجودة في  مزوِّ

مملكة البحرين ومتنا�شبة مع اأن�شطة التاجر، ُي�شتَرط اأْن يكون ذلك مقابل ثمن يتنا�شب 

مع تلك الخدمة. 

قة في مملكة البحرين.  4 - اأْن يكون لديه م�شتوى كاٍف من نفقات الت�شغيل ال�شنوية والمتَحقِّ

دي  مــزوِّ من  ثالث  لطرف  الأن�شطة  هــذه   )Outsourcing( التاجر  اإ�شناد  حالة  وفــي 

الِخْدمات ممن تكون اأن�شطتهم وموظفوهم ونفقاتهم واأماكن عملهم موجودة في مملكة 

البحرين ومتنا�شبة مع اأن�شطة التاجر، ُي�شتَرط اأْن يكون ذلك مقابل ثمن يتنا�شب مع تلك 

الخدمة. 

5 - اأْن تكون لديه مكاتب اأو مباٍن اأو كليهما مالئمة في مملكة البحرين. وفي حالة اإ�شناد 

مملكة  في  الِخْدمات  دي  مزوِّ من  ثالث  لطرف  الأن�شطة  هذه   )Outsourcing( التاجر 

البحرين تتنا�شب مع اأن�شطة التاجر، ُي�شتَرط اأْن يكون ذلك مقابل ثمن يتنا�شب مع تلك 

الخدمة. 

6 - و�شع ال�شيا�شات وال�شوابط الداخلية المالئمة للعمليات والمتثال وحوكمة ال�شركات 

واإدارة المخاطر، مع مراعاة مراجعة هذه ال�شيا�شات بانتظام ل�شمان ا�شتمرار مالءمتها. 

اأْن  ويجب  البحرين،  وكافية في مملكة  ودفاتر محا�شبية مالئمة  ب�شجالت  الحتفاظ   - 7

التقارير  لإعداد  الدولية  للمعايير  م�شتوفية  المحا�شبية  والدفاتر  ال�شجالت  هذه  تكون 

المالية )IFRS(، على اأْن تت�شمن على الأقل المعلومات الآتية:

     1( نوع الن�شاط. 

ْخل الإجمالي.       2( مقدار ونوع الدَّ

     3( مقدار ونوع النفقات والأ�شول. 

الر�شمية  اأوراقــه  على  التجاري  ال�شجل  في  القيد  ورقــم  ال�شم  اإلــى  بو�شوح  الإ�شارة   -  8
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التوا�شل  �شبكات  ومن�شات  الإلكترونية  والمواقع  الوثائق  من  وغيرها  والقرطا�شية 

الجتماعية الخا�شة بالتاجر. 

9 - الح�شول على موافقة م�شبقة من الوزارة المخت�شة ب�شئون التجارة في اأيٍّ من الحالت 

الآتية:

     1( اإن�شاء مكاتب خارج مملكة البحرين. 

     2( تغيير الم�شاهمين. 

     3( تعيين المديرين. 

ب -  لأغرا�ـــس تطبيـــق البنود )3( و)4( و)5( من الفقرة )اأ( من هـــذه المادة، ُي�شتَرط لقيام 

دي  التاجـــر باإ�شنـــاد )Outsourcing( اأيٍّ مـــن الأن�شطة الـــواردة بها لطرف ثالـــث من مزوِّ

ق الآتي: الِخْدمات، تحقُّ

1 - اأْن ي�شتطيع التاجر اإظهار الإ�شراف الكافي على الأن�شطة الُم�شَندة. 

2 - اأْن يتم تنفيذ الأن�شطة الُم�شَندة في مملكة البحرين. 

مي الِخْدمات عدة مرات من ِقَبل اأكثر من  3 - اأْن ل يتم احت�شاب الجوهر القت�شادي لمقدِّ

تاجر عند اإثبات الجوهر القت�شادي الخا�س بهم في مملكة البحرين.

امل�دة�)3(

لأغرا�س تطبيق هذا القرار، تت�شمن الأن�شطة الأ�شا�شية التي ُتَعد امل�شدر الرئي�شي لَدْخل 

ت�شتمد منها قيمتها  التي  الأ�شا�شية  املهام   )Core Income Generating Activities( املن�شاأة

القت�شادية دون الأن�شطة التي تكون يف جمملها ذات طابع دعم اإداري، وت�شمل دون ح�شر: 

ي  1 - بالن�شبـــة لأن�شطة التوزيـــع ومراكز الخدمة: نقل وتخزين الب�شائـــع، واإدارة المخزون وتَلقِّ

الطلبات، وتوفير كافة خدمات ال�شت�شارات اأو الِخْدمات الإدارية الأخرى.

2 -  بالن�شبـــة لأن�شطـــة مقار ال�شركات الرئي�شية : اتخاذ القـــرارات الإدارية ذات ال�شلة، وتَكبُّد 

الم�شاريف نيابة عن ال�شركات التابعة، وتن�شيق الأعمال المرتبطة ب�شركات المجموعة.

ْخل الذي تح�شل عليه  3 - بالن�شبـــة لأن�شطة ال�شـــركات القاب�شة : تلك الأن�شطة المرتبطـــة بالدَّ

ال�شـــركات القاب�شة )الفوائد، الإيجار، الإتاوات وغيرهـــا(،  ويتحتم على التجار الحائزين 

لالأ�شهم ب�شورة اأ�شا�شية التاأكيد على التزامهم بجميع متطلبات قانون التجارة، وباأنَّ لديهم 

قدر كاٍف من الموظفين الموؤهلين الذين يعملون بدوام كامل ومقيمون في مملكة البحرين، 

واأنَّ لديهـــم مكاتَب اأو مبانَي اأو كليهما مالئمة فـــي مملكة البحرين لإدارة اأعمالهم. وكذلك 

تخ�شـــع تلك ال�شركات حال قيامها بمزاولة اأن�شطة اأخـــرى من المن�شو�س عليها في المادة 

)1( من هذا القرار، للمتطلبات المرتبطة بتلك الأن�شطة. 
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4 - بالن�شبـــة لأن�شطـــة التاأجيـــر: تحديد اأو ال�شتحواذ علـــى الأ�شول المـــراد تاأجيرها، وتحديد 

ال�شروط والُمدد الزمنية ل�شتحواذ الأ�شول المراد تاأجيرها، ومراقبة ومراجعة التفاقيات، 

واإدارة المخاطر. 

5 - بالن�شبـــة لأن�شطة ال�شحن: اإدارة الطاقم )بما في ذلك تعيين اأع�شاء الطاقم ودفع اأجورهم 

ْحنات وتَتبُِّعها، وتحديد  والإ�شراف عليهم(، و�شْحب ال�شفن و�شيانتهـــا، والإ�شراف على ال�شُّ

الب�شائع المراد طلُبها وموعد تو�شيلها، واإدارة وتنظيم الرحالت. 

6 -  بالن�شبة لأن�شطة الِمْلكية الفكرية: اإذا كان الأ�شل غير الملمو�س: 

1( براءة اختراع: اأن�شطة البحوث والتطوير. 

2( عالمة تجارية وبيانات العمالء: اأن�شطة العالمة التجارية والتوزيع والت�شويق. 

3( بالن�شبة لالأ�شول غير الملمو�شة فيما عدا ما ورد بالبندين الفرعيين 1 و2 من البند )6(  

من هذه المادة: 

بتطوير  المتعلقة  الرئي�شية  المخاطر  ل  وتَحمُّ واإدارة  ال�شتراتيجية  القرارات  اتخاذ  اأ(    

الأ�شول غير الملمو�شة وا�شتغالله الالحق لها. 

بحيازة  المتعلقة  الرئي�شية  المخاطر  ل  وتَحمُّ واإدارة  ال�شتراتيجية  القرارات  اتخاذ  ب(    

طرف ثالث لالأ�شول غير الملمو�شة وا�شتغالله الالحق لها. 

غير  الأ�شول  ا�شتغالل  خاللها  من  يتم  التي  الأ�شا�شية  التجارية  الأن�شطة  مزاولة  ج(    

ل من طرف ثالث.  الملمو�شة، والتي من �شاأنها اأْن توؤدي اإلى تحقيق اإيرادات ُتح�شَّ

�امل�دة�)4(�

لأن�شطة  بالن�شبة  البحرين  لأن�شطته يف مملكة  القت�شادي  التاجر ل ميلك اجلوهر  ُيعترَب 

اأو  مرتبط،  طرف  خالل  من  بها  املتعلقة  احلقوق  على  احل�شول  يتم  التي  الفكرية  الـِمْلكية 

امل�شاركة يف  اتفاقيات  البحرين )مثل  والتطوير خارج مملكة  البحث  اأن�شطة  عن طريق متويل 

ل على دخل  التكاليف(، والتي يتم الرتخي�س بالنتفاع بها اإىل طرف مرتبط اأجنبي، اأو ُيتح�شَّ

من خالل اأن�شطة يقوم بها طرف مرتبط اأجنبي. 

امل�دة�)5(

لُِّكه للجوهر القت�شادي  ا�شتثناًء من حكم املادة )4( من هذا القرار، يجوز للتاجر اإثبات مَتَ

يف مملكة البحرين من خالل تقدمي الأدلة الالزمة للوزارة املخت�شة ب�شئون التجارة، والتي تَبنيِّ 

اأنه، بالإ�شافة اإىل اأو بدًل من البحث والتطوير، واأن�شطة العالمة التجارية والتوزيع، توجد دائمًا 
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درجة عالية من ال�شيطرة على تطوير وا�شتغالل و�شيانة وحت�شني الأ�شول غري امللمو�شة واحلفاظ 

عليها، والتي كانت دائمًا وما زالت متاَر�س من ِقَبل موظفني بدوام كامل وعلى درجة عالية من 

املهارة، والذين ُيقيمون ب�شكل دائم وميار�شون اأن�شطتهم الأ�شا�شية يف مملكة البحرين، وعلى اأْن 

تت�شمن الأدلة ما يلي:

رات التجارية لحيازة اأ�شول الِمْلكية  ق بو�شوح من المبرِّ 1 - خطـــط عمل تف�شيلية ت�شمح بالتََّحقُّ

الفكرية في مملكة البحرين. 

2 - معلومـــات الموظفيـــن بمـــا في ذلك م�شتوى الخبـــرة ونوع عقود التوظيـــف والموؤهالت ومدة 

التوظيف.

ْنع القرار تتم داخل مملكة البحرين.  3 - بيان وا�شح على اأنَّ عملية �شُ

امل�دة�)6(

على التاجر الذي ميار�س اأيًا من الأن�شطة املن�شو�س عليها يف املادة )1( من هذا القرار 

اإخطار الوزارة خالل 30 يومًا من تاريخ حدوث اأيٍّ من الأمور الآتية:

1 - ا�شتقالة المديرين اأو الم�شئولين عن الإدارة.

2 - اأيُّ تغيير في المعلومات المتعلقة بمكان العمل اأو المكتب في مملكة البحرين. 

3 - اأية تغييرات على الم�شتندات المتعلقة بالتاأ�شي�س والإن�شاء وخطط عمل التاجر.

امل�دة�)7(

على التاجر الذي ميار�س اأيًا من  الأن�شطة املن�شو�س عليها يف املادة )1( من هذا القرار 

القيام بالآتي:

ق خارجي معتَمد للقيام بمراجعة ح�شاباته وعملياته التجارية. 1 - تعيين مدقِّ

2 - ت�شميـــة ال�شركة الأم المبا�شرة والنهائية، والمالك الم�شتفيد النهائي للتاجر، بالإ�شافة اإلى 

بلد الإقامة ال�شريبية لكل منهم. 

3 - توفير الإح�شائيات والمعلومات الإ�شافية التي تطلبها الوزارة المخت�شة ب�شئون التجارة.

امل�دة�)8(

على التاجر الذي ميار�س اأيًا من الأن�شطة املن�شو�س عليها يف املادة )1( من هذا القرار، 

اإليها يف املادة )1( من هذا  عند تقدمي طلب للقيد يف ال�شجل التجاري باأحد الأن�شطة امل�شار 
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اأو عند جتديد هذا القيد، تقدمي تقرير اإىل الوزارة املخت�شة ب�شئون التجارة يت�شمن  القرار، 

املادتني )2(  عليها يف  املن�شو�س  للمتطلبات  المتثال  توؤكد  التي  الداعمة  والوثائق  امل�شتندات 

و)7( من هذا القرار، واملادة )5( منه عند القت�شاء.

امل�دة�)9(

اأ - فـــي حالـــة ثبوت مخالفـــة التاجر لأيِّ حكم من اأحـــكام هذا القرار، تقوم الـــوزارة المخت�شة 

ب�شئون التجارة باإنذاره كتابيًا بت�شحيح المخالفة خالل 30 يومًا من تاريخ الإنذار. 

ب - فـــي حالـــة عدم امتثال المخالف بت�شحيح المخالفة خالل الفتـــرة الم�شار اإليها في الفقرة 

)اأ( من هذه المادة، للوزارة المخت�شة ب�شئون التجارة اأْن ُت�شِدر قرارًا باأحد التدابير الآتية: 

1 - وْقف قْيد ال�شجل التجاري الخا�س بالتاجر.

2 - توقيع غرامة اإدارية بما ل يجاوز األف دينار بحريني يوميًا عند ارتكاب التاجر المخالفة 

اأية مخالفة اأخرى خالل ثالث  لأول مرة، واألفي دينار بحريني يوميًا في حالة ارتكابه 

�شنوات من تاريخ اإ�شدار قـرار فـي حقـه عـن المخالـفـة ال�شابـقـة. وفـي جمـيـع الأحــوال 

ل يجوز اأْن يتجاوز مجموع الغرامة خم�شين األف دينار بحريني.

3 - توقيع غرامة اإدارية اإجمالية بما ل يجاوز مائة األف دينار بحريني.

4 - �شْطب قْيد التاجر من ال�شجل التجاري وذلك حال تَعلُّق المخالفة بهذا القيد. 

ج - اإذا اأ�شفـــر التحقيق الذي تجريه الوزارة المخت�شة ب�شئون التجارة عن وجود جريمة جنائية 

اأحالت الأوراق اإلى النيابة العامة. 

د - مـــع عـــدم الإخـــالل باأية عقوبـــة اأ�شد ين�ـــس عليها اأيُّ قانـــون، يعاَقب بالحب�س مـــدة ل تزيد 

علـــى �شنـــة، وبغرامة ل تقل عن األـــف دينار ول تزيد على مائة األف دينـــار، اأو باإحدى هاتين 

العقوبتين، كل َمن يخالف اأحكام المادة )27( من المر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 

ب�شاأن ال�شجل التجاري. 

امل�دة�)10(

اأ - ُيعمل باأحكام هذا القرار اعتبارًا من 1 يناير 2019 بالن�شبة لكٍل من: 

1 - طالبو القْيد في ال�شجل التجاري. 

دة في المادة )1( من  2 - التجار المتقدمون لإ�شافة ن�شاط جديد من بين الأن�شطة المحدَّ

هذا القرار اأو الراغبين في الح�شول على اأ�شول جديدة للِمْلكية الفكرية. 

ب -  فيمـــا عدا الحالت الم�شار اإليها فـــي الفقرة )اأ( من هذه المادة، ت�شري اأحكام هذا القرار 
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اعتبارًا من 1 يوليو 2019 على التجار الآخرين.

امل�دة�)11(

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�ال�سن�عة�والتج�رة�وال�سي�حة

زايد�بن�را�سد�الزي�ين

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الآخـر 1440هـ    

الـمــــوافــــــق: 23 دي�شمـبــــــــر 2018م       
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وزارة�امل�لية�والقت�س�د�الوطني

�قرار�رقم�)13(�ل�سنة�2018

�ب�س�أن�املراحل�الزمنية�ملواعيد�بدء�الت�سجيل�

لأغرا�س��سريبة�القيمة�امل�س�فة

وزير المالية والقت�شاد الوطني:

بعد الطالع على قانون �شريبة القيمة امل�شافة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 

2018، ولئحته التنفيذية، ال�شادرة بالقرار رقم )12( ل�شنة 2018،

وعلى املر�شوم رقم )45( ل�شنة 2018 باإن�شاء وتنظيم اجلهاز الوطني لل�شرائب اخلليجية،

قرر�الآتي:

امل�دة�الأوىل

1 - يجـــب على كل �شخ�س مقيم فـــي المملكة ملزم بالت�شجيل لأغرا�س �شريبة القيمة الم�شافة 

َقيُّـــد بالمواعيـــد التالية فيما يتعلـــق بالت�شجيل لأغرا�س �شريبة القيمـــة الم�شافة، وذلك  التَّ

اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار:

اأ - كل �شخ�س من المتوقع اأْن تتجاوز قيمة توريداته التي يبا�شرها في ال�شنة التي تبداأ في 

الأول من يناير 2019 مبلغ خم�شة ماليين دينار )5،000،000(، يجب اأْن يتقدم بطلب 

الت�شجيل عبر الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني لل�شرائب الخليجية خالل موعد اأق�شاه 

1 يناير 2019.

ب - كل �شخ�س تجاوزت اأو من المتوقع اأْن تتجاوز قيمة توريداته التي يبا�شرها في ال�شنة 

التي تبداأ من الأول من يناير 2019 مبلغ خم�شمائة األف دينار )500.000( ولم تجاِوز 

مبلغ خم�شة ماليين دينار )5،000،000(، يجب اأْن يتقدم بطلب الت�شجيل عبر الموقع 

الإلكتروني للجهاز الوطني لل�شرائب الخليجية خالل موعد اأق�شاه 20 يونيو 2019.

ج - كل �شخ�س تجاوزت قيمة توريداته في الجزء من ال�شنة ال�شابق على تاريخ ت�شجيله، اأو 

من المتوقع اأْن تتجاوز خالل ال�شنة التالية على تاريخ ت�شجيله، َحدَّ الت�شجيل الإلزامي 

بطلب  يتقدم  اأْن  يجب   ،)37،500( دينار  وخم�شمائة  األفًا  وثالثين  �شبعة  يعادل  الذي 

الت�شجيل عبر الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني لل�شرائب الخليجية خالل موعد اأق�شاه 

20 دي�شمبر 2019.

2 - يجـــب على كل �شخ�ـــس غير مقيم في المملكة ويمار�س ن�شاطـــًا اقت�شاديًا فيها، اعتبارًا من 
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تاريـــخ العمل بهذا القـــرار، الت�شجيل في المملكة لأغرا�س �شريبـــة القيمة الم�شافة، وذلك 

بغ�س النظر عن قيمة توريداته، طالما كان ملَزمًا ب�شداد ال�شريبة في المملكة.

امل�دة�الث�نية

على كافة اجلهات املعنية – ُكلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�امل�لية�والقت�س�د�الوطني

�سلم�ن�بن�خليفة�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الآخر 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 27 دي�شـمبـــــــر 2018م
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وزير��سئون�ال�سب�ب�والري��سة

�قرار�رقم�)47(�ل�سنة�2018

�ب�س�أن�ت�سجيل�وقْيد�ملخ�س�النظ�م�الأ�س��سي�ملركز�البتك�ر�التخ�س�سي�

بوزارة��سئون�ال�سب�ب�والري��سة��

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب 

والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( 1990،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2015 باإلغاء املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقراررقم )2( ل�شنة 2018،

وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى ملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز البتكار التخ�ش�شي،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية للموؤ�ش�شني ملركز البتكار التخ�ش�شي،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للمراكز والهيئات ال�شبابية،

قرر�الآتي:

امل�دة�الأوىل��

الهيئات  قْيد  �شجل  الأ�شا�شي يف  نظامه  ملخ�س  ويقيَّد  التخ�ش�شي  البتكار  مركز  ل  ي�شجَّ

واملراكز ال�شبابية اخلا�شعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قيد رقم  )2018/38(.

امل�دة�الث�نيـة

على الوكيل امل�شاعد للمراكز والهيئات ال�شبابية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير��سئون�ال�سب�ب�والري��سة

اأمين�بن�توفيق�املوؤيد

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 13 دي�شمبــــر 2018م
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بي�ن�ب�أ�سم�ء�الأع�س�ء�املوؤ�س�سني�ملركز�البتك�ر�التخ�س�سي

 

 

1 - الأ�شتاذ اأ�شامة عبدالرحيم الخاجة.

2 - المهند�س يحيى  محمد الأن�شاري.

3 - المهند�س فريد غالم بدر.

4 - المهند�س نبيل  عبدالرحمن اآل محمود. 

5 - المهند�س عبدالإله اإبراهيم القا�شمي.

6 - الأ�شتاذة �شباح خليل  الموؤيد.

7 - الدكتور عبدالح�شن  ح�شن عبا�س الديري.

8 - المهند�س عدنان  عبدالرزاق اآل محمود.

9 - المهند�س بدر  عبدالحميد البقي�شي.

10 - المهند�شة مريم اإبراهيم ح�شن. 

11 - ال�شيدة خلود محمد التميمي.

12 - ال�شيدة �شارة اإ�شحاق مرت�شى.
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ملخ�س�النظ�م�الأ�س��سي

ملركز�البتك�ر�التخ�س�سي

تاأ�ش�س هذا  املركز يف عام  2018، ومت ت�شجيله بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت رقم    

باإ�شدار قانون اجلمعيات  )2018/38( طبقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 

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

اخلا�شة وتعديالته، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية، ال�شادرة 

بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

ويهدف املركز اإىل  تنمية مواهب ال�شباب وقدراتهم الإبداعية والبتكارية والريادية، والعمل 

على حتويل اأفكار ال�شباب البتكارية اإىل مناذج اأولية ونهائية قابلة للتنفيذ ب�شكل جتاري، وتقدمي 

امل�شورة والتوجيه والدعم الفني الالزمة لتحقيق هذه الأهداف، والعمل على ن�شر ثقافة الإبداع 

والبتكار لدى ال�شباب واملوهوبني؛ للم�شاعدة يف حتقيق روؤية 2030.

والع�شوية باملركز  اأنواع هي:

1 - ع�شو عامل،          2ــ ع�شو تابع،           3 ــ ع�شو فخري.

ك�ْشب  اإجراءات  النظام  اأو�شح  كما  للمركز،  الأ�شا�شي  النظام  نها  مَّ ت�شَ �شروط  منها  ولكل 

الع�شوية واإ�شقاطها، وحقوق وواجبات الأع�شاء.

اجلمعية  مقدمتها  ويف  للمركز  املختلفة  الأجهزة  بيان  على  الأ�شا�شي  النظام  ا�شتمل  وقد 

دين ل�شرتاكاتهم،  العمومية، حيث ن�س على اأن تتكون هذه اجلمعية من الأع�شاء العاملني امل�شدِّ

والذين م�شت على ع�شويتهم العاملة �شتة اأ�شهر على الأقل حتى تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، 

فيما عدا النعقاد الأول للجمعية.

ده جمل�س  وجتتمع هذه اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

اإدارة اجلمعية خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

ويدير �شئون املركز جمل�س اإدارة مكون من رئي�س واأربعة اأع�شاء، تنتخبهم اجلمعية العمومية 

للجمعية من بني اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، وتكون مدة جمل�س الإدارة اأربع 

�شنوات من تاريخ انتخاب اأع�شائه، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مددًا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز، وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ

ح بها قانونًا ح�شب نظامه  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.
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ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه مبجرد تكوينه نائبًا 

للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

وقد بنيَّ النظام الأ�شا�شي للمركز جواز تعيني مدير متفرغ باأجر ممن تتوافر لديهم ال�شروط 

دها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. وجتوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات جمل�س  التي حتدِّ

الإدارة دون اأْن يكون له حق الت�شويت فيها.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز اعتبارًا من الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. 

وتتكون مواردها من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك والتربعات والهبات والو�شايا التي يقبلها جمل�س 

الإدارة ب�شرط موافقة وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها. ويوِدع املركز اأمواله النقدية 

يف اأحد امل�شارف املعتَمدة. وُتعترَب اأموال املركز ملكًا له عند حدوث الت�شفية، كما ن�س النظام 

على اأنه ل يجوز للمركز الدخول يف مراهنات اأو م�شاربات مالية.

اجلمعية  على  الالئحة  هذه  املركز  اإدارة  جمل�س  يعر�س  اأْن  على  الأ�شا�شي  النظام  ون�س 

العمومية يف اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها.

ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدم اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر 

اأْن يحيلها اإىل جمل�س الإدارة لتخاذ ما  اأقوال ال�شاكي  ق و�شماع  املركز، الذي عليه بعد التََّحقُّ

يراه منا�شبًا ب�شاأنها، وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ تقدميها واإبالغ ال�شاكي بالقرار الذي اتخذه 

جمل�س الإدارة ِوْفقًا لالئحة الداخلية للمركز ويف حدود اأحكام النظام الأ�شا�شي للمركز.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد ُم�ْشِكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، وتخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها. وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفة موؤقتة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقراررقم )2( 

ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  يَطّبق  الالئحة  بهذه  ن�س  به  يرد  وفيما مل 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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م�سرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)69(�ل�سنة�2018

�ب�س�أن�تعديل�الرتخي�س�املمنوح

ل�سركة�)اإت�س�دي�اآي�جلوب�ل�اإ�س�اي�-�فرع��سركة�اأجنبية(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الطالع  بعد 

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،

املمنوح  الرتخي�س  بتعديل  املالية  املوؤ�ش�شات  لرقابة  التنفيذي  املدير  تو�شية  على  وبناًء 

الرئي�شي  املكتب  من  بقرار  به  �س  املرخَّ الن�شاط  مزاولة  عن  فها  لَتَوقُّ وذلك  املذكورة،  لل�شركة 

لل�شركة بتاريخ 14 يونيو 2018،

قرر�الآتي:

م�دة�)1(

ل  ل الرتخي�س املمنوح ل�شركة )اإت�س دي اآي جلوبال اإ�س اي - فرع �شركة اأجنبية( امل�شجَّ ُيعدَّ

العمالء  خلدمة  الرتخي�س  هذا  يقيَّد  باأْن  وذلك   ،82747-1 رقم  حتت  التجاري  ال�شجل  يف 

احلاليني، ول يجوز لل�شركة ممار�شة اأية اأعمال جديدة. 

م�دة�)2(

تاريخ  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  املركزي  البحرين  املعنية مب�شرف  الإدارات  على 

ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

حم�فظ�م�سرف�البحرين�املركزي

ر�سيد�حممد�املعراج

�شدر بتاريخ: 11 ربيع الآخــر 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 18 دي�شمبـــــــــر 2018م
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م�سرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)70(�ل�سنة�2018

�ب�س�أن�مْنح�ترخي�س�ل�سركة�اإنف�ستكورب

للخدم�ت�امل�لية��س�م�ب�)مقفلة(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الطالع  بعد 

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،

وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن اخلدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين 

املركزي وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر�الآتي:

م�دة�)1(

اأعمال  )�شركة  ترخي�س  )مقفلة(  �س.م.ب  املالية  للخدمات  اإنف�شتكورب  �شركة  مُتنح 

ا�شتثمارية - فئة 1(.

م�دة�)2(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

حم�فظ�م�سرف�البحرين�املركزي

ر�سيد�حممد�املعراج

�شدر بتاريخ: 11 ربيع الآخر 1440هـ

المـــــوافــــــق: 18 دي�شمبـــــــــر 2018م
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م�سرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)71(�ل�سنة�2018

ب�س�أن�مْنح�ترخي�س�لـ�"�سركة�فينزو��س�م�ب�)م("

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الطالع  بعد 

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،

وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن اخِلْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين 

املركزي وتعديالتها، 

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر�الآتي:

م�دة�)1(

مُتنح "�شركة فينزو �س.م.ب.)م(" ترخي�س �شركة م�شاندة للقطاع املايل - اإ�شدار ومعاجلة 

فع. مو ِخْدمات الدَّ البطاقات ومقدِّ

م�دة�)2(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

حم�فظ�م�سرف�البحرين�املركزي

ر�سيد�حممد�املعراج

�شدر بتاريخ: 11 ربيع الآخر 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 18 دي�شمبــــــــر 2018م
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قرارات�ا�ستمالك

قرار�ا�ستمالك�رقم�)28(�ل�سنة�2018

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك 

ال�شيد/ عادل ح�شن مرهون علي، الكائن يف جدعلي وامل�شجل باملقدمة رقم 2002/4379 عقار رقم 

08000308، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط 

العمراين/ الطرق.

املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 

على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير�الأ�سغ�ل�و�سئون�البلدي�ت�والتخطيط�العمراين

ع�س�م�عبداهلل�خلف

قرار�ا�ستمالك�رقم�)29(�ل�سنة�2018

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 

وامل�شجل  جدحف�س،  يف  الكائن  و�شركائه،  الها�شمي  ح�شني  ها�شم  حممد  ال�شيد/ال�شيد  ملك  من 

باملقدمات رقم 2006/13621، 2010/3144، 2016/20347، 2016/20348 عقار رقم 04028440، 

وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ 

الطرق.

املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 

والتعوي�س( على  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة  

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�الأ�سغ�ل�و�سئون�البلدي�ت�والتخطيط�العمراين

ع�س�م�عبداهلل�خلف
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قرار�ا�ستمالك�رقم�)30(�ل�سنة�2017

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

و�شركائهم،  مدن ح�شني  على  اأبناء  وعبداهلل  واأحمد  ال�شادة/ ح�شن  ملك  من  ا�شتمالك جزء 

الكائن يف جدعلي وامل�شجل باملقدمة رقم 2010/7603 عقار رقم 08020191، وال�شابق عقار 

رقم 99001915، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين - الطرق.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك 

مراجعة  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( 

على الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�الأ�سغ�ل�و�سئون�البلدي�ت�والتخطيط�العمراين

ع�س�م�عبداهلل�خلف

قرار�ا�ستمالك�رقم�)31(�ل�سنة�2018

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 

من ملك/ املغفور له باإذن اهلل �شاحب ال�شمو الأمري حممد بن �شلمان بن حمد اآل خليفة، الكائن يف 

الطرق،  م�شاريع  اأجل  وذلك من  رقم 05044515،  رقم 1960/1524 عقار  باملقدمة  وامل�شجل  املرخ 

ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الرقم  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�الأ�سغ�ل�و�سئون�البلدي�ت�والتخطيط�العمراين

ع�س�م�عبداهلل�خلف
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قرار�ا�ستمالك�رقم�)33(�ل�سنة�2018

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 

من ملك ال�شيد/ خالد خليفة ها�شم بدر ال�شادة، الكائن يف احلد، وامل�شجل باملقدمة رقم 2017/18081 

عقار رقم 01000096، وذلك من اأجل حتديد املنطقة، ح�شب طلب  هيئة التخطيط العمراين.

املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 

والتعوي�س( على  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة  

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�الأ�سغ�ل�و�سئون�البلدي�ت�والتخطيط�العمراين

ع�س�م�عبداهلل�خلف
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وزارة�ال�سن�عة�والتج�رة�وال�سي�حة

اإعالن�ت�مركز�امل�ستثمرين����

اإعالن�رقم�)931(�ل�سنة�2018

ب�س�أن�حتويل��فرع�من�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/ �شميرة 

عبدالوهاب علي باربرت، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأزياء محور �شيحة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 56969، طالبة تحويل الفرع رقم 13 من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شميرة عبدالوهاب علي باربرت، و�شم�س الدين 

ناراكاتو فاليو بيدياكال.

اإعالن�رقم�)932(�ل�سنة�2018

ب�س�أن�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 )البحرين للمنتجات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 56804، 

)�شركة  التجاري  ا�شمها  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

البحرين للمنتجات �س.�س.و(، لمالكتها �شركة )اللوؤلوؤة القاب�شة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 25،000 )خم�شة 

وع�شرون األف( دينار بحريني.        

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

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

�

اإعالن�رقم�)933(�ل�سنة�2018

ب�س�أن�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 )الموج ال�شريع لالأن�شطة المتعلقة بخدمة و�شيانة وتحميل المواقع �س.�س.و(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،121508 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 



العدد: 3399 – الخميس 27 ديسمبر 2018

52

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني. 

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

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

اإعالن�رقم�)934(�ل�سنة�2018

ب�س�أن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

�

ال�شيد/ جعفر  اإليها  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

علي محمد مح�شن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإذرلند للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،56451

 Ithikkat Velayudhan مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: جعفر علي محمد مح�شن و

.Arjunan

اإعالن�رقم�)935(�ل�سنة�2018

ب�س�أن�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 

الم�شجلة  ذ.م.م،  البحرين  الكهربائية/  للمواد  ال�شعودية  )ال�شركة  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

بموجب القيد رقم 50816-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد 

وبراأ�شمال مقداره 25،000  )خم�شة وع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شركة الم�شماة )ال�شعودية 

للمواد الكهربائية(. 

اإعالن�رقم�)936(�ل�سنة�2018

ب�س�أن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ت�س�من

�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبا�س علي 

بموجب  الم�شجلة  الطيف(،  ا�شم )عبا�س علي مدن  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  الطيف، مالك  مدن عبداهلل 

القيد رقم 33211، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 

35،000 )خم�شة وثالثون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبا�س علي مدن عبداهلل الطيف، وحميدة 

عبدالنبي �شرحان اأحمد �شرحان و�شْكنة علي مدن عبداهلل الطيف.
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اإعالن�رقم�)937(�ل�سنة�2018

ب�س�أن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ت�س�من

��

اإليها ال�شيد/ عارف  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

اأحمد نزير عامر خان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإنيغما �شتار الترويج(، الم�شجلة بموجب القيد 

اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  رقم  86905-1، طالبًا تغيير 

 .Bilal Ahmed Khan1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عارف احمد نزير عامر خان و

اإعالن�رقم�)938(�ل�سنة��2018

ب�س�أن�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 تغييرال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة توب 

كال�س اإديوكي�شن ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني.

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

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

��

اإعالن�رقم�)939(�ل�سنة�2018

ب�س�أن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

�

حمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  ييعلن 

محمد عبداهلل ح�شن عا�شير، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )يوني �شمارت للمواد الغذائية(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم  53083-13، طالبًا تغييرال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 12،000 )اإثنا ع�شر األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: حمد محمد عبداهلل 

ح�شن عا�شير، وحامد محمد علي محمد المدفعي، وبندر قا�شم على ال�شروحي، وح�شام نجاح ال�شعيد حجازي.

اإعالن�رقم�)940(�ل�سنة�2018

ب�س�أن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالعزيز 
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محمد عبداهلل محمد با�شالر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )حلويات الخلود(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 15642، طالبًا تغييرال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عـبـدالعــزيـز محمد عبداهلل محمد  مقداره 300.000 )ثالثمائة 

با�شالر )بحريني الجن�شية(، ومـريــم عـبـداهلل بـانــوانــهـا  )اإيرانية الجن�شية(، ولـيلـى غلـوم حـاجـي عـبدالـرحــيم 

)بحرينية الجن�شية(، ومـازن عبدالعزيز محمد عبداهلل محمد با�شالر )بحريني الجن�شية(، وخلـود عبدالعزيز 

محمد عبداهلل محمد با�شالر )بحرينية الجن�شية(، وخالـدة عبدالعزيز محمد عبداهلل محمد با�شالر )بحرينية 

الجن�شية(.

اإعالن�رقم�)941(�ل�سنة�2018

حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالزهراء 

بموجب  الم�شجلة  لل�شفريات(،  )ال�شمطوط  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  �شمطوط،  اأحمد عبداهلل 

القيد رقم 110879، طالبًا تغييرال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وت�شجيلها 

با�شمه اأي�شًا.

اإعالن�رقم�)942(�ل�سنة�2018

ب�س�أن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

اإىل�فرع�من��سركة�ذات�م�سئولية�اأخرى

�

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة، التي تحمل ا�شم )ال�شركة الحديثة للتجارة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 52644-1، طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع من ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )�شركة البيت 

األف(  )مائة   100،000 راأ�شمالها  البالغ   ،1-11212 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للمقاولت  الحديث 

دينار بحريني، والمملوكة لكل من: ليلى محمد علي دويغر، ومي ع�شام �شليمان محمود، ومنى ع�شام �شليمان 

محمود، وطارق ع�شام �شليمان محمود.

اإعالن�رقم�)943(�ل�سنة�2018

ب�س�أن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ م�شطفى 

مكي عبداهلل اأحمد نورالدين، نيابة عن مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مودلتي للعبايات(، الم�شجلة 
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اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة  الموؤ�ش�شة  الثاني  من  بموجب القيد رقم  24932، طالبًا تحويل الفرع 

عبداهلل  ح�شين  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها، 

محمد، و�شيخة يحيى ح�شن.

اإعالن�رقم�)944(�ل�سنة�2018

ب�س�أن�حتويل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

اإىل�موؤ�س�سة�فردية

ال�شيد/ ح�شين  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

علي محمد البن حم�شة، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )البن حم�شة لاللكترونيات �س.�س.و(، 

فردية،  موؤ�ش�شة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  تغييرال�شكل  طالبًا   ،54734 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

با�شم المالك نف�شه، ومبا�شرته القيام باإجراءات التحويل.

اإعالن�رقم�)945(�ل�سنة�2018

ب�س�أن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل�فرع�ب�سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي اأكبر 

جعفر محمد العالي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الأطل�س للترجمة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

)اأحمد جا�شم  الم�شماة  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  فروع  فرع من  اإلى  الموؤ�ش�شة  تحويل  70776، طالبًا 

و�شركاوؤه ح�شين عقيل وعلي العالي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية والتحكيم ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 112574، وي�شبح راأ�شمالها مبلغًا مقداره 10.000 )عــ�شرة اآلف( دينــار بحريني، وي�شبح مالكوها كل من: 

اأحمد جا�شم عبداهلل جا�شم، وعلي اأكبر جعفر محمد ح�شن مكي العالي، وح�شين عقيل اأحمد عبدالر�شا مرهون.

اإعالن�رقم�)946(�ل�سنة�2018

ب�س�أن�حتويل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

اإىل��سركة�ت�س�من

 

محمد  فجر  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

مرزوق عبداللطيف، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )فجر محمد للت�شويق والترويج �س.�س.و(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 116992، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 

يو�شف عبدال�شمد،  اأحمد محمد  لكل من:  وتكون مملوكة  دينار بحريني،  وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( 

وفجر محمد مرزوق عبداللطيف.
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اإعالن�رقم�)947(�ل�سنة�2018

ب�س�أن�حتويل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

اإىل��سركة�ت�س�من

�

ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بـــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

العقارية  لــلــخــدمــات  )الــقــيــوم  ا�ــشــم  تحمل  الــتــي  الــواحــد  ال�شخ�س  �ــشــركــة  مــالــك  �ــشــديــقــي،  عــبــدالــقــيــوم 

بتحويلها  وذلــك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،111331 رقــم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �ــس.�ــس.و(، 

لكل مملوكة  وتــكــون  بــحــريــنــي،  ديــنــار  اآلف(  )خم�شة   5،000 ــداره  ــق م وبــراأ�ــشــمــال  تــ�ــشــامــن،  �ــشــركــة  ـــى   اإل

.Abdul Rahim Siddiquiو ،Junaid Zahoorمن: عبدالقيوم �شديقي، و 

اإعالن�رقم�)948(�ل�سنة�2018

ب�س�أن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ت�س�من

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالحميد 

ميرزا علي ال�شعلة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كوجي ميترو ل�شيانة المباني(، الم�شجلة بموجب 

وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،14-92385 رقم  القيد 

ال�شعلة،                     علي  ميرزا  عبدالحميد  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني  دينار  وخم�شمائة(  )األفان   2،500 مقداره 

.Thankappan Udaya Kumarو
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رقم�الدعوى:�2018/24

اإعالن�بجدول�مواعيد�اإدارة�الدعوى�رقم�)1(

�املحرر�بت�ريخ��13دي�سمرب�2018

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

وكيله�:�المحامي معاوية الطاهر النيل. 

عنـــوان�وكيلهـــ�:�مكتـــب رقـــم 75، الطابق 7، مدخـــل 4، بنايـــة 104، طريـــق 383، مجمع 316، 

المنامة، مملكة البحرين.

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

اآخـــر عنوان معلـــوم: مبنى رقم 287، �شارع 62، مجمع 1062 هـــورة عنقة جنوبي حلبة البحرين 

الدولية للفورمال ون - مملكة البحرين.

وكيله�:�المحامي يا�شر جا�شم ال�شحاف.

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

و المحامي اأ�شامة اأنور.

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

المدعى�عليه�الث�ني:�ع�شام يو�شف جناحي. الرقم ال�شخ�شي 650050274.

وكيله:�المحامي اأ�شامة اأنور.

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

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

وكيله: المحامي اأ�شامة اأنور

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

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

العنـــوان:�تعَلـــن علـــى عنوان المدعي عليهـــا الأولى �شركـــة العرين القاب�شة �ـــس.ب.م )مقفلة( 

الطابق 30، البرج ال�شرقي، مرفاأ البحرين المالي. 

المدعـــى�عليهـــ��الخ�م�سة�)مدَخلة(:��شركة اإنترنا�شونال �شتريـــم اإنف�شتمنت بي.تي.اإن  ليمتد، 

�شركة �شنغا فورية. 

العنـــوان:�تعَلـــن علـــى عنوان المدعي عليهـــا الأولى �شركـــة العرين القاب�شة �ـــس.ب.م )مقفلة( 

الطابق 30، البرج ال�شرقي، مرفاأ البحرين المالي. 

تعِلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهما الرابعة و اخلام�شة املذكورتني بجدول 

مواعيد اإدارة الدعوى املحرر بتاريخ 13 دي�شمرب 2018 بالتايل: 

اإعالن�من�غرفة�البحرين�لت�سوية�املن�زع�ت
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الجتماع الأول بتاريخ 13 دي�شمرب 2018 ال�شاعة 12 ظهرًا واملحدد لت�َشلُّم اأطراف الدعوى 

الأمور  كافة  لتقدمي  لالأطراف  الأجل  وبدء  حوله،  الآراء  واإبداء  الدعوى  اإدارة  مواعيد  جدول 

املتعلقة بالدعوى واإثباتها من خالل تقدمي مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات.

املدعى  لتقدمي  الأجل  نهاية  هو  ظهرًا   12 ال�شاعة   2019 يناير   3 بتاريخ  الثاين  الجتماع 

عليهم مذكرة الرد على لئحة الدعوى، ونهاية الأجل لرد الدعوى وللدفع بعدم قبول الدعوى.

تاريخ 7 يناير 2019 ال�شاعة 4 ع�شرًا هو نهاية الأجل لتقدمي اتفاق الأطراف على اختيار 

اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع. 

ال�شاعة 12 ظهرًا هو نهاية الأجل لتقدمي املدعي  بتاريخ 17 يناير 2019  الثالث  الجتماع 

الرد على مذكرات املدعى عليهم املقدمة يف الجتماع الثاين ونهاية الأجل لتقدمي ن�س القانون 

الأجنبي الواجب التطبيق مع الرتجمة.

والتدخل  الإدخال  طلبات  تقدمي  اأجل  نهاية  هو  ع�شرًا   4 ال�شاعة   2019 يناير   24 تاريخ 

والطلبات املتقابلة والعار�شة.

املدعى  لتقدمي  الآجل  نهاية  ال�شاعة 12 ظهرًا هو  يناير 2019  بتاريخ 31  الرابع  الجتماع 

عليهم الرد على مذكرة املدعي املقدمة يف الجتماع الثالث ونهاية الأجل لتقدمي تقارير اخلرباء 

وجميع امل�شتندات )اإْن ُوِجدت( وتبادل مذكرات الرد حول كافة طلبات الإدخال والدعوى املتقابلة 

والطلبات العار�شة )اإْن ُوِجدت(.

الجتماع اخلام�س بتاريخ  7 فرباير 2019 ال�شاعة 12 ظهرًا هو نهاية الأجل لتقدمي كافة 

طلبات اإجراءات الإثبات وتبادل مذكرات الرد حول تقارير اخلرباء وجميع امل�شتندات املقدمة 

يف الدعوى.

د لتبادل مذكرات الرد حول   الجتماع الأخري بتاريخ 14 فرباير 2019 ال�شاعة 12 ظهرًا حمدَّ

طلبات اإجراءات الإثبات )اإْن ُوِجدت(. ولإعالن الأطراف مبوعد اجلل�شة الأوىل اأمام الهيئة.

املذكورتني  الرابعة واخلام�شة  للمدعى عليهما  املنازعات  لت�شوية  البحرين  تعلن غرفة  لذا 

�شخ�شيًا  القانونيني  ممثليهما  ح�شور  ومبواعيد   1 رقم  الدعوى  اإدارة  اجتماعات  بجدول  اآنفًا 

بناية  وعنوانها:  الغرفة،  الدعوى مبقر  اأمام مدير  الدعوى  اإدارة  وكيلني عنهما لجتماعات  اأو 

البارك بالزا، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة 

البحرين ، وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات 

التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من 

املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.
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تـنـويــه

ن�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3398( ال�شادر بتاريخ 20 دي�شمرب 2018، قرار وزير 

العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف رقم )102( ل�شنة 2018 بتعديل القرار رقم )35( ل�شنة 

اإن  وحيث  فيها،  متاَر�س  التي  الأعمال  واأنواع  املجتمع،  خدمة  يف  العمل  جهات  بتحديد   2018

اجلدول املرافق للقرار غري �شحيح، فاإنه يعاد ن�شر اجلدول ال�شحيح كالآتي:

جه�ت�العمل�يف�خدمة�املجتمع�واأنواع�الأعم�ل�التي�ُت�َر�س�فيه�

اجلهة احلكوميةاملهام الوظيفيةنوع الوظيفةالرقم 

فني1 

القيام مبهام دعم فني يف خمتلف الأق�شام 

ح�شب احلاجة 

وزارة ال�شحة

عامل2 

القيام مبا ُي�شند اإليه من اأعمال يف 

جمالت خمتلفة )الزراعة، ال�شيانة، 

خدمات اجتماعية( 

وزارة العمل والتنمية الجتماعية

تو�شيل امل�شتندات بني الأق�شام مرا�شل3 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين

القيام باأعمال التنظيفعامل تنظيف4 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين

نقل الأثاث واملعدات والأجهزةعامل مناولة5 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين

اع6  طباعة الر�شائل وامل�شتندات واخلطاباتطبَّ

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين

 7

عامل م�شح 

ميداين

امل�شاركة �شمن فرق امل�شح امليداين 

للم�شاريع

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين
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 8

خمت�س �شيانة 

عامة

�شيانة الجهزة الكهربائية اأو املائية اأو 

امليكانيكية

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين

نقل املواد واملعداتعامل مناولة مواد9 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين

القيام باأعمال احلفر والدفن ونقل املوادعامل طرق10 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين

اأْخذ القيا�شات يف مواقع العملعامل11 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين

التنظيف الروتيني لغرف التفتي�سعامل12 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين

عامل13 

التنظيف الروتيني ل�شبكات ال�شرف 

ال�شحي

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين

التنظيف الروتيني ل�شبكات مياه الأمطارعامل14 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين

معامل15  الفح�س الروتيني للوحات التََّحكُّ

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين

عامل16 

التنظيفات العامة ملحطات املعاجلة ملياه 

ال�شرف ال�شحي

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين

التنظيف الروتيني مل�شنع جتفيف احلْماأةعامل17 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين
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ب�شتاين18 

اأعمال الزراعة والب�شتنة يف حمطات 

املعاجلة

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين

عامل19 

نات املختربية من حمطات  اأْخذ العيِّ

املعاجلة

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين

ب�شتاين20 

القيام باأعمال الب�شتنة يف املتنزهات 

واحلدائق باأمانة العا�شمة والبلديات، 

ق�شم امل�شاتل باخلدمات البلدية امل�شرتكة

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين

عامل مهني21 

ق�شم ِخْدمات متابعة النظافة وق�شم 

الرقابة والتفتي�س باأمانة العا�شمة 

والبلديات

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين

�شائق22 

القيام مبهام تو�شيل املرا�شالت اإىل 

الوزارات واجلهات الأخرى

حمافظة املحرق

حمافظة املحرقالقيام بتقدمي ال�شيافة لالإداراتم�شتخَدم مكتب23 

موظف اإداري24 

القيام باأعمال اأو مهام اإدارية ومكتبية 

وتنفيذ برامج وفعاليات املحافظة

حمافظة املحرق

اع25  حمافظة املحرقطباعة الر�شائل وامل�شتندات واخلطاباتطبَّ

 26

لِّح معدات  م�شَ

زراعية

ت�شليح جميع املعدات الزراعية وتن�شيق 

العمل مع ال�شبَّاك يف جميع الأعمال 

املطلوبة

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة

ب�شتاين27 

القيام بعملية اخلدمة الزراعية من ري 

وت�شميد وفح�س وتنظيف وعملية نقل 

وغر�س ال�شتالت يف الأ�شي�س

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة
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فني اآلت زراعية28 

القيام مبتابعة جميع الآلت الزراعية 

امل�شتخَدمة يف حدائق ومباين الوزارة 

وامل�شاركة يف �شيانتها والعمل على 

تدريب الفالحني للعمل على تلك الآلت 

وا�شتخدامها

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة

عامل29 

التنظيف الروتيني للمالعب واملن�شاآت 

الريا�شية

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة

�شاعي بريد30 

توزيع املرا�شالت الربيدية يف املناطق 

ال�شكنية والتجارية

وزارة املوا�شالت والت�شالت

فارز بريد31 

توزيع املرا�شالت الربيدية يف ال�شناديق 

الربيدية داخل مراكز الربيد

وزارة املوا�شالت والت�شالت

لذا�لزم�التنويه


