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 �أمر ملكي رقم )4( ل�ضنة 2019

بتعيني ع�ضو جديد يف جمل�س �أمناء �ملوؤ�ض�ضة �خلريية �مللكية

ملك مملكة �لبحرين. نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة  

بعد الطالع على الد�شتور،
ل   وعلى الأمر امللكي رقم )33( ل�شنة 2007 باإعادة تنظيم املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية، املعدَّ

بالأمر امللكي رقم )13( ل�شنة 2008،
اأمناء املوؤ�ش�شة اخلريية   وعلى الأمر امللكي رقم )47( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جمل�س 

امللكية،

�أمرنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

ُيعيَّ ال�شيد �شباح �شامل الدو�شري ع�شوًا يف جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية، بدًل من 
ال�شيدة حنان حممد كمال، وتكون مدة ع�شويته لنهاية مدة املجل�س احلايل.

�ملادة �لثانية

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

 ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 18 جمادى الأولى 1440هـ
الموافـق: 24 يــنـــــــــايـــــــــــــر 2019م
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 �أمر ملكي رقم )5( ل�ضنة 2019

مبْنح و�ضام

ملك مملكة �لبحرين. نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة  

بعد الطالع على الد�شتور،
 وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

 
�أمرنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

ُينح و�شام الكفاءة من الدرجة الأوىل اإىل املقدم الركن اإعارة )101049( اأ�شامة غالبي.

�ملادة �لثانية

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

 ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 18 جمادى الأولى 1440هـ
الموافـق: 24 يــنـــــــــايـــــــــــــر 2019م
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 مر�ضوم رقم )1( ل�ضنة 2019

باإعادة تنظيم وز�رة �ملالية و�القت�ضاد �لوطني

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012 وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )47( ل�شنة 2018 باإعادة تنظيم وزارة املالية، 

وعلى املر�شوم امللكي رقم )61( ل�شنة 2018 بت�شكيل الوزارة،
وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

ُيعاد تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني، وذلك على النحو الآتي:
وزير املالية والقت�شاد الوطني، ويتبعه:

ين العام. �أواًل: مكتب اإدارة الدَّ

ثانياً: مجل�س احتياطي الأجيال القادمة.

ثالثاً: اإدارة الرقابة والت�شال.

ر�بعاً: الوكيل الم�شاعد للموارد والمعلومات، وتتبعه:

1( اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.
2( اإدارة ُنُظم المعلومات المالية. 

3( اإدارة �شئون الأمالك الحكومية.
خام�ضاً: وكيل الوزارة ل�شئون المالية، ويتبعه: 

1( الوكيل الم�شاعد للعمليات المالية، وتتبعه: 
 اأ( اإدارة امليزانية.

 ب( اإدارة متويل امل�شاريع. 
 ج( اإدارة اخلزانة.

 د( اإدارة تطوير الأنظمة املالية.
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2( الوكيل الم�شاعد للعالقات المالية وال�شتثمار، وتتبعه: 
   اأ( اإدارة العالقات المالية الدولية.

 ب( اإدارة ال�شتثمارات الحكومية.
 ج( اإدارة التخ�شي�س والتعاقدات.

3( الوكيل الم�شاعد لتنمية و�شيا�شة الإيرادات العامة، وتتبعه:
  اأ(  اإدارة تنمية الإيرادات العامة.

 ب( اإدارة �شيا�شة الإيرادات العامة.
 ج(  اإدارة ال�شيا�شات المالية.

4( الوكيل الم�شاعد للِخْدمات المالية الم�شتَركة، وتتبعه:
  اأ( اإدارة الرقابة الداخلية المركزية.

 ب( الإدارة المركزية للم�شتريات الحكومية.
 ج(  اإدارة الكفاءة المركزية.

ِوْفقًا لأداة تعيينهم ونْقِلهم لتولِّي مهام   د( عدد من مدراء الموارد المالية يتم تحديدهم 
الِخْدمات المالية الم�شتَركة في الجهات الحكومية.

�ضاد�ضاً: وكيل الوزارة لالقت�شاد الوطني، ويتبعه:

1( الوكيل الم�شاعد للمتابعة والتن�شيق، وتتبعه:
 اأ( اإدارة متابعة التنفيذ.

ب( اإدارة اإعادة هند�شة العمليات.
ج( اإدارة التن�شيق والبرامج. 

2( الوكيل الم�شاعد للتناف�شية والموؤ�شرات القت�شادية، وتتبعه:
اإدارة التخطيط والدرا�شات القت�شادية. اأ( 

ب( اإدارة المعلومات والموؤ�شرات القت�شادية. 
ج(  اإدارة التناف�شية وقيا�س الأداء.

�ملادة �لثانية

َي�شُدر بتنظيم اخِلْدمات املالية امل�شرَتكة قرار من رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية، بناًء على 
اقرتاح من ديوان اخلدمة املدنية ووزارة املالية والقت�شاد الوطني مبا ل يخالف الخت�شا�شات 

املن�شو�س عليها قانونًا لكل جهة.

�ملادة �لثالثة

ُيلغى املر�شوم رقم )47( ل�شنة 2018 باإعادة تنظيم وزارة املالية.
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�ملادة �لر�بعة

على وزير املالية والقت�شاد الوطني ورئي�س ديوان اخلدمة املدنية - كل فيما يخ�شه - تنفيذ 
هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �ضلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 18 جمادى الأولى 1440هـ
الموافق: 24 يــنــــــــايــــــــــــــر 2019م
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 مر�ضوم رقم )2( ل�ضنة 2019

بتعيني وكيل يف وز�رة �ملالية و�القت�ضاد �لوطني

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012 وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )60( ل�شنة 2017 بتعيينات يف مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وعلى املر�شوم رقم )1( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة املالية، 
وبناًء على عر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

ُيعيَّ ال�شيد حمد في�شل املالكي وكياًل للوزارة لالقت�شاد الوطني يف وزارة املالية والقت�شاد 
الوطني.

�ملادة �لثانية

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر 
يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �ضلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 18 جمادى الأولى 1440هـ
الموافق: 24 يــنــــــــايــــــــــــــر 2019م
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 مر�ضوم رقم )3( ل�ضنة 2019

بتنظيم موؤ�ض�ضة �لتنظيم �لعقاري

نحن   حمد بن عي�ضى  �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012 وتعديالتها،
وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2017 بتنظيم موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،
وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

م موؤ�ش�شة التنظيم العقاري، وذلك على النحو الآتي: ُتنظَّ
جمل�س الإدارة، ويتبعه:

- رئي�س تنفيذي بدرجة وكيل وزارة، وتتبعه:
1- اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

2- اإدارة ال�شيا�شات والتخطيط ال�شتراتيجي.
3- اإدارة المعلومات والتطوير العقاري.

4- اإدارة العمليات العقارية.

�ملادة �لثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 
تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �ضلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 18 جمادى الأولى 1440هـ
الموافق: 24 يــنــــــــايــــــــــــــر 2019م
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 مر�ضوم رقم )4( ل�ضنة 2019

بتعيني مدير عام ملكتب �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012 وتعديالتها،
جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  مكتب  تنظيم  باإعادة   2016 ل�شنة   )22( رقم  املر�شوم  وعلى 

الوزراء،
وعلى املر�شوم رقم )60( ل�شنة 2017 بتعيينات يف مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

ُيعيَّ ال�شيخ فهد بن عبدالرحمن اآل خليفة مديرًا عامًا ملكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء بدرجة وكيل وزارة.

�ملادة �لثانية

على النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 
وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �ضلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 18 جمادى الأولى 1440هـ
الموافق: 24 يــنــــــــايــــــــــــــر 2019م
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 مر�ضوم رقم )5( ل�ضنة 2019

بتعيني �أمني عام ملجل�س �ملناق�ضات و�ملز�يد�ت

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات 

واملبيعات احلكومية وتعديالته،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012 وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جمل�س املناق�شات واملزايدات،
وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2017 بتعيي رئي�س تنفيذي ملركز الت�شال الوطني،

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

ر�ضمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

ُيعيَّ ال�شيد حممد علي بهزاد اأمينًا عامًا ملجل�س املناق�شات واملزايدات بدرجة وكيل وزارة.

�ملادة �لثانية

على رئي�س جمل�س املناق�شات واملزايدات تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 
وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �ضلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 18 جمادى الأولى 1440هـ
الموافق: 24 يــنــــــــايــــــــــــــر 2019م



العدد: 3404 – الخميس 31 يناير 2019

14

 مر�ضوم رقم )6( ل�ضنة 2019

بتعيني مدير عام يف �ضئون �جلمارك بوز�رة �لد�خلية

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012 وتعديالتها،
 وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وعلى القرار رقم )87( ل�شنة 2011 بتعيي مدير ب�شئون اجلمارك يف وزارة الداخلية،
وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

ُيعيَّ ال�شيد وليد عبدالعزيز عبدالوهاب ال�شباغ مديرًا عامًا للتخلي�س واخِلْدمات اجلمركية 
يف �شئون اجلمارك بوزارة الداخلية.

�ملادة �لثانية

وُين�َشر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره،  وُيعمل به من  الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم،  على وزير 
الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �ضلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 18 جمادى الأولى 1440هـ
الموافق: 24 يــنــــــــايــــــــــــــر 2019م
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 مر�ضوم رقم )7( ل�ضنة 2019

بتعيني رئي�س تنفيذي ملركز �الت�ضال �لوطني

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012 وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )84( ل�شنة 2016 باإن�شاء وتنظيم مركز الت�شال الوطني،

وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2018 بتعيي مدير عام يف وزارة �شئون الإعالم،
وبناًء على عْر�س وزير �شئون الإعالم،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

ُيعيَّ ال�شيد اأحمد حممد عبدالكرمي املناعي رئي�شًا تنفيذيًا ملركز الت�شال الوطني.

�ملادة �لثانية

على وزير �شئون الإعالم تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة 
الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �ضلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 18 جمادى الأولى 1440هـ
الموافق: 24 يــنــــــــايــــــــــــــر 2019م
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 مر�ضوم رقم )8( ل�ضنة  2019 

 بتحديد �جلهة �الإد�رية �لتي تتوىل �ملهام و�ل�ضالحيات

رة رة لهيئة ت�ضجيع وحماية �ملناف�ضة ومن يتوىل �ملهام و�ل�ضالحيات �ملقرَّ  �ملقرَّ

لكل من جمل�س �الإد�رة ورئي�س �ملجل�س و�لرئي�س �لتنفيذي

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة        ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة ال�شادر بالقانون رقم )31( ل�شنة 2018،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

وال�شالحيات  املهام  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  امل�شتهلك  حماية  اإدارة  تتوىل 
اأحكام قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة ال�شادر  رة لهيئة ت�شجيع وحماية املناف�شة مبوجب  املقرَّ
د العتماد املايل للهيئة يف امليزانية العامة  بالقانون رقم )31( ل�شنة 2018، وذلك اإىل حي ر�شْ

للدولة و�شدور مر�شوم بت�شكيل جمل�س الإدارة.
ويتوىل وكيل الوزارة ل�شئون التجارة بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة املهام وال�شالحيات 
رة مبوجب ذات القانون لكل من جمل�س اإدارة الهيئة ورئي�س جمل�س الإدارة، كما يتوىل مدير  املقرَّ

رة للرئي�س التنفيذي.  اإدارة حماية امل�شتهلك املهام وال�شالحيات املقرَّ

�ملادة �لثانية

على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 
وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �ضلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 18 جمادى الأولى 1440هـ
الموافق: 24 يــنــــــــايــــــــــــــر 2019م
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 مر�ضوم رقم )9( ل�ضنة 2019

باعتماد ت�ضمية �جلهاز �لوطني لالإير�د�ت

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

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

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

ل�شنة   )45( رقم  املر�شوم  يف  ورد  مما  بدًل  لالإيرادات(  الوطني  )اجلهاز  ت�شمية   ُتعتمد 
2018، واأينما وردت يف املرا�شيم والقرارات الأخرى ذات العالقة.

�ملادة �لثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 
تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �ضلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 18 جمادى الأولى 1440هـ
الموافق: 24 يــنــــــــايــــــــــــــر 2019م
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 مر�ضوم رقم )10( ل�ضنة 2019

بتنظيم �جلهاز �لوطني لالإير�د�ت

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012 وتعديالتها،
ل  باإن�شاء وتنظيم اجلهاز الوطني لالإيرادات، املعدَّ وعلى املر�شوم رقم )45( ل�شنة  2018 

باملر�شوم رقم )9( ل�شنة 2019،
وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

م اجلهاز الوطني لالإيرادات، وذلك على النحو الآتي: ُينظَّ
�لرئي�س �لتنفيذي للجهاز �لوطني لالإير�د�ت، ويتبعه:

�أواًل: اإدارة تحليل المخاطر.

ثانياً: اإدارة المعلومات ال�شريبية.

ثالثاً: اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

ر�بعاً: نائب الرئي�س التنفيذي للعمليات ال�شريبية )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:

1( اإدارة العمليات والتدقيق.
2( اإدارة الت�شال وخدمة العمالء.

3(   اإدارة َجودة العمليات ومتابعة الأداء.
خام�ضاً: نائب الرئي�س التنفيذي لل�شيا�شات والتخطيط )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:

1(  اإدارة ال�شئون القانونية.
2( اإدارة التخطيط والتطوير.

3(  اإدارة العالقات ال�شريبية الخارجية.
4( اإدارة ال�شيا�شات ال�شريبية.
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�ملادة �لثانية

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر 
يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �ضلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 18 جمادى الأولى 1440هـ
الموافق: 24 يــنــــــــايــــــــــــــر 2019م
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 قر�ر رقم )5( ل�ضنة 2019

بنقل وتعيني مدر�ء ب�ضئون �جلمارك يف وز�رة �لد�خلية

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:
بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 
ل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51(  املعدَّ

ل�شنة 2012 وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2010 بتعيي مدير لإدارة املوارد الب�شرية ب�شئون اجلمارك يف 
وزارة الداخلية،

وعلى القرار رقم )58( ل�شنة 2012 بتعيي مدير ب�شئون اجلمارك يف وزارة الداخلية،
وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ُينقل يف �شئون اجلمارك يف وزارة الداخلية ُكـلٌّ من:
1- ال�شيـــد عبداهلل مبارك زويد، مدير اإدارة الموارد الب�شريـــة وال�شئون الإدارية،  ليكون مديرًا 

لإدارة ُنُظم المعلومات.
2- ال�شيد عارف عبدالغفار العلوي، مدير اإدارة التخطيط وال�شيا�شات الجمركية، ليكون مديرًا 

لإدارة التدريب والتطوير.
3- ال�شيـــد خليفة عبداهلل ال�شوملي، مدير اإدارة جمـــارك المنافذ البحرية، ليكون مديرًا لإدارة 

التخلي�س الجمركي.

�ملادة �لثانية

ُيعيَّ ب�شئون اجلمارك يف وزارة الداخلية ُكـلٌّ من:
1- ال�شيد محمد ح�شن العي�شى    مديرًا لإدارة جمارك المنافذ البرية.

2- ال�شيخ �شلطان بن دعيج اآل خليفة       مديرًا لإدارة املوارد الب�شرية وال�شئون الإدارية.
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�ملادة �لثالثة

اجلريدة  يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 
الر�شمية. 

 �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�ضلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 21 جمادى الأولى 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 27 يــنــــــــــايـــــــــــر 2019م              
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وز�رة �لعدل و�ل�ضئون �الإ�ضالمية و�الأوقاف

 قر�ر رقم )10( ل�ضنة 2019

 باإعادة ت�ضكيل جلنة �ختبار�ت �لقبول للرتخي�س 

مبز�ولة �أعمال كاتب �لعدل �خلا�س وحتديد �إجر�ء�ت عملها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
ل باملر�شوم   بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، املعدَّ

بقانون رقم )37( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س املادة )1( مكررًا منه،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1971 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن 

التوثيق، املعدلَّة بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009،
وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال والتزامات وجزاءات 

كاتب العدل اخلا�س للقيام باأعمال التوثيق،
مبزاولة  للرتخي�س  القبول  اختبارات  جلنة  بت�شكيل   2017 ل�شنة   )86( رقم  القرار  وعلى 

اأعمال كاتب العدل اخلا�س وحتديد اإجراءات عملها،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ل جلنة ُت�شمى جلنة اختبارات القبول للرتخي�س مبزاولة اأعمال كاتب العدل اخلا�س،  ُت�شكَّ
وي�شار اإليها يف هذا القرار بكلمة )اللجنة( برئا�شة ال�شيدة لبنى عبدالعزيز املو�شى، مدير اإدارة 

التوثيق، وع�شوية ُكـلٍّ من:
1- الم�شت�شار �شعيد محمد عبدالمطلب.

3- الم�شت�شار اإ�شماعيل اأحمد ال�شيخ خلف الع�شفور.
2- ال�شيد وائل اأني�س اأحمد.

الرتخي�س  بطلبات  للمتقدمي  ال�شخ�شية  واملقابالت  الختبارات  اإجراء  اللجنة  وتتوىل 
ر. رات ، كما تقوم باإعداد الربنامج التدريبي املقرَّ ملزاولة اأعمال كاتب العدل اخلا�س لتوثيق املحرَّ

اأو  طبيعيي  اأ�شخا�س  من  اخلربة  بذوي  ال�شتعانة  العدل  وزير  موافقة  بعد  للجنة  ويجوز 
كاتب  اأعمال  ملزاولة  الرتخي�س  بطلبات  للمتقدمي  واملقابالت  الختبارات  لإجراء  اعتباريي 
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رات باللغة الإجنليزية. العدل اخلا�س لتوثيق املحرَّ
ويكون للجنة اأمي �شر يختاره رئي�س اللجنة من موظفي وزارة العدل.

�ملادة �لثانية

تقوم اللجنة بفح�س طلبات طالبي الرتخي�س واإعالن اأ�شحاب الطلبات امل�شتوفاة لل�شروط 
رة مبواعيد اإجراء الختبارات واملقابالت ال�شخ�شية ومكان انعقادها. املقرَّ

�ملادة �لثالثة

يخ�شع طالب الرتخي�س لالختبارات التالية:
1- اختبار تحريري مجموع درجاته 35 درجة.

2- اختبار �شفوي مجموع درجاته 35 درجة.
3- برنامج تدريبي مجموع درجاته 30 درجة.

ويكون للمتقدم الذي يجتاز الختبار التحريري بنجاح اإجراء الختبار ال�شفوي.
دة لكل اختبار كحد اأدنى للنجاح  ويتعيَّ على املتقدم احل�شول على 50% من الدرجات املحدَّ

يف اختبارات القبول.

�ملادة �لر�بعة

م لالختبار مرتي دون اجتيازه اأْن يتقدم له مرة اأخرى.  ل يجوز ملن �شبق لُه اأْن تقدَّ

�ملادة �خلام�ضة

وال�شفوية  التحريرية  الختبارات  اجتاز  َمن  درجات  د  ر�شْ من  النتهاء  بعد  اللجنة  تقوم 
والربنامج التدريبي بنجاح، باإعداد قائمة باأ�شماء احلا�شلي على اأعلى الدرجات.

�ملادة �ل�ضاد�ضة

ترفع اللجنة القائمة امل�شار اإليها يف املادة ال�شابقة لوزير العدل لعتمادها، واإعالن اأ�شماء 
املقبولي.

�ملادة �ل�ضابعة

رة رخ�شة مزاولة اأعمال كاتب  ُينح املتقدم ممن مت قبولهم بعد ا�شتيفائه ال�شروط املقرَّ
رة، وتقدمي وثيقة التاأمي املن�شو�س عليها يف القرار رقم  العدل اخلا�س بعد �شداد الر�شوم املقرَّ
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)76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل اخلا�س.

�ملادة �لثامنة

مبزاولة  للرتخي�س  القبول  اختبارات  جلنة  بت�شكيل   2017 ل�شنة   )86( رقم  القرار  ٌيلغى 
اأعمال كاتب العدل اخلا�س وحتديد اجراءات عملها.

�ملادة �لتا�ضعة

على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره 
يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                  

وزير �لعدل 

و�ل�ضئون �الإ�ضالمية و�الأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الأولى 1440هـ
الـمـــوافــــــــق: 24 يــنــــــــايـــــــــــر  2019م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )2( ل�ضنة 2019

 ب�ضاأن �لرتخي�س بت�ضجيل �ملوؤ�ض�ضة �خلريية حلماية �حليو�ن

)موؤ�ض�ضة خا�ضة(

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 اخلريية حلماية احليوان  )موؤ�ش�شة خا�شة(،

قرر �الآتي:

مادة - 1 -

ل املوؤ�ش�شة اخلريية حلماية احليوان )موؤ�ش�شة خا�شة( يف �شجل قْيد املوؤ�ش�شات اخلا�شة  ُت�شجَّ
حتت قْيد رقم )5/م/خ /2018(.

مادة - 2 -

ُين�َشر هذا القرار وعقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي املرفقي يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل 
به من تاريخ ن�ْشِره.

وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1440هـ
الـمـــــوافـــــق: 3 يــنـــــــايــــــــــر 2019م
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عقد تاأ�ضي�س

�ملوؤ�ض�ضة �خلريية حلماية �حليو�ن

)موؤ�ض�ضة خا�ضة(

      اإنه في يوم: الأربعاء التا�شع ع�شر من ربيع الثاني لعام األف واأربعمائة واأربعين للهجرة.  
     الموافق ال�شاد�س والع�شرين من دي�شمبر لعام األفين وثمانية ع�شر للميالد.                                

 لدي اأنا:  رئي�س التوثيق يو�شف حممد احلرم باإدارة التوثيق.
ح�شر كل من:

الرقم ال�شخ�شيالطرف الإقامةاجلن�شية ال�شم الرقم 

710707070الأولاملحرقبحرينيةال�شيخة مروة عبدالرحمن حممد اآل خليفة1

 وطلب مني املتعاقد )املوؤ�ش�س( حترير هذا التفاق وفقًا لل�شروط الواردة اأدناه:
�س الموؤ�ش�شـــة الخيرية لحماية الحيوان طبقًا لأحكام المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة  1-  توؤ�شَّ
1989 باإ�شدار قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة في 

ميدان ال�شباب و الريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة.
�س جزءًا متممًا للنظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة. ع من الموؤ�شِّ 2- يعتبر عقد التاأ�شي�س الموقَّ

د ويتكون من مبلغ قدره األف دينـــار بحريني ح�شب الثابت من  3- راأ�شمـــال الموؤ�ش�شة غير محـــدَّ
ال�شهادة ال�شادرة من البنك الأهلي المتحد عن اأهداف الموؤ�ش�شة واإدارتها.  

دة، وتبداأ من ن�ْشر عقد تاأ�شي�شها ونظامها  4- مدة الموؤ�ش�شة الخيرية لحماية الحيوان غير محدَّ
الأ�شا�شي في الجريدة الر�شمية.

5- ل يجوز لع�شو الموؤ�ش�شة الخيرية لحماية الحيوان الخروج عن 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- يتم توثيق العقد والنظام الأ�شا�شي بمكتب التوثيق بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
ر هذا العقد من اأ�شل ون�شخة، ومت التوقيع عليه بعد قراءته من ِقَبل املوؤ�ش�س  ومبا ُذِكر حترَّ

ومني، وت�َشلَّم �شاحب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

�ملوثــق
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�لنظام �الأ�ضا�ضي

للموؤ�ض�ضة �خلريية حلماية �حليو�ن

 )موؤ�ض�ضة خا�ضة( 

 �لباب �الأول 

�أحكام عامة

مادة - 1 -

تاأ�ش�شت مبملكة البحرين موؤ�ش�شة خا�شة با�شم )املوؤ�ش�شة اخلريية حلماية احليوان( حتت 
والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  )5/م/خ/2018(  رقم  قيد 
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(.

مادة - 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 وعقد 

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

مادة  - 3 -

مملكة  تاور(،  )ويندام  هو  اأمنائها  ومركز  القانوين  وحملها  للموؤ�ش�شة  الرئي�شي  املقر 
البحرين.

مادة - 4 -

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

مادة - 5 -

ل يجوز للموؤ�ش�شة ال�شتغال بال�شيا�شة، كما ل يجوز لها الدخول يف م�شاربات مالية، وعلى 
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املوؤ�ش�شة مراعاة النظام العام والآداب واللتزام يف جميع اأن�شطتها بعدم امل�شا�س ب�شالمة الدولة 
اأو �شكل احلكومة اأو نظامها الجتماعي.

مادة - 6 -

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

مادة - 7 -

ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل هيئة مقرها خارج مملكة البحرين دون 
اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

�لباب �لثاين

�أهد�ف �ملوؤ�ض�ضة

مادة - 8 -

الرفق  )نظام(  وقانون  البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القواني  حدود  يف  املوؤ�ش�شة  تقوم 
باحليوان لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ال�شادر بالقانون رقم )52( ل�شنة 2014، 
والتن�شيق امل�شبق مع اإدارة الرقابة وال�شحة احليوانية ب�شئون الزراعة بو�شفها اجلهة الر�شمية 

املنوط بها العمل على حتقيق الأهداف التالية، ح�شب اإمكانيات املوؤ�ش�شة:
الَّة بعد اأْخذ موافقة الوزارة المعنية )�شئون  دة وال�شَّ اإن�شاء ملجاأ لحتواء الحيوانـــات الم�شرَّ  -1
الزراعة( بـــوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني على الموقع وال�شتراطات 

الفنية القيا�شية للملجاأ.
تاأ�شيـــل وعي اأفراد المجتمع باأهمية الرفق بالحيوان عن طريق برامج توعية، بالإ�شافة اإلى   -2
عمل زيارات ميدانية وتثقيفية لمدار�س البحرين الحكومية والخا�شة، باأهمية الحفاظ على 

وحماية الحيوانات باأنواعها وكيفية التعامل معها.
تبـــادل الخبـــرات والأن�شطة والتعاون مع الجهات الر�شمية والأهليـــة لحل م�شاكل الحيوانات   -3

الَّة. ال�شَّ
التعاون والتن�شيق مـــع ذوي الخت�شا�شات الأمنية وال�شحية والجهات الحكومية المخت�شة   -4

لل�شماح بمتابعة المزارع والحدائق الخا�شة التي تحوي الحيوانات.
متابعة تفعيل الأنظمة المتعلقة بالرفق بالحيوان مع الجهات ذات العالقة.  -5

تنظيم حمالت تثقيفية وندوات.  -6
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تقت�شـــي �شيا�شة الموؤ�ش�شة مْنع  قتل الحيوانات عْمدًا، اإل تحت ظروف �شحية خا�شة. وعند   -7
وجـــود حالة تقت�شي القتل في ملجاأ الموؤ�ش�شـــة يتطلب ذلك موافقة الأطباء المعنيين وثالثة 

اأع�شاء من مجل�س الأمناء.
التن�شيـــق مـــع الجهات ذات العالقة فيما يخ�ـــس  ا�شتيراد وت�شديـــر الحيوانات  ب�شكل عام   -8
دة بالنقرا�س والمحميـــة بالمعاهدات، وذلك بالتن�شيق  وبالأخ�ـــس قوائم الحيوانات المهدَّ

مع المجل�س الأعلى للبيئة.
العمـــل علـــى مْنع الم�شابقات القتاليـــة المتعلقة بجميع اأنواع الحيوانـــات وي�شمل ذلك �شراع   -9

َيكة. الدِّ
10- العمل على زْرع رقائق اإلكترونية في الحيوانات الأليفة للتعرف على اأ�شحابها.

�لباب �لثالث

جمل�س �الأمناء

مادة - 9 -

جمل�س الأمناء هو ال�شلطة التنفيذية للموؤ�ش�شة، ويقوم على وجه اخل�شو�س بالأعمال الآتية:
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 تقرُّ
3- و�شع اللوائح الخا�شة بالموؤ�ش�شة على �شوء نظامها الأ�شا�شي.

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

5- تحديد الم�شرف الذي تودع فيه اأموال الموؤ�ش�شة.
دة لذلك. 6- و�شع التقرير ال�شنوي والح�شاب الختامي عن ال�شنة المنتهية مع الم�شتندات الموؤيِّ

مادة - 10 -

يتكون جمل�س الأمناء من خم�شة اأع�شاء يتم تعيينهم من ِقَبل املوؤ�ش�س،  وتكون الع�شوية يف 
املجل�س ملدة �شنتي قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

مادة - 11 -

يجوز ملجل�س الأمناء اختيار اأع�شاء جدد من خارج املجل�س يف حالة ُخُلو مركز اأو اأكرث يف 
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جمل�س الأمناء طبقًا للوائح الداخلية للموؤ�ش�شة.

مادة - 12 -

ُي�شرَتط يف ع�شو جمل�س الأمناء ما يلي:
1- اأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية.

2- األ يقل عمره عن 18 عامًا.
3- األ يكـــون مـــن اأع�شاء مجل�س اأمنـــاء موؤ�ش�شة ثبتت م�شئوليتهم عن وقـــوع مخالفات دعت اإلى 

ي خم�س �شنوات من تاريخ قرار حل الموؤ�ش�شة. َحلِّها وذلك قبل ُم�شِ
4- اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك، واأن ل يكون قد �شبق عليه الحكم في جريمة مِخلَّة بال�شرف 

اأو الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه العتبار.

مادة - 13 -

اأخرى  اأمناء موؤ�ش�شة  املوؤ�ش�شة، وع�شوية جمل�س  اأمناء  ل يجوز اجلْمع بي ع�شوية جمل�س 
�شة ووزارة العمل والتنمية الجتماعية. تعمل يف ن�شاط مماثل اإل مبوافقة خطية من املوؤ�شِّ

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

مادة - 14 -

ينتخب جمل�س الأمناء من بي 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:

�لرئي�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،  اأمي  مع  جل�شاتها  حما�شر  على  والتوقيع 
الإ�شراف  وكذلك  الأع�شاء،  ف�شل  قرارات  على  والتوقيع  املايل،  الأمي  مع  املالية  وامل�شتندات 
على اأعمال املوؤ�ش�شة، كما يتوىل البت يف الأمور امل�شتعجلة التي ل حتتمل التاأخري على اأْن تعر�س 

على جمل�س الأمناء يف اأول اجتماع له.
نائب �لرئي�س:

بع�س  تخويله  َحقُّ  الأمناء  وملجل�س  غيابه،  حالة  يف  الرئي�س  اخت�شا�شات  له  وتكون 
الخت�شا�شات املالية والإدارية اأو الفنية الدائمة.

�أمين �ل�ضر:
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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 �لمالي:

اأموالها  واإيداع  وم�شروفاتها  واإيراداتها  ح�شاباتها  واإم�شاك  املوؤ�ش�شة  اأموال  اإدارة  ويتوىل 
ومن  ِقَبله  من  عة  موقَّ اأذونات  مبوجب  �شْرفه  يتقرر  ما  و�شرف  املعتَمدة،  امل�شارف  اأحد  يف 
امل�شتندات  وِحْفظ  وال�شجالت  الدفاتر  يف  وقْيدها  الأموال  ت�شجيل  كذلك  وعليه  الرئي�س،  ِقَبل 
اأو حق لها، مع مراعاة مطابقة الإيرادات  املالية التي يرتتب عليها التزام مايل على املوؤ�ش�شة 
وامل�شروفات لأحكام الالئحة املالية. وعليه اأن يقدم تقريرًا �شهريًا ملجل�س الأمناء عن احلالة 
ده  املالية لالإيرادات وامل�شروفات. وله الحتفاظ مببلغ معيَّ للنرثيات ال�شرورية وفقًا ِلـما حتدِّ

الالئحة املالية للموؤ�ش�شة.

مادة - 15 -

د املجل�س  يجوز ملجل�س الأمناء اأن يوؤلف جلانًا فرعية من بي اأع�شائه اأو من غريهم، ويحدِّ
درا�شتها  نتيجة  ُتعَر�س  اأن  على  لأعمالها،  نظامًا  وي�شع  واخت�شا�شاتها  كل جلنة  اأع�شاء  عدد 

واأبحاثها عليه لتقرير ما يراه ب�شاأنها.

مادة - 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  اأمي  ويقوم  اأع�شائه. 
رئي�س جمل�س الأمناء ليقرر ما ي�شاء ب�شاأنه، ثم يقوم اأمي 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.

مادة - 17 -

يجوز اأن 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  تطلب عقد  اأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  ويجوز 

�شرورة لذلك.
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مادة - 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  الأ�شباب يحل حمله ع�شو  يختاره جمل�س الأمناء، وعلى املجل�س 
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
ويجوز للمجل�س اأن ي�شتمر يف القيام باأعماله اإىل نهاية الدورة دون تعيي خَلف له ب�شرط 
اأع�شاء  ُثُلث  عن  اإليها  الإ�شارة  ال�شابقة  لالأ�شباب  مكانهم  خال  الذين  الأع�شاء  عدد  يزيد  األ 
الذين  الأع�شاء  اأو  للع�شو  خَلف  لتعيي  املجل�س  اأع�شاء  على  الأمر  عْر�س  وجب  واإل  املجل�س، 

�شغرت اأماكنهم.

مادة - 19 -

ُيَحل جمل�س الأمناء اإذا ا�شتقال منه ُثُلث عدد اأع�شائه على الأقل دفعة واحدة، اأو اإذا اأ�شبح 
عدد الأع�شاء الباقي لأيِّ �شبب من الأ�شباب اأقل من ن�شف عدد اأع�شاء املجل�س.

ويف هاتي احلالتي تتوىل وزارة العمل والتنمية الجتماعية اتخاذ الإجراءات الالزمة لتعيي 
جمل�س اأمناء اأو مدير للموؤ�ش�شة خالل �شهرين من تاريخ حل املجل�س.

مادة - 20 -

يحتفظ جمل�س الأمناء يف مقر املوؤ�ش�شة بال�شجالت والدفاتر الآتية:
1-  �شجـــل لقيد اأع�شـــاء مجل�س الأمناء مبيٌن بـــه على الأخ�س ا�شم كل ع�شـــو ولقبه  وجن�شيته 
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-  �شجـــل لقيـــد جميـــع العقـــارات اأو المنقـــولت اأو غيرها من الُعَهـــد الم�شتديمـــة التي تملكها 
الموؤ�ش�شة، على اأن ُيثَبت في هذا ال�شجل و�شف مخت�شر عن كل منها وثمن �شرائها وتاريخه 
والمـــكان الموجودة فيه وا�شم ال�شخ�س التي هي في عهدتـــه و�شفته وعنوانه، كما ُيثَبت في 
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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 اأن ُتَرقَّ
م�شل�شلة واأْن ُتخَتم بخامت املوؤ�ش�شة. ويجب اأن تكون جميع ال�شجالت والدفاتر وامللفات م�شتوفاة 

اأوًل باأول.

مادة - 21 -

�شه الت�شرف يف اأيِّ �شاأن  ملجل�س الأمناء اأن يعيِّ مديرًا من اأع�شائه اأو من غري اأع�شائه ويفوِّ
من �شئون جمل�س الأمناء.

ده املجل�س، ويف هذه احلالة ُيعترَب املدير م�شتقياًل  ويجوز اأن يكون تعيي املدير مقابل اأجر يحدِّ
من ع�شوية جمل�س الأمناء اإذا كان ع�شوًا به.

�لباب �لر�بع

�ملو�رد �ملالية للموؤ�ض�ضة

مادة - 22 -

تتكون اإيرادات املوؤ�ش�شة من:
الهبات والو�شايا النقدية والعينية والإعانات التي تح�شل عليها الموؤ�ش�شة من اأفراد العائلة   -1
التـــي ت�شـــرح 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 وفقًا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين   -2

بعد اأْخذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.
اأيـــة مـــوارد اأخرى يقبلها مجل�ـــس الأمناء وفقـــًا 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.

مادة - 23 -

ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن حت�شل على اأموال من �شخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية، ول اأن تر�شل �شيئًا 
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مما ُذِكر اإىل اأ�شخا�س اأو منظمات يف اخلارج اإل باإذن من وزارة العمل و التنمية الجتماعية، 
وذلك فيما عدا املبالغ اخلا�شة بثمن الكتب والن�شرات وال�شجالت العلمية والفنية.

مادة - 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.

مادة - 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.

مادة - 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  لالأمي  يجوز  التي  املبالغ  ومقدار  واإيداعها  املوؤ�ش�شة  اأموال  �شرف  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.

مادة - 27 -

ملراجعة  البحرين  مملكة  يف  املعتَمدين  املراجعي  اأو  املحا�شبي  اأحد  الأمناء  جمل�س  يعيِّ 
ح�شابات املوؤ�ش�شة ويقدم تقريره اإىل جمل�س الأمناء ويبلغ هذا التقرير اإىل وزارة العمل و التنمية 

الجتماعية.

مادة - 28 -

املعتَمدة،  امل�شارف   اأحد  لدى  به  لت  �ُشجِّ الذي  با�شمها  للموؤ�ش�شة  النقدية  الأموال  تودع 
وتخَطر بذلك وزارةالعمل والتنمية الجتماعية. كما يجب اإخطارها عن تغيري امل�شرف خالل 
ال�شيك  على  ع  وقَّ اإذا  اإل  امل�شرف  من  مبلغ  اأيُّ  ُي�شحب  ول  التغيري.  ح�شول  تاريخ  من  اأ�شبوع 

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

مادة -  29 -

اأهداف  حدود  ويف  الأمناء  جمل�س  من  بقرار  اإل  املوؤ�ش�شة  اأموال  من  مبلغ  اأيُّ  ُي�شَرف  ل 
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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 ُتعَر�س عليه يف اأول اجتماع له م�شفوعة باأ�شباب وم�شتندات ال�شرف.

مادة - 30 -

�لت�ضرفات �ملالية للموؤ�ض�ضة

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 و التنمية الجتماعية العرتا�س على الت�شرف خالل اأ�شبوع من تاريخ اإبالغها 
والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  من   )85( املادة  لأحكام  طبقًا  به 
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 �شتي يومًا من تاريخ اإبالغ املوؤ�ش�شة بالعرتا�س عليه.

مادة - 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.

مادة - 32 -

لوزير العمل والتنمية الجتماعية اأن 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.

�لباب �خلام�س

حل �ملوؤ�ض�ضة

مادة - 33 -

يجوز حل املوؤ�ش�شة اختياريًا وفقًا لنظامها الأ�شا�شي، اأو اإذا �شدر قرار احلل باأغلبية ثلثي 
اأع�شاء جمل�س الأمناء، وُين�َشر قرار احلل يف اجلريدة الر�شمية.
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مادة - 34 -

يجوز حل املوؤ�ش�شة اإجباريًا، كما يجوز اإغالقها اإداريًا ب�شفة موؤقتة ملدة ل تزيد على خم�شة 
واأربعي يومًا بقرار من الوزير املخت�س، يف احلالت الآتية:

1-  اإذا ثبت عْجُزها 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  ويْن�َشر  م�شجل،  بخطاب  للموؤ�ش�شة  املوؤقت  الَغْلق  اأو  باحلل  املخت�س  الوزير  قرار  وُيبَلغ 
اجلريدة الر�شمية. وللموؤ�ش�شة ولكل ذي �شاأن الطعن يف قرار احلل اأو الَغْلق 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.

مادة - 35 -

ُيحَظر على اأع�شاء املوؤ�ش�شة بعد حلها اختياريًا اأو اإجباريًا، كما ُيحَظر على القائمي باإدارتها 
وعلى موظفيها موا�شلة ن�شاطها والت�شرف يف اأموالها مبجرد علمهم بحلها.

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

مادة - 36 -

يف حالة حل املوؤ�ش�شة تعيِّ 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  القائمي 
باملوؤ�ش�شة عند طلبها. ويتنع عليهم وعلى امل�شرف املودعة لديه اأموال املوؤ�ش�شة واملديني لها 

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

مادة - 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 والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة، حتدِّ
الجتماعية التي ترى توجيه اأموال املوؤ�ش�شة اإليها.
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مادة - 38 -

حُتَفظ 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.

                                
�لباب �ل�ضاد�س

�أحكام ختامية

مادة - 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.

مادة - 40 -

للموؤ�ش�شة اأْن تعيِّ موظفي اأو عماًل للعمل ب�شفة دائمة اأو موؤقتة مبقر املوؤ�ش�شة، وت�شرف 
الالئحة  ت�شعها  التي  احلدود  ويف  الأمناء  جمل�س  ه  يقرُّ ِلـما  طبقًا  مكافاآتهم،  اأو  اأجورهم  لهم 
رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون  لأحكام  ووفقا  للموؤ�ش�شة  املالية 

)23( ل�شنة 1976 وتعديالته.

مادة - 41 -

عند حدوث اأيِّ لْب�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.

ر هذا العقد من اأ�شل ون�شختي، ومت التوقيع عليه بعد قراءته من ِقَبل اجلميع  ومبا ُذِكر حترَّ
ومـنـي، وتــ�شـَلَّم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

�ملوثــق
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )7( ل�ضنة 2019

 ب�ضاأن جتديد مدة تعيني �مل�ضفي جلمعية

�لتوفري و�لت�ضليف �لتعاونية ملوظفي وز�رة �لعمل و�ل�ضئون �الجتماعية �ملنحلة

 
 وزير العمل والتنمية الجتماعية:

ل�شنة   )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التعاونية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 
2000، املعدل بالقانون رقم )29( ل�شنة 2018،

وعلى القرار رقم )37( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإعادة ت�شجيل جمعية التوفري والت�شليف التعاونية 
ملوظفي وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

وعلى القرار رقم )51( ل�شنة 2017 ب�شاأن حل جمعية التوفري والت�شليف التعاونية ملوظفي 
وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

تعيينه  مدة  متديد  وطلبه  الت�شفية  اعمال  اإمتامه  بعـدم  للوزارة  امل�شفي  خطاب  وعلى 
كم�شٍف للجمعية،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

د مدة تعيي ال�شادة طالل اأبو غزالة و�شركاوؤه الدولية م�شفيًا جلمعية التوفري والت�شليف   جتَدّ
التعاونية ملوظفي وزارة العمل وال�شئون الجتماعية املنحلة ملدة �شنة وثالثة اأ�شهر تبداأ من تاريخ 
ن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وي�شتِحق اأجره بعد انتهاء مهمته، ويقوم بت�شفية اجلمعية 

وتوزيع ناجت الت�شفية وفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )2(

 يجب على اأع�شاء اجلمعية والقائمي على اإدارتها والعاملي فيها املبادرة بت�شليم امل�شفي 
جميع اأموالها وم�شتنداتها و�شجالتها، ويتنع عليهم وعلى امل�شرف املودع لديه اأموال اجلمعية 
من  باأمر  اإل  حقوقها،  اأو  اجلمعية  �شئون  من  �شاأن  اأي  يف  الت�شرف  لها،  واملديني  والدائني 

امل�شفي.
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مادة )3(

على امل�شفي اأن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية وحقوقها، واأن ي�شتويف 
مراعاة  مع  ديون  من  عليها  مبا  بالوفاء  يقوم  واأن  الغري،  اأو  امل�شاهمي  ِقَبل  حقوق  من  لها  ما 

الأحكام املقررة يف نظام اجلمعية.

مادة )4(

يقدم امل�شفي اإىل الوزارة ح�شابًا ختاميًا عن اأعمال الت�شفية.
 

مادة )5(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 
لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 
 

 وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1440هـ
الـمـــــوافـــــق: 15 يــنـــــــايــــــــــــر 2019م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )8( ل�ضنة 2019

 ب�ضاأن �لرتخي�س باإن�ضاء مركز ماك�ضيمو�س للتدريب �الإد�ري �س.�س.و

ملالكها جانو�س بيتنازي )موؤ�ض�ضة تدريبية خا�ضة(

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

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

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

وعلى قرار اللجنة امل�شرَتكة يف جل�شتها رقم )159( املنعقدة بتاريخ 2019/1/3،

قرر �الآتي:

مادة - 1 -

يف  بيتنازي  جانو�س  ملالكها  �س.�س.و  لال�شت�شارات  اإ�س  بي  جي  �شركة  لل�شادة/  �س  يرخَّ
ملالكها  �س.�س.و  للتدريب  ماك�شيمو�س  )مركز  با�شم  والتجاري  الإداري  للتدريب  معهد  اإن�شاء 
 MANAGEMENT TRAINING CENTER S.P.C OWNED BY JANOS جانو�س بيتنازي
رقم  قْيد  حتت  ويقيَّد   ،)105794-2( رقم  جتاري  �شجل  حتت   )PETNEHAZI MAXIMUS

)4/م.ت.خ/2019(.

مادة - 2 -

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

وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 11 جمادى الأولى 1440هـ
الـمـــــوافـــــق: 17 يــنـــــــايـــــــــــــــر 2019م
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وز�رة �ل�ضحة

 قر�ر رقم )3( ل�ضنة 2019

 باإن�ضاء وت�ضكيل جلنة طبية عامة

ملبا�ضرة �أعمال �خلربة �أمام �ملحاكم 

وزيرة ال�شحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1995 ب�شاأن خرباء اجلدول،

وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 
1996 وتعديالته، 

وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة  2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة، 
وعلى قرار وزير ال�شحة رقم )1( ل�شنة 2008 باإعادة ت�شكيل اللجان الطبية العامة وبيان 

ل بالقرار رقم )6( ل�شنة 2008،   اخت�شا�شاتها، واملعدَّ
وبعد التن�شيق مع املجل�س الأعلى للق�شاء ووزارة العدل وال�شئون ال�شالمية والأوقاف، 

وبناًء على عر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر �الآتي:

مادة )1(

ُتن�شاأ جلنة طبية عامة ت�شمى )جلنة مبا�شرة اأعمال اخلربة الق�شائية( تتبع اللجان الطبية 
الأطباء  كاف من  وعدد  العامة،  الطبية  اللجان  رئي�س  برئا�شة  ل  وت�شكَّ ال�شحة،  بوزارة  العامة 

ال�شت�شاريي من خمتلف التخ�ش�شات الطبية بالوزارة. 

مادة )2( 

اأمام املحاكم،  اأعمال اخلربة الطبية  اإليها يف هذا القرار مببا�شرة  اللجنة امل�شار  تخت�س 
التي تنتدبها لهذا الغر�س، على اختالف اأنواعها ودرجاتها. 

وي�شتمر عمل اللجان الطبية املنتَدبة حاليًا من ِقَبل املحاكم يف الدعاوى املنظورة اأمامها اإىل 
حي الف�شل فيها.   

مادة )3( 

َي�شُدر قرار من وزيرة ال�شحة مرفق به جدول باأ�شماء اأع�شاء اللجنة امل�شار اإليها يف هذا 
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الطبي  الراأي  لإبداء  الالزمة؛  الطبية  التخ�ش�شات  مبختلف  ال�شت�شاريي  الأطباء  من  القرار 
اأمام املحاكم، ويتم انتدابهم لتنفيذ املاأموريات التي تكلِّفهم بها املحاكم، وُيخَطر مدير اإدارة 

املحاكم بوزارة العدل بن�شخة من القرار واجلدول املرفق به واأيُّ تعديل يطراأ عليه. 
وُيعترَب اأع�شاء اللجنة يف ُحْكم اخلرباء، وت�شري ب�شاأنهم الأحكام اخلا�شة باخلرباء املنتَدبي 

من اجلهات الإدارية. 

مادة )4( 

على وكيل وزارة ال�شحة تنفيذ هذا القرار، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ الن�شر.

       
 وزيرة �ل�ضحة

فائقة بنت �ضعيد �ل�ضالح                              

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الأولى 1440هـ
الـمــــوافــــق: 16 يــنــــــــــايــــــــــــــر 2019م
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وز�رة �الأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )15( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن ت�ضنيف عقار يف منطقة �ضماهيج - جممع 235

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقواني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، 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  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

ُي�شنف العقار رقم 02024560 الكائن مبنطقة �شماهيج جممع 235 �شمن ت�شنيف مناطق  
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عليه  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفقًا   )RHC( املت�شل ج ال�شكن 
ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير �الأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 11جمادى الأولى 1440هـ 
الـمــــوافـــــــق: 17 يــنـــــــــايـــــــــــر 2019م
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وز�رة �الأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )16( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة كر�نة - جممع 454

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم)16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقواني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،
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  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  اإىل  كرانة جممع 454  الكائن مبنطقة  رقم )04012967(  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  مناطق اخلدمات واملرافق العامة )PS( وفقًا 
وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير �الأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 11جمادى الأولى 1440هـ 
الـمــــوافـــــــق: 17 يــنـــــــــايـــــــــــر 2019م
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وز�رة �الأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )17( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عدد من �لعقار�ت يف منطقة �لهملة - جممع 1012

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقواني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،
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  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

ال�شكن  اإىل ت�شنيف مناطق  الهملة جممع 1012  الكائنة مبنطقة  العقارات  يغريَّ ت�شنيف 
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اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  وفقًا   )PS( العامة  واملرافق  اخِلْدمات  ومناطق   )RA( اأ  اخلا�س 
املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س 

الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير �الأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 11جمادى الأولى 1440هـ 
الـمــــوافـــــــق: 17 يــنـــــــــايـــــــــــر 2019م



العدد: 3404 – الخميس 31 يناير 2019

51



العدد: 3404 – الخميس 31 يناير 2019

52

وز�رة �الأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )18( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن ت�ضنيف عدد من �لعقار�ت يف منطقة �ضدد - جممع 1038

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقواني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، 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  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

ُت�شنف العقارات الكائنة مبنطقة �شدد جممع 1038اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن  اخلا�س اأ 



العدد: 3404 – الخميس 31 يناير 2019

53

)RA( ِوْفقًا  ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية 
للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير �الأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 11جمادى الأولى 1440هـ 
الـمــــوافـــــــق: 17 يــنـــــــــايـــــــــــر 2019م
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وز�رة �الأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )19( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة �لقرية- جممع 545

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقواني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، 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  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  اإىل   545 جممع  القرية  مبنطقة  الكائن   05027775 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق  
القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 

)28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير �الأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�ضام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 11جمادى الأولى 1440هـ 
الـمــــوافـــــــق: 17 يــنـــــــــايـــــــــــر 2019م
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م�ضرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )8( ل�ضنة 2019

 ب�ضاأن �ملو�فقة على طلب حتويل �الأعمال من �ضركة مار�ضالز )�لبحرين(

�ملحدودة �إىل �ضركة تولت ليربتي )�لبحرين( ذ.م.م 

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
يف  اأعمالها  لتحويل  ال�شتثمارية  ال�شركات  طلبات  يف  البت  اإجراءات  حتديد  لئحة  وعلى 

مملكة البحرين، ال�شادرة بالقرار رقم )29( ل�شنة 2017، 
وعلى طلب حتويل الأعمال من �شركة مار�شالز )البحرين( املحدودة اإىل �شركة تولت ليربتي 

)البحرين( ذ.م.م،
�شركة  من  م  املقدَّ الطلب  ب�شاأن  املركزي  البحرين  م�شرف  من  ال�شادر  الإعالن  وعلى 
ذ.م.م،  )البحرين(  ليربتي  تولت  �شركة  اإىل  الأعمال  بتحويل  املحدودة  )البحرين(  مار�شالز 

املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، العدد )3375( بتاريخ 19 يوليو 2018 ويف جريدتي حمليتي،
وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر �الآتي:

مادة )1(

املوافقة على طلب �شركة مار�شالز )البحرين( املحدودة بتحويل كافة اأعمالها اإىل �شركة 
تولت ليربتي )البحرين( ذ.م.م. 

مادة )2(

تاريخ  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  املركزي  البحرين  املعنية مب�شرف  الإدارات  على 
ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

 حمافظ م�ضرف �لبحرين �ملركزي

ر�ضيد حممد �ملعر�ج 

�شدر بتاريخ: 24 جمادى الأولى 1440هــ
الـمــــوافــــــق: 30 يـــنــــــــايـــــــــــــر 2019م
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م�ضرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )9( ل�ضنة 2019

 ب�ضاأن �ملو�فقة على طلب حتويل �الأعمال

 من �ضركة كابيتال كروث ماجنمنت ذ.م.م

�إىل �ضركة مري�ضر �ل�ضرق �الأو�ضط �ملحدودة للخدمات �ملالية

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،
يف  اأعمالها  لتحويل  ال�شتثمارية  ال�شركات  طلبات  يف  البت  اإجراءات  حتديد  لئحة  وعلى 

مملكة البحرين ال�شادرة بالقرار رقم )29( ل�شنة 2017، 
اإىل �شركة مري�شر  وعلى طلب حتويل الأعمال من �شركة كابيتال كروث ماجنمنت ذ.م.م 

ال�شرق الأو�شط املحدودة للخدمات املالية،
م من �شركة كابيتال  وعلى الإعالن ال�شادر من م�شرف البحرين املركزي ب�شاأن الطلب املقدَّ
كروث ماجنمنت ذ.م.م بتحويل الأعمال اإىل �شركة مري�شر ال�شرق الأو�شط املحدودة للخدمات 
�شبتمرب 2018 ويف جريدتي  بتاريخ 13  العدد )3383(  الر�شمية،  املن�شور يف اجلريدة  املالية 

حمليتي،
وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر �الآتي:

مادة )1(

املوافقة على طلب �شركة كابيتال كروث ماجنمنت ذ.م.م بتحويل الأعمال اخلا�شة بها اإىل 
�شركة مري�شر ال�شرق الأو�شط املحدودة للخدمات املالية.

مادة )2(

تاريخ  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  املركزي  البحرين  املعنية مب�شرف  الإدارات  على 
ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 حمافظ م�ضرف �لبحرين �ملركزي

ر�ضيد حممد �ملعر�ج 

�شدر بتاريخ: 24 جمادى الأولى 1440هــ
الـمــــوافــــــق: 30 يـــنــــــــايـــــــــــــر 2019م
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م�ضرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )10( ل�ضنة 2019

 ب�ضاأن منح ترخي�س لـ�ضركة )تر�بط جيت و�ي ذ.م.م(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الإطالع  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:

مادة )1(

متنح �شركة )ترابط جيت واي ذ.م.م( ترخي�س �شركة م�شاندة للقطاع املايل – اأخرى. 

مادة )2(

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

 حمافظ م�ضرف �لبحرين �ملركزي

ر�ضيد حممد �ملعر�ج 

�شدر بتاريخ: 24 جمادى الأولى 1440هــ
الـمــــوافــــــق: 30 يـــنــــــــايـــــــــــــر 2019م
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م�ضرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )11( ل�ضنة 2019

 ب�ضاأن �إلغاء ترخي�س بنك جملة تقليدي

لـ)�لبنك �لفليبيني �لوطني(

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 توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر �الآتي:

مادة )1(

ُيلغى ترخي�س بنك جملة تقليدي لـ)البنك الفليبيني الوطني( املمنوح بتاريخ 25 يونيو 1980 
وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 10762-1.

مادة )2(

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

 حمافظ م�ضرف �لبحرين �ملركزي

ر�ضيد حممد �ملعر�ج 

�شدر بتاريخ: 24 جمادى الأولى 1440هــ
الـمــــوافــــــق: 30 يـــنــــــــايـــــــــــــر 2019م
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 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية  2006( لسنة  6لقانون رقم ) اإلعالنات الصادرة تطبيقا 

 2019( لسنة  1 إعالن رقم )

 
  

أعاله ننشر بهذا اإلعالن التفاصيل التالية فيما يختص بطلبات  ذكورالقانون الماستنادا إلى     
 التصميمات الصناعية.

 
 على البيانات التالية:وسيشتمل النشر      

 
 . الصناعي أو النموذجطلب الرسم رقم   -1
 . تاريخ انقضاء الحقوق  -2
 .  سبب انقضاء الحقوق   -3

 
 

  

 
 مدير إدارة الملكية الصناعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�إعالن ب�ضاأن �لر�ضوم و�لنماذج �ل�ضناعية
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بشأن الرسوم والنماذج الصناعية،   2006( لسنة 6( من القانون رقم )22استنادا للمادة )

 .الحقوق المترتبة على الرسوم والنماذج الصناعية المذكورة بالجدول أدناه انقضت جميع
 

رقم 
سبب انقضاء الحقوقتاريخ انقضاء الحقوقرقم الرسم أو النموذج الصناعيالتسلسل

دم دفع الرسوم السنوية رغم االخطارع 120623-01-2018 1
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار 2136718-02-2018
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار 3136918-02-2018
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار 4130612-02-2017
دم دفع الرسوم السنوية رغم االخطارع 5104422-03-2018
دم دفع الرسوم السنوية رغم االخطارع 6107422-03-2015
السنوية رغم االخطاردم دفع الرسوم ع 7116307-03-2018
دم دفع الرسوم السنوية رغم االخطارع 8116407-03-2018
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار 977517-05-2017

انتهاء مدة الحماية 1054423-05-2017
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار 11111828-06-2018
 السنوية رغم االخطارعدم دفع الرسوم  1281112-07-2017
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار 13101704-11-2018



العدد: 3404 – الخميس 31 يناير 2019

64 

                                                   
 
 
 
 

 2006( لسنة  14لقانون رقم ) اإلعالنات الصادرة تطبيقا 
 بشأن براءات االختراع ونماذج المنفعة  

 2019( لسنة  1 إعالن رقم )
 
 
 
 

يختص بطلبات براءات  استنادا إلى القانون المذكور أعاله ننشر بهذا اإلعالن التفاصيل التالية فيما     
 .الحقوق المترتبة عليها  تانقضاالختراع ونماذج المنفعة  التي 

 
 

وسيشتمل النشر على البيانات التالية:     
 
 

 رقم البراءة  -1
 تاريخ انقضاء الحقوق المترتبة على البراءة  -2
سبب انقضاء الحقوق المترتبة على البراءة -3

 

 

 ناعيةمدير إدارة الملكية الص
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

�إعالن ب�ضاأن بر�ء�ت �الخرت�ع ومناذج �ملنفعة
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 وبطالنها  ختراعاالبراءة  انقضاء الحقوق المترتبة على 

 
في الجدول أدناه وذلك بسبب االمتناع لمدة انقضت الحقوق المترتبة على براءات االختراع المذكورة      

من سنة  20أو انقضاء مدة الحماية للبراءة وهي تزيد على سنة عن دفع الرسوم السنوية المستحقة 
حيث انقضت جميع الحقوق المترتبة على براءات االختراع بالجدول  ب الحصول على براءة،تاريخ تقديم طل

 2006( لسنة 14المعدل بالقانون رقم ) 2004( لسنة 1( من القانون رقم )28للمادة ) استنادا أدناه وذلك
 .بشأن براءات االختراع ونماذج المنفعة 

 

رقم  
رقم البراءة التسلسل

 الحقوق انقضاءتاريخ 
سبب انقضاء الحقوق المترتبة على البراءة المترتبة على البراءة  

عدم دفع الرسوم السنوية1138319/05/2018
عدم دفع الرسوم السنوية2142009/05/2018
سنة من تاريخ اإليداع  20إنتهاء مدة الحماية وهي 3112029/06/2016
سنة من تاريخ اإليداع  20إنتهاء مدة الحماية وهي 4114127/01/2017
سنة من تاريخ اإليداع  20إنتهاء مدة الحماية وهي 5116314/05/2017
سنة من تاريخ اإليداع  20إنتهاء مدة الحماية وهي 6116717/06/2017
سنة من تاريخ اإليداع  20إنتهاء مدة الحماية وهي 7117603/08/2017
سنة من تاريخ اإليداع  20إنتهاء مدة الحماية وهي 8114905/02/2017
سنة من تاريخ اإليداع  20إنتهاء مدة الحماية وهي 9120327/12/2017
سنة من تاريخ اإليداع  20إنتهاء مدة الحماية وهي 10120427/12/2017
عدم دفع الرسوم السنوية11117718/06/2017
عدم دفع الرسوم السنوية12141807/07/2017
سنة من تاريخ اإليداع  20إنتهاء مدة الحماية وهي 13123622/06/2018
عدم دفع الرسوم السنوية14142927/11/2018
عدم دفع الرسوم السنوية15143927/11/2018
سنة من تاريخ اإليداع  20إنتهاء مدة الحماية وهي 16119617/12/2017
سنة من تاريخ اإليداع  20إنتهاء مدة الحماية وهي 17121324/01/2018
سنة من تاريخ اإليداع  20إنتهاء مدة الحماية وهي 18123221/06/2018
سنة من تاريخ اإليداع  20إنتهاء مدة الحماية وهي 19125729/09/2018
يداع سنة من تاريخ اإل 20إنتهاء مدة الحماية وهي 20124529/07/2018
سنة من تاريخ اإليداع  20إنتهاء مدة الحماية وهي 21125521/09/2018

 



العدد: 3404 – الخميس 31 يناير 2019

66

�إعالن من غرفة �لبحرين لت�ضوية �ملنازعات

لة �إعالن بطلبات الئحة �لدعوى �ملعدَّ

�لدعوى رقم: 2018/24

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

وكيلها: المحامي معاوية الطاهر النيل. 

عنـــو�ن وكيلهـــا: مكتـــب رقـــم 75، الطابـــق 7، مدخل 4، بنايـــة 104،  طريـــق 383، مجمع 316، 

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

عنو�نهـــا: مبنى رقـــم 287، �شارع 62، مجمـــع 1062 هورة عنقة جنوبي حلبـــة البحرين الدولية 

للفورمال ون – مملكة البحرين.
وكيلها: المحامي اأ�شامة اأنور.

عنو�ن وكيلها: مكتب رقم 84، مبنى رقم 254، �شارع 2007، مجمع 320، �شارع المعار�س،الحورة، 

مملكة البحرين.
�لمدعى عليه �لثاني: ع�شام يو�شف جناحي، الرقم ال�شخ�شي 650050274.

وكيله: المحامي يا�شر جا�شم ال�شحاف.

عنو�ن وكيله: مكتب 11، مبنى 185، مجمع 318، �شارع الق�شر، المنامة، مملكة البحرين.

�لمدعى عليه �لثالث )مدخل(: بيت التمويل الخليجي �س.م.ب.

عنو�نه: المرفاأ المالي، البرج ال�شرقي، الطابق 28، المنامة، مملكة البحرين. 

وكيله: المحامي اأ�شامة اأنور.

عنو�ن وكيله: مكتب رقم 84، مبنى رقم 254، �شارع 2007، مجمع 320، �شارع المعار�س،الحورة، 

مملكة البحرين.
 �لمدعى عليها �لر�بعة )مدخلة(: �شركة العرين لال�شتثمار المحدودة.

�لمدعى عليها �لخام�ضـــة )مدخلة(: �شركـــة اإنترنا�شونال �شتريم  اإنف�شتمنت بي.تي.اإن  ليمتد. 

�شركة �شنغا فورية. 
عنو�نهما: مجهولتا العنوان.

�لطلبات في الئحة �لدعوى �لمعدلة:

�أواًل: في طلبات اإجراءات الإثبات:

1- الأمـــر ب�شـــم ملف دعوى اإثبات الحالـــة الم�شتعجلة المقيدة اأمام محكمـــة اأول درجة بالرقم 
01/2012/00852/8 وبال�شتئنـــاف رقـــم 03/2012/02503/4 والمتعلقة بالأعمال التي 

ا�شتحقت بموجبها المدعية المبالغ محل المطالبة.
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2- الأمر ب�شم ملف دعوى اإفال�س المدعى عليها الأولى المقيدة بالرقم 02/2010/02142/4.
ثانيـــاً: وفـــي المو�شـــوع: اإلزام المدعـــى عليهم مـــن الأولى اإلـــى الخام�شة بالت�شامـــن والتكافل 

والنفراد ب�شداد مبلغ مقداره 4،098،094/300 دينارًا بحرينيًا والفوائد التفاقية بواقع 5% من 
ل بدون كفالة ل�شابق  تاريـــخ ال�شتحقاق حتى تاريخ ال�شداد التام، و�شمول الحكـــم بالنفاذ المعجَّ
ين من ِقَبل المدعى عليهم، مع الحتفاظ للمدعية بحقها في المطالبة بم�شتحقاتها  الإقرار بالدَّ
المترتبـــة علـــى تمديد الوقت وفتـــرات اإبطاء الأعمـــال والمبالغ الأخرى الم�شتَحقـــة لها بموجب 

�شهادات المهند�س ال�شت�شاري للم�شروع.
ثالثا:  اإلـــزام المدعـــى عليهم بالر�شوم والم�شاريف الق�شائية عن كافـــة الإجراءات والمراحل، 

�شاملة اأتعاب المحاماة.
والخام�شة  )المدخلة(  الرابعة  عليهما  المنازعات للمدعى  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 
في   2019 يناير   24 بتاريخ  مة  المقدَّ لة  المعدَّ الالئحة  اآنفًا بطلبات  المذكورتين  )المدخلة( 
اإجراءات  باإ�شدار لئحة  رقم )65( ل�شنة 2009  بالقرار  وذلك عماًل  رقم 2018/24  الدعوى 
ت�شوية المنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية المنازعات بموجب الف�شل الأول من 

الباب الثاني من المر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

 مدير �لدعوى

لدى غرفة �لبحرين لت�ضوية �ملنازعات
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة

�إعالنات مركز �مل�ضتثمرين    

�إعالن رقم )87( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
نوفل ثاتوث، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )باي بوينت للعقارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 97394-1، طالبًا 
وبراأ�شمال مقداره 5،000 ) خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد نوفل ثاتوث، وبينازير 

بالكين بوثيابورا.

�إعالن رقم )88( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

اإليه           يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 
زينب اإبراهيم ح�شي اأحمد، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )ال�شمكة املا�شية لإدارة 
املطاعم �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 86936، طالبة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك 
بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، ا�شمها التجاري )�شركة ال�شمكة املا�شية لإدارة املطاعم 
اإبراهيم  زينب  من:  لكل  مملوكة  وتكون  ديناربحريني،  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(، 

ح�شي اأحمد، واأ�شامة �شمري حممد اأحمد عبداهلل.
دة           فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإىل املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن رقم )89( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة 

ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بـــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اأفــ�ــشــانــا  نــجــوم  )خـــدمـــات  ا�ــشــم  تحمل  الــتــي  الـــواحـــد  ال�شخ�س  �ــشــركــة  مــالــك  عــبــدالــعــلــيــم،  محمد  �ــشــاك 
بتحويلها  وذلــك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،116547 رقــم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �ــس.�ــس.و(، 
مملوكة  وتــكــون  بحريني،  ديــنــار  )األــفــيــن(   2،000 مــقــداره  وبــراأ�ــشــمــال  مــحــدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  ــى  اإل
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الكليبي،  حــمــد  بــن  نــا�ــشــر  بــن  وعــبــدالــعــزيــز  ح�شين،  عــبــداهلل  محمد  عبدالعليم  محمد  �ــشــاك  مـــن:   لــكــل 
 .Nousar Ali Thangal Kizhakiniyakathو

�إعالن رقم )90( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اأحالم 
القيد  الم�شجلة بموجب  اأبوطارق(،  ا�شم )مطعم بيت  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  هداية هادي ذياب، مالكة 
رقم 30470 ، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
وم�شطفى  ذياب،  هادي  هداية  اأحالم  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره 

محمد محمد ح�شين �شبرة.

�إعالن رقم )91( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل موؤ�ض�ضة فردية

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك ال�شيد/ فائز 
مهدي عبدالنبي ح�شن خلف، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ديلمينا �شيتي لت�شليح الثالجات 
وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1-121003 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  والمكيفات 

بتحويلها اإلى  موؤ�ش�شة فردية، با�شمه �شخ�شيًا ومبا�شرته القيام باإجراءات التحويل.

�إعالن رقم )92( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
علي غالم اأحمد البحار، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كراج البحار(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
36738، طالبًا تحويل الفرع ال�شابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري 
)�شركة كراج البحار ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد 

.Lazar Thekkeputhen Egnatiousو ،Roche Thomas Hermisعلي غالم اأحمد البحار، و
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.
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�إعالن رقم )93( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

نواف  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
�شفاعت اأحمد عبدالر�شيد قا�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )قا�شي الدولية للتجارة(، الم�شجلة 
قائمة  م�شئولية محدودة  �شركة ذات  اإلى  الموؤ�ش�شة  الرابع  من  الفرع  تحويل  رقم 65601، طالبًا  القيد  بموجب 
بذاتها، ا�شمها التجاري )�شركة قا�شي الدولية للتجارة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 2،150 )األفان ومائة وخم�شون( 
دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من: نواف �شفاعت اأحمد عبدالر�شيد قا�شي،  و Shajahan Pulikkal Manu، و

.Anas Kadeparambil Abdulgafoorو ،Hatem Mohamed Mahmoud Abdel Mottaleb

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.

�إعالن رقم )94( ل�ضنة 2019

�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

�إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  ــوزارة  ب للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن    
ذ.م.م(،  العائمة  المن�شاآت  لت�شييد  )الــعــادي  ا�ــشــم  تحمل  الــتــي  الــمــحــدودة  الم�شئولية  ذات  �شركة  فــي 
اإلــى  بتحويلها  وذلــك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،1-116421 رقــم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
لل�شيد/ مملوكة  وت�شبح  بحريني،  ديــنــار  )�شتمائة(   600 مــقــداره  وبــراأ�ــشــمــال  ــواحــد،  ال ال�شخ�س   �شركة 

.Venkat Raghavan Subramanian 

�إعالن رقم )95( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

�إىل موؤ�ض�ضة فردية

 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 )ق�شر الكري�شتال للتجارة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

90841 ، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية بناًء على تنازل جميع 
ال�شركاء عن ح�ش�شهم في ال�شركة ل�شريكتهم اآمال كامل �شعيد الحاج، وت�شبح الموؤ�ش�شة مملوكة لها.

�إعالن رقم )96( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة 

�شامر  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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�س.�س.و(،  المكاتب  لإدارة  بيت�س  )ريد  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اأبوالفتوح،  علي  جمال 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،120681 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000  )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شامر جمال 

على اأبوالفتوح اأحمد يو�شف، و�شادق ُبم محمد بن عبداهلل الرزق.

�إعالن رقم )97( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ بدر اأحمد 
بموجب  الم�شجلة  الحديثة ذ.م.م(،  للتجارة  ا�شم )كيك�شو  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  كيك�شو، مالك  �شلمان 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،15188 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 175،000 دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شركة )بدر اأحمد كيك�شو �س.�س.و( لمالكها 

بدر اأحمد �شلمان كيك�شو، وبدر اأحمد �شلمان كيك�شو.

�إعالن رقم )98( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل فرعني من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ حميدة 
محمد اأحمد عيقان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإيزابيال للديكور(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  
89138، طالبة تحويل  فرع الموؤ�ش�شة الأول  الم�شمى )اإيزابيال للديكور( والثالث  الم�شمى )قرطا�شية دار الطالب( 
وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  للديكور  اإيزابيال  )�شركة  التجاري  ا�شمها  بذاتها  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى 

.By Babyمقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: حميدة محمد اأحمد عيقان و
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.

�إعالن رقم )99( ل�ضنة 2019

�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
طالبا   ،88366 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  اإك�شيكتف  )تايلورز  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 
وبراأ�شمال مقداره 150،000  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير 
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)مائة وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: �شركة )جولدن ترايدنت ذ.م.م(، وال�شيخة نجاح 
اأحمد  خليفة  وال�شيخ  خليفة،  اآل  عبدالرحمن  اإبراهيم  اأحمد  فاطمة  وال�شيخة  خليفة،  اآل  عبدالرحمن  عبداهلل 

اإبراهيم عبدالرحمن اآل خليفة.
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.

�إعالن رقم )100( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ليلى حموده علي 
عبدالمالك، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإل.اإم.اأو ال�شت�شارية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،120303 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ليلى حمودة علي عبدالمالك، ومروى 

بنت مبروك الغزغازي.

�إعالن رقم )101( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل فرع من  موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شياء علي 
اإبراهيم نا�شر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لم�شات للجب�س والزخرفة(، الم�شجلة بموجب القيد 
�شركة ذات م�شئولية محدودة  اإلى  العقارية(  )اإعمار  الم�شمى  الرابع   الموؤ�ش�شة  فرع  تحويل  رقم 71332 طالبًا 
قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة اإعمار العقارية ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار 

بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شياء علي اإبراهيم نا�شر، وعلي محمد ح�شن علي علي الحواج.
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.

�إعالن رقم )102( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة

 �إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة )كي 
بوينت لإدارة الأعمال( نيابة عن ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المغلقة التي تحمل ا�شم )مجموعة النيل والخليج 
القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،64309 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �ــس.م.ب  البترولية  لال�شتثمارات 
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لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 62،000،000 )اإثنان و�شتون مليون( 
دولر اأمريكي.

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.

�إعالن رقم )103( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 
ال�شيد/ جا�شم  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
وت�شدير  البحرين ل�شتيراد  بي  اإن  )اإيه  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الماجد،  اأحمد جا�شم 
المواد الغذائية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  127079، طالبا  تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك 
وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5.000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها 

مملوكة لكل من: جا�شم اأحمد جا�شم الماجد، واأحمد نبيه عبدالحكم البطلي.
 

�إعالن رقم )104( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

اإليه مكتب المحامي  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
�شامي عي�شى �شيادي، نيابة عن ال�شيد/ فوؤاد ح�شين محمد �شويطر، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل 
تغيير  طالبًا   ،1-70052 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  والمقاولت  للتجارة  الخليج  )بانوراما  ا�شم 
ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان 
فوؤاد ح�شين  �شويطر، ومهنا  فوؤاد ح�شين محمد ح�شين  لكل من:  وتكون مملوكة  األف( دينار بحريني،  وخم�شون 

محمد ح�شين �شويطر. 

�إعالن رقم )105( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي ناويد 
دمات رعاية ال�شفن �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب  عبا�شي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شور لْخِ
القيد رقم 124795-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
 Roshan Zamirوبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: علي ناويد عبا�شي، و

.Siddiqui
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�إعالن رقم )106( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 
جهاد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
محمد يحيى عبداهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مجوهرات �شرينقر(، الم�شجلة بموجب القيد 
وتكون  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 53597، طالبًا 

.Ketan Soniو ،Bhupendra Kumar Saubhagyalal Soniمملوكة لكل من: جهاد محمد يحيى عبداهلل، و


