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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوق�ف

 قرار رقم )29( ل�شنة 2019

 ب�شاأن اإلغاء ترخي�ص مكتب املحاماة الأجنبي

SNR DENTON - CO

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 ب�شاأن قانون املحاماة، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة،

وعلى القرار رقم )16( ل�شنة 2007 باإ�شدار لئحة تنظيم عمل مكاتب ال�شت�شارات القانونية 

الأجنبية يف مملكة البحرين، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

وبناًء على عْر�س امل�شجل العام،

قرر الآتي:

امل�دة االأوىل 

مكاتب  قيد  جدول  من   SNR DENTON – CO الأجنبي  املحاماة  مكتب  ترخي�س  يلغى 

املحاماة الأجنبية.

امل�دة الث�نية 

على وكيل الوزارة ل�شئون العدل وكل فيما يخ�شه تنفيذ هذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�َشر 

يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                                                                                      

                                                                                                  وزير العدل 

 وال�شئون االإ�شالمية واالأوق�ف

خ�لد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 10 �شعبـــــــــان 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 15 اأبـــريــــــــل  2019م
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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوق�ف

 قرار رقم )30( ل�شنة 2019

 ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي

ـْبـط الق�ش�ئي  هيئة تنظيم االت�ش�الت �شفة م�أموري ال�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  على  الطالع  بعد 

2002، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )38( �شنة 2017، وعلى الأخ�س املادة )77( منه، 

الت�شالت  تنظيم  بع�س موظفي هيئة  تخويل  ب�شاأن   2018 ل�شنة  رقم )17(  القرار  وعلى 

ـْبـط الق�شائي، �شفة ماأموري ال�شَّ

وبناًء على كتاب هيئة تنظيم الت�شالت رقم LAD/030/0119 املوؤرخ يف 28 يناير 2019، 

وبعد التن�شيق مع هيئة تنظيم الت�شالت،

قرر الآتي:

امل�دة االأوىل

الق�شائي  ـْبـط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم،  الآتية  الت�شالت  تنظيم  هيئة  موظفو  ل  يخوَّ

باملخالفة  اخت�شا�شهم  دوائر  يف  تقع  التي  اجلرائم  و�شْبـط  والتفتي�س  املراقبة  باأعمال  للقيام 

لأحكام قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002 والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له، وهم:

القائم باأعمال المدير العام. 1- ال�شيخ نا�شر بن محمد اآل خليفة 

مدير اإدارة التقنيات والعمليات. 2- محمد عبداهلل النعيمي 

مدير اإدارة الت�شويق والمناف�شة. 3- محمد يو�شف اآل بنعلي   

مدير تكنولوجيا المعلومات والت�شالت. 4- ال�شيخ اأحمد بن عي�شى اآل خليفة 

مدير اإدارة ال�شئون المالية وتكنولوجيا المعلومات 5- ال�شيخ محمد بن �شلمان اآل خليفة 

 والموارد الب�شرية.

6- ال�شيخ عبداهلل بن حمود اآل خليفة  م�شت�شار اأول - تطوير �شئون الم�شتهلك.
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اأخ�شائي �شئون الم�شتهلك. 7- ال�شيخ مبارك بن عبدالرحمن اآل خليفة  

مدير ال�شئون المالية. 8- �شادي �شم�شان الو�شوا�شي 

مدير الت�شويق والمناف�شة. 9- عبدالرحمن نا�شر ال�شويدي 

القائم باأعمال مدير اإدارة ال�شئون القانونية. 10 - الدكتور جين بيير �شيري 

مدير تكنولوجيا المعلومات. 11- محمد خالد الجودر 

م�شرف ال�شئون التقنية. 12- عنبر فا�شل مبارك 

مدير ق�شم التراخي�س. 13- غازي عادل الح�شيني 

القائم باأعمال مدير ق�شم البنية التحتية 14- ح�شن كريم �شليبيخ 

                                                                            لِخـْدمات الت�شالت.

مهند�س ات�شالت. 15- عي�شى يا�شر الحدي  

م�شت�شار اأول - الت�شالت والتكنولوجيا. 16-�شباح فالح الكبي�شي 

ِدي. ـيف التَّـردُّ مدير الطَّ 17- اأمجد معاوية النيل 

القائم باأعمال مدير ق�شم ال�شئون القانونية. 18-جنان محمد الها�شلي 

القائم باأعمال مدير ق�شم الأمن ال�شبراني. 19-يو�شف اأحمد بوحجي 

اأخ�شائي الأمن ال�شبراني. 20-را�شد بن جبر الغتم 

م�شت�شار ال�شئون القانونية. 21-اإيفان مارقي�شون  

محلل اقت�شادي اأول. 22- نا�شر عبداهلل الفا�شل 

القائم باأعمال مدير �شئون الم�شتهلك. 23- اآمنة علي الغتم 

اأخ�شائي ال�شئون القانونية 24- فاطمة اأحمد العمادي 

مدير ال�شئون التنظيمية 25- �شعيد اأحمد م�شكور 

ِدي. ـيف التَّـردُّ م�شت�شار اأول التراخي�س والطَّ 26- بخيت بيك مرزبيف 

امل�دة الث�نية 

ُيلغى القرار رقم )17( ل�شنة 2018 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي هيئة تنظيم الت�شالت �شفة 

ـْبـط الق�شائي . ماأموري ال�شَّ
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امل�دة الث�لثة 

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

                     

 وزير العدل 

 وال�شئون االإ�شالمية واالأوق�ف

خ�لد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 10 �شعبـــــــــان 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 15 اأبـــريــــــــل  2019م
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وزارة العمل والتنمية االجتم�عية

 قرار رقم )28( ل�شنة 2019

ب�ش�أن الرتخي�ض بت�شجيل موؤ�ش�شة دروي�ض اأحمد عبداهلل املن�عي اخلريية 

 )موؤ�ش�شة خ��شة(

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 ملوؤ�ش�شة دروي�س اأحمد عبداهلل املناعي اخلريية )موؤ�ش�شة خا�شة(.

قرر الآتي:

م�دة - 1 -

قْيد  �شجل  يف  خا�شة(  )موؤ�ش�شة  اخلريية  املناعي  عبداهلل  اأحمد  دروي�س  موؤ�ش�شة  ل  ُت�شجَّ

املوؤ�ش�شات اخلا�شة حتت قْيد رقم )1/م/خ /2019(.

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 االجتم�عية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 21 رجـــب 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 28 مار�س 2019م 
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عقد ت�أ�شي�ض

موؤ�ش�شة دروي�ض اأحمد عبداهلل املن�عي اخلريية )موؤ�ش�شة خ��شة(

اإنه في يوم: الثالثاء الرابع ع�شر من جمادى الآخرة  لعام األف واأربعمائة واأربعين للهجرة،   

الموافق التا�شع ع�شر من فبراير لعام األفين وت�شعة ع�شر للميالد.

ـق بمكتب التوثيق بوزارة العدل وال�شئون  لديَّ اأنا: رئي�س التوثيق يو�شف محمد الحرم، الموثِّ  

الإ�شالمية والأوقاف بمملكة البحرين.

ح�شر كل من:

 الطرفالإقامة اجلن�شية ال�شم الرقم

 الرقم

ال�شخ�شي

بحرينيدروي�س اأحمد عبداهلل املناعي1

 البحرين -

اجلنبية

450401189الأول

2

 ال�شيخة ن�شيم اإبراهيم عبدالرحمن

اآل خليفة

 بحرينية

 البحرين -

اجلنبية

480016844الثاين

بحرينيفواز دروي�س اأحمد عبداهلل املناعي3

 البحرين -

اجلنبية

740901451الثالث

بحرينيبدر دروي�س اأحمد املناعي4

 البحرين -

اجلنبية

770101879الرابع

بحرينياأحمد دروي�س عبداهلل املناعي5

 البحرين -

اجلنبية

810805600اخلام�س

بحرينيةمها دروي�س اأحمد عبداهلل املناعي6

 البحرين -

اجلنبية

850900468ال�شاد�س

 وطلب مني املتعاقدون )املوؤ�ش�شون( حترير هذا التفاق ِوْفقًا لل�شروط الواردة اأدناه:

�ـــس موؤ�ش�شـــة دروي�س اأحمد عبداهلل المناعـــي الخيرية طبقًا لأحـــكام المر�شوم بقانون  1-   توؤ�شَّ

رقـــم )21( ل�شنة 1989 باإ�شدار قانون الجمعيات والأنديـــة الجتماعية والثقافية والهيئات 

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

مًا للنظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة. ع من الموؤ�ش�شين جزءًا متمِّ 2-  ُيعتَبر عقد التاأ�شي�س الموقَّ

د ويتكون من مبلغ قـــدره �شبعة اآلف وخم�شمائة دينار بحريني  3-  راأ�شمـــال الموؤ�ش�شة غير محدَّ

ح�شـــب الثابت مـــن ال�شهادة ال�شادرة مـــن بنك البحريـــن والكويت عن اأهـــداف الموؤ�ش�شة 

واإدارتها.  

دة، وتبداأ مـــن ن�ْشر عْقد  4-  مـــدة موؤ�ش�شـــة دروي�س اأحمـــد عبداهلل المناعي الخيريـــة غير محدَّ

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

5-  ل يجـــوز لأع�شـــاء موؤ�ش�شة دروي�س اأحمد عبداهلل المناعي الخيريـــة الخروج عن اأهدافها اأو 
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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.

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

ومني وت�شلمت �شاحبتا ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

ـق الـمـوثِّ
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النظ�م االأ�ش��شي

ملوؤ�ش�شة دروي�ض اأحمد عبداهلل املن�عي اخلريية )موؤ�ش�شة خ��شة(

الب�ب االأول

اأحك�م ع�مة

م�دة - 1 -

املناعي  عبداهلل  اأحمد  دروي�س  )موؤ�ش�شة  با�شم  خا�شة  موؤ�ش�شة  البحرين  مبملكة  تاأ�ش�شت 

اخلريية( حتت قيد رقم )1/م/خ/2019( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

له،  تنفيذًا  ال�شادرة  الوزارية  والقرارات  وتعديالته،   1989 ل�شنة  بقانون رقم )21(  باملر�شوم 

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 وعقد 

التاأ�شي�س املرفقني.

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 رقم )20( مبنى )330( 

طريق )35( جممع )561( اجلنبية، 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 

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.
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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 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.

الب�ب الث�ين

اأهداف املوؤ�ش�شة

م�دة - 8 -

اجلهات  مع  بالتن�شيق  البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  املوؤ�ش�شة  تقوم 

احلكومية املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية ح�شب اإمكانيات املوؤ�ش�شة:

تقديم الدعم والم�شاعدات لالأ�شر المحتاجة.  -1

الم�شاهمـــة فـــي اأعمـــال الِبـــر والخيـــر وتقديـــم الم�شاعـــدات الجتماعية للم�شنيـــن ولذوي   -2

الحتياجات الخا�شة وغيرهم بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.

الم�شاهمة في تكاليف العالج للمر�شى والمحتاجين داخل مملكة البحرين وخارجها اإذا لم   -3

يتوفر العالج داخل المملكة وذلك بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.

الم�شاهمـــة في �شيانـــة وترميم المنازل المحتاجـــة لذلك بالتن�شيق مـــع الجهات الحكومية   -4

المخت�شة.

بناء الم�شاجد وُدور ال�شكن للفقراء وكبار ال�شن بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.  -5

تقديـــم الم�شاعدات فـــي الحالت الطارئـــه مثل الكـــوارث والنكبات بالتن�شيـــق مع الجهات   -6

الحكومية المخت�شة.

الب�ب الث�لث

جمل�ض االأمن�ء

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

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

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

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

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

م�دة - 10 -

يتكون جمل�س الأمناء من �شتة اأع�شاء، يتم تعيينهم من الأع�شاء املوؤ�ش�شني ومن غريهم، 

بالقرتاع  اأخرى  مدد  اأو  ملدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  املجل�س  يف  الإدارية  املنا�شب  د  وحتدَّ

ال�شري املبا�شر.

وتكون الع�شوية يف املجل�س ملدة �شنتني قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى بالإقرتاع 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 21 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.

م�دة - 13-

اأخرى  اأمناء موؤ�ش�شة  املوؤ�ش�شة، وع�شوية جمل�س  اأمناء  ل يجوز اجلْمع بني ع�شوية جمل�س 
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تعمل يف ن�شاط مماثل اإل مبوافقة خطية 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�ص:

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

وامل�شتندات  ال�شرف  اأذونات  وجميع  ال�شيكات  وعلى  ال�شر،  اأمني  مع  والتوقيع على حما�شرها 

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

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

الأمناء يف اأول اجتماع له.

ن�ئب الرئي�ض:

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�شر:

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.

االأمين الم�لي:

اأموالها  واإيداع  وم�شروفاتها  واإيراداتها  ح�شاباتها  واإم�شاك  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  يف  وقيدها  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 

الأمناء عن احلالة  اأن 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  يجوز ملجل�س الأمناء اأن يوؤلف جلانًا فرعية من بني اأع�شائه اأو من غريهم، ويحدِّ
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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.

م�دة - 16 -

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

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

على 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 يرجَّ

اجلانب الذي فيه الرئي�س.

م�دة - 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.

م�دة - 18 -

ـب من اأع�شائه عن ح�شور جل�شاته  ُيعتَب م�شتقياًل من ع�شوية جمل�س الأمناء كل َمن تَغيَّ

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 ُخـُلـو مكانه لأيِّ �شبب من 

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

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

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

ويجوز للمجل�س اأن ي�شتمر يف القيام باأعماله اإىل نهاية الدورة دون تعيني خَلـف له ب�شرط األ 

يزيد عدد الأع�شاء الذين خال مكانهم لالأ�شباب ال�شابقة الإ�شارة اإليها عن ُثـُلـث اأع�شاء املجل�س 

�شغرت  الذين  الأع�شاء  اأو  للع�شو  خَلـف  لتعيني  املجل�س  اأع�شاء  على  الأمر  عْر�س  وَجـب  اإل  و 

اأماكنهم.
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م�دة - 19 -

ُيـَحـل جمل�س الأمناء اإذا ا�شتقال منه ُثـُلـث 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:

1- �ِشِجـــل لقيـــد اأع�شاء مجل�س الأمنـــاء مبيٌن به على الأخ�ـــس 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.

ـع الَمـحا�شر من الرئي�س واأمين  ن فيه محا�شر جل�شات مجل�س الأمناء، على اأن توقَّ 2- �ِشِجل تدوَّ

ال�شر.

3- دفتر لقْيد الإيرادات والم�شروفات.

4-  دفتر لح�شاب الم�شرف.

5-  �ِشِجـــل لقْيـــد جميع العقـــارات اأو المنقـــولت اأو غيرها مـــن الُعـَهـد الم�شتديمـــة التي تملكها 

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

والمـــكان الموجودة فيـــه وا�شم ال�شخ�س الذي فـــي ُعـْهدته و�شفته وعنوانـــه، كما ُيـثَبـت 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 ُحـ�ْشـن �شري العمل، وُيـ�شرَتط 

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

م�شل�شلة، واأْن ُتـخَتـم بخامت املوؤ�ش�شة. ويجب اأْن تكون جميع ال�شجالت والدفاتر وامللفات م�شتوفاة 

اأوًل باأول.

م�دة - 21 -

�شه الت�شرف  ملجل�س الأمناء اأن يعنيِّ مديرًا للموؤ�ش�شة من اأع�شائه اأو من غري اأع�شائه، ويفوِّ

يف اأيِّ �شاأن من �شئون جمل�س الأمناء.
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املدير  ُيـعتَبـر  احلالة  هذه  ويف  املجل�س،  ده  يحدِّ اأجر  مقابل  املدير  تعيني  يكون  اأن  ويجوز 

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

الب�ب الرابع

املوارد امل�لية للموؤ�ش�شة

م�دة - 22 -

تتكون اإيرادات املوؤ�ش�شة من: 

�شة لها من ال�شركة. المبالغ المخ�شَّ  -1

الهبات والو�شايا النقدية والعينية والإعانات التي تح�شل عليها الموؤ�ش�شة من اأفراد العائلة   -2

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

اأ�شكال جْمع المال.

ح�شيلة بيع موجودات الموؤ�ش�شة الثابته والمنقولة.  -3

الأرباح الناتجة عن ا�شتثمار اأموال الموؤ�ش�شة ِوْفقًا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين   -4

بعد اأْخـذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.

اأيـــة مـــوارد اأخرى يقبلها مجل�ـــس الأمناء ِوْفقـــًا للقانـــون ول تتعار�س مع النظـــام الأ�شا�شي   -5

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

م�دة - 23 -

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

مما ُذِكـر 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  عام،  كل  دي�شمب من  يف31  وتنتهي  يناير  اأول  من  للموؤ�ش�شة  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  �شرف  اأوجه 

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

ول ُتـعتَبـر 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  ويبلغ  الأمناء،  جمل�س  اإىل  تقريره  م  ويقدِّ املوؤ�ش�شة،  ح�شابات 

والتنمية الجتماعية.

م�دة - 28 -

ـلت به لدى اأحد امل�شارف املعتَمدة وتخَطر  تودع الأموال النقدية للموؤ�ش�شة با�شمها الذي �ُشـجِّ

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 ُيـ�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�شرف  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 ُتعَر�س عليه يف اأول اجتماع له م�شفوعة باأ�شباب وم�شتندات ال�شرف.

م�دة - 30 -

الت�شرف�ت امل�لية للموؤ�ش�شة

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 

فها. رُّ املوؤ�ش�شة اإ�شدار ت�شَ

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 الكبى 

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

م�دة - 31 -

النقدية مبا فيها من تبعات وهبات وغريها ملكًا  اأو  العينية منها  املوؤ�ش�شة  اأموال  ُتـعتَبـر 

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 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.

الب�ب اخل�م�ض

حل املوؤ�ش�شة

م�دة - 33 -

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

جمل�س الأمناء، وُيـن�َشـر 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 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.

وُيـن�َشـر يف  ـل  م�شجَّ بخطاب  للموؤ�ش�شة  املوؤقت  الغلق  اأو  باحلل  املخت�س  الوزير  قرار  ويْبـَلـغ 

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

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

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

ُيحَظر على اأع�شاء املوؤ�ش�شة بعد حلها 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 اأن 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  امل�شفي  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 

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

م�دة - 37 -

الباقية على اجلهات اخلريية يف  الأموال  بتوزيع  الت�شفية يقوم امل�شفي  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.

م�دة - 38 -

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

لدى وزارة العمل والتنمية الجتماعية ملدة ع�شر �شنوات.

الب�ب ال�ش�د�ض

اأحك�م خت�مية

م�دة - 39 -

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

الغر�س بوزارة العمل والتنمية الجتماعية ون�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.
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م�دة - 40 -

للموؤ�ش�شة اأن تعنيِّ موظفني اأو عماًل للعمل ب�شفة دائمة اأو موؤقتة مبقر املوؤ�ش�شة، وت�شرف 

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 اأيِّ لْبـ�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�شختني ومت التوقيع عليه بعد قراءته من قبل اجلميع  ومبا ُذِكـر حترَّ

ومني، وت�َشـلَّم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

ـق الـمـوثِّ
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وزارة العمل والتنمية االجتم�عية

 قرار رقم )30( ل�شنة 2019

 ب�ش�أن الرتخي�ض ب�إن�ش�ء مركز ال�شيف للتدريب ال�شحي

 )موؤ�ش�شة تدريبية خ��شة(

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 )161( املنعقدة بتاريخ 2019/3/21،

قرر الآتي:

م�دة - 1 -

للتدريب  معهد  اإن�شاء  يف  ذ.م.م  الأ�شنان  لطب  ال�شيف  م�شت�شفى  �شركة  لل�شادة/  �س  يرخَّ

 )Seef Health TRAINING CENTER املهني والتقني با�شم )مركز ال�شيف للتدريب ال�شحي

حتت �شجل جتاري رقم )5-57817(، ويقيَّد حتت قْيد رقم )5/م.ت.خ/2019(.

م�دة - 2 -

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتم�عية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 5 �شعبان 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 10 اأبريل 2019م
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وزارة االأ�شغ�ل و�شئون البلدي�ت والتخطيط العمراين

 قرار رقم )76( ل�شنة 2019

ب�ش�أن تغيري ت�شنيف عدد من العق�رات يف منطقة جنو�ش�ن  - جممع 504

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  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 بقوانني 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

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،

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:

م�دة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة جنو�شان جممع 504 اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن 
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احلدائقي  )RG(، ِ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.

م�دة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

م�دة )3(

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

وزير االأ�شغ�ل و�شئون البلدي�ت والتخطيط العمراين

ع�ش�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 �شعبان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 8 اأبــريـل 2019م
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وزارة االأ�شغ�ل و�شئون البلدي�ت والتخطيط العمراين

 قرار رقم )77( ل�شنة 2019

ب�ش�أن تغيري ت�شنيف عدد من العق�رات يف منطقة كرانة - جممع 454

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  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 بقوانني 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:

م�دة )1(

ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  اإىل   454 جممع  كرانة  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  يغريَّ 
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اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )PS( العامة  واملرافق  اخِلـْدمات  ومناطق   ،)RA( اأ  اخلا�س 

ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س  املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

م�دة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

م�دة )3(

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

وزير االأ�شغ�ل و�شئون البلدي�ت والتخطيط العمراين

ع�ش�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 �شعبان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 8 اأبــريـل 2019م
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وزارة االأ�شغ�ل و�شئون البلدي�ت والتخطيط العمراين

 قرار رقم )78( ل�شنة 2019

ب�ش�أن تغيري ت�شنيف عق�ر يف منطقة املق�شع  - جممع 450

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

م�دة )1(

ت�شنيف  اإىل   450 جممع  املق�شع  مبنطقة  الكائن   04027434 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  )SP(ِوْفقًا  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.

م�دة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

م�دة )3(

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

وزير االأ�شغ�ل و�شئون البلدي�ت والتخطيط العمراين

ع�ش�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 �شعبان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 8 اأبــريـل 2019م
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وزارة االأ�شغ�ل و�شئون البلدي�ت والتخطيط العمراين

 قرار رقم )79( ل�شنة 2019

ب�ش�أن تغيري ت�شنيف عق�ر يف منطقة و�شط  املن�مة - جممع 316

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  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 بقوانني 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 جمل�س اأمانة العا�شمة،

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:

م�دة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 03220033 الكائن مبنطقة و�شط املنامة  جممع 316 اإىل ت�شنيف 
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لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفقًا   ،)SP( الطبيعة اخلا�شة امل�شاريع ذات  مناطق  

القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 

)28( ل�شنة 2009.

م�دة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

م�دة )3(

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

وزير االأ�شغ�ل و�شئون البلدي�ت والتخطيط العمراين

ع�ش�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 �شعبان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 8 اأبــريـل 2019م
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وزارة االأ�شغ�ل و�شئون البلدي�ت والتخطيط العمراين

 قرار رقم )80( ل�شنة 2019

ب�ش�أن تغيري ت�شنيف عق�رين يف منطقة جنو�ش�ن - جممع 502

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  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 بقوانني 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:

م�دة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارين رقم 04012490 ورقم 04012897 الكائَنني مبنطقة جنو�شان   جممع 
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502 اإىل ت�شنيف مناطق  ال�شكن احلدائقي )RG(، ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 

الوزراء  رئي�س جمل�س  الواردة يف قرار  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  ق عليهما  وتطبَّ القرار، 

رقم )28( ل�شنة 2009.

م�دة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

م�دة )3(

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

وزير االأ�شغ�ل و�شئون البلدي�ت والتخطيط العمراين

ع�ش�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 �شعبان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 8 اأبــريـل 2019م
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وزارة ال�شن�عة والتج�رة وال�شي�حة

 قرار رقم )34( ل�شنة 2019

�شة للِخـْدم�ت ال�شي�حية  ب�ش�أن تنظيم مزاولة ن�ش�ط املط�عم املخ�شَّ

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة وتعديالته، 

لل�شياحة واملعار�س،  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   2006 ل�شنة  القانون رقم )62(  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، املعدَّ

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1989 ب�شاأن �شروط واإجراءات مْنح الرتاخي�س ملزاولة اأعمال 

ل بالقرار رقم )37( ل�شنة 2015، اخِلْدمات ال�شياحية وجتديدها، املعدَّ

ـ�شة  وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1991 ب�شاأن ال�شروط الواجب تواُفـرها يف املطاعم املخ�شَّ

للِخـْدمات ال�شياحية،

ال�شياحية  املرافق  تراخي�س  وتنظيم  ت�شنيف  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

ـ�شة خلدمة املاأكولت وامل�شروبات بالفنادق، املخ�شَّ

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2018 ب�شاأن ر�شوم مْنح وجتديد تراخي�س اخِلـْدمات ال�شياحية،

 قرر الآتي:

م�دة )1(

عن  امل�شتقلة  ال�شياحية  للِخـْدمات  ـ�شة  املخ�شَّ املطاعم  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري  

الفنادق. 

م�دة )2(

على  احل�شول  بعد  اإل  ال�شياحية  للِخـْدمات  ـ�شة  املخ�شَّ املطاعم  ن�شاط  مزاولة  يجوز  ل 

ترخي�س من هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س.

م�دة )3(

ـ�شة للِخـْدمات ال�شياحية موافقة هيئة  ُيـ�شرَتط للرتخي�س مبزاولة ن�شاط املطاعم املخ�شَّ

البحرين لل�شياحة واملعار�س على املباين واملواقع التي �شيزاَول فيها الن�شاط. 

اأو  ال�شياحية  للِخـْدمات  ـ�شة  املخ�شَّ املطاعم  ن�شاط  مزاولة  ومواقع  مباين  تغيري  يجوز  ول 
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تغيري اإدارتها اأو ال�شماح للغري با�شتغاللها باأية و�شيلة اإل مبوافقة الهيئة امل�شبقة.

م�دة )4(

ـق اأحكام القرار رقم )1( ل�شنة 2018  فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذا القرار، تطبَّ

ب�شاأن ر�شوم مْنح وجتديد تراخي�س اخِلـْدمات ال�شياحية، على ترخي�س مزاولة ن�شاط املطاعم 

ـ�شة للِخـْدمات ال�شياحية. املخ�شَّ

م�دة )5(

ـ�شة  يلغى القرار رقم )1( ل�شنة 1991 ب�شاأن ال�شروط الواجب تواُفـرها يف املطاعم املخ�شَّ

للِخـْدمات ال�شياحية.

م�دة )6(

على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِرة يف اجلريدة الر�شمية.

                                  

 وزير ال�شن�عة والتج�رة وال�شي�حة

 زايد بن را�شد الزي�ين

�شدر بتاريخ: 11 �شعبـان 1440هـ     

الـمـــوافـــــــق: 16 اأبـريـــل 2019م
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وزارة ال�شن�عة والتج�رة وال�شي�حة

 قرار رقم )35( ل�شنة 2019

ب�ش�أن تنظيم مزاولة ن�ش�ط ت�أجري ال�شقق املفرو�شة ال�شي�حية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته،

لل�شياحة واملعار�س،  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   2006 ل�شنة  القانون رقم )62(  وعلى 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1987 ب�شاأن حتديد ال�شقق املفرو�شة التي تعتب من�شاآت �شياحية 

و�شروط واإجراءات الرتخي�س بها،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1989 ب�شاأن �شروط واإجراءات مْنح الرتاخي�س ملزاولة اأعمال 

ل بالقرار رقم )37( ل�شنة 2015، اخِلْدمات ال�شياحية وجتديدها، املعدَّ

وعلى القرار رقم )154( ل�شنة 2017 ب�شاأن نظام الإح�شاء الإلكرتوين ال�شياحي،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2018 ب�شاأن ر�شوم مْنح وجتديد تراخي�س اخلدمات ال�شياحية،

 قرر الآتي:

م�دة )1(

اأ�شبوعي  اأو  يومي  باإيجار  املفرو�شة  ال�شقق  تاأجري  خدمة  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري 

 1986 ل�شنة  بقانون رقم )15(  باملر�شوم  املن�شو�س عليها  ال�شياحية  باعتبارها من اخلدمات 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة.

م�دة )2(

البحرين  اإل برتخي�س من هيئة  ال�شياحية  ال�شقق املفرو�شة  تاأجري  ل يجوز مزاولة ن�شاط 

لل�شياحة واملعار�س.

م�دة )3(

ي�شرتط للرتخي�س مبزاولة ن�شاط تاأجري ال�شقق املفرو�شة ال�شياحية الآتي: 

اأن تكون ال�شقق في مباني م�شتقلة، اأو مباني ذات ا�شتعمال تجاري.  -1

األ يقل عدد ال�شقق في المبنى عن)15( �شقة.  -2
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اللتزام بالموا�شفات والمعايير وال�شتراطات المرافقة لهذا القرار.  -3

م�دة )4(

يجب على املرخ�س له مبزاولة ن�شاط تاأجري ال�شقق املفرو�شة ال�شياحية اأن يكون لديه مدير 

م�شئول يتوىل تنظيم العمل بها، ويجوز اأن يكون املرخ�س له هو املدير امل�شئول.

م�دة )5(

فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذا القرار، تطبق اأحكام القرار رقم )1( ل�شنة 2018 

تاأجري  ن�شاط  ترخي�س مزاولة  ال�شياحية، على  تراخي�س اخلدمات  مْنح وجتديد  ر�شوم  ب�شاأن 

ال�شقق املفرو�شة ال�شياحية.

م�دة )6(

يلغى القرار رقم )2( ل�شنة 1987 ب�شاأن حتديد ال�شقق املفرو�شة التي تعتب من�شاآت �شياحية 

و�شروط واإجراءات الرتخي�س بها.

م�دة )7(

على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شرة يف اجلريدة الر�شمية.

                                              

     وزيـــــر ال�شن�عة والتج�رة وال�شي�حة 

 زايد بن را�شد الزي�ين

�شدر بتاريخ: 11 �شعبان 1440هـ     

المــــــوافـــــق: 16 اأبــــريل 2019م
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املوا�شف�ت واملع�يري واال�شرتاط�ت 

اخل��شة ب�ل�شقق املفرو�شة ال�شي�حية

املوقع
يجب اأن يكون موقع املبني الكائنة به ال�شقق املفرو�شة ال�شياحية يف منطقة �شياحية اأو جتارية 

ح�شب موافقة هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س. 

البن�ء / االإن�ش�ء

اإدارة  اأنظمة امل�شاريع الإن�شائية ال�شادرة من  اأو  يجب ت�شييد املبنى ح�شب املتطلبات العامة 

�شئون الأ�شغال العامة.

يجب اأن تكون ال�شقق املفرو�شة ال�شياحية يف مناطق توافق عليها هيئة البحرين لل�شياحة 

واملعار�س.

احلد االأدنى 

لعدد ال�شقق
يجب األ يقل عدد ال�شقق  باملبنى عن 15 �شقة .  

االأمن 

وال�شالمة

يجب توفري كامريات مراقبة يف جميع مداخل ال�شقق املفرو�شة ال�شياحية على مدار 24 

�شاعة، مع الحتفاظ بالت�شجيل ملدة اأربعة اأ�شهر على القل.

الأجزاء اخلارجية والأر�س

امل�شاحات العامة

النظ�فة

ال�شقق  جميع  وتنظيف  املبنى  اأنحاء  كافة  يف  النظافة  من  عاٍل  م�شتوى  على  املحافظة  يجب 

ب�شكل كامل بني فرتات ال�شتئجار، كما يجب منح عناية خا�شة للحمامات وغرف ال�شتحمام 

واملراحي�س.

املكتب الأمامي

يجب اأن يو�شع مكتب ال�شتقبال يف موقع مالئم يف واجهة مبنى ال�شقق املفرو�شة ال�شياحية.

يجب اأن يعمل مكتب ال�شتقبال على مدار 24 �شاعة يف اليوم.

توفري م�شاحة جللو�س ال�شيوف الزوار.اأث�ث البهو

يو�شى بتوفر حمام يف منطقة البهو.احلم�م�ت

توفري م�شاعد للمباين التي يجاوز ارتفاعها اأكرث من دورين. امل�ش�عد

حمالت جت�رية
ال�شقق املفرو�شة  اأن تكون مداخلها م�شتقلة عن مدخل  يف حالة توفري حمالت جتارية يجب 

ال�شياحية ح�شب قانون البناء لتلك املنطقة.

حمالت 

االأطعمة
ي�شمح بتوفري حمالت لبيع الأطعمة .

خدمة 

االنرتنت
توفري خدمة النرتنت wifi جمانا يف ال�شقق. 

ت�شهيالت لذوي 

االع�قة 
توفري مدخل لذوي العاقة  وتوفري اأ�شطح مائلة عند املدخل الرئي�شي.

ال�شي�نة
يجب املحافظة على املباين وجتهيزاتها واأثاثها وتركيباتها وديكوراتها الداخلية واخلارجية يف 

حالة جيدة ويجب اأن تكون منا�شبة لالأغرا�س امل�شممة لها.
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اخلدم�ت 

العامة

حتديد  يجب  كما  القمامة  جلمع  برتتيبات  ال�شياحية  املفرو�شة  ال�شقق  وحدات  تزويد  يجب 

الرتتيبات اخلا�شة بجمعها.

يو�شى بتوفري ت�شهيالت اأ�شا�شية للتجفيف مثل امل�شاجب واملعالق وكي املالب�س.

اإىل جانب ت�شهيالت الكي وجتفيف املالب�س  يو�شى بتوفري ت�شهيالت غ�شيل / تنظيف جاف 

والتي يجب اأن تكون خارج املبنى.

املمرات العامة

 

النظ�فة
 يجب املحافظة على م�شتوى عال من النظافة يف كافة املمرات كما يجب منح عناية خا�شة 

لالأر�شيات، اجلدران والأ�شقف.

التكييف
يجب توفري و�شائل تكييف منا�شبة يف املمرات واأنت تعمل يف جميع الأوقات )يوؤخذ يف العتبار 

التغريات الف�شلية للمناخ(.

يجب اإ�شاءة كافة املمرات يف ب�شكل كاف.  االإن�رة

موا�شفات ال�شقق املفرو�شة ال�شياحية

غرف النوم

يجب توافر الأثاث والديكور للغرف.  

يجب اأن يكون جميع الفر�س يف حالة �شليمة واأن تكون الأحلفة واملخدات نظيفة ومعر�شة 

لتهوية جيدة، وتوفريها بكميات كافية، كما يجب توفري بيا�شات وخمدات واأحلفة احتياطية 

عند الطلب.

خمدتني. 

اإ�شاءة عامة للغرفة. 

م�شباح قراءة لكل �شرير. 

طاولة واحدة بجانب ال�شرير. 

خزانة اأو دولب مالب�س مع اأربعة معالق على الأقل. 

طاولة زينة بجاروره اأو ما مياثلها. 

CM 100×40 مراآة كاملة حوايل

جهاز تليفزيون مع رميوت كنرتول )ميكن و�شعه يف غرفة اجللو�س(. 

�شلة مهمالت. 

منفظة �شجائر اإذا كانت الغرفة للتدخني. 

مهد للطفل اأو �شرير حممول عند الطلب. 

�شجادة �شالة عند الطلب، مع حتديد اجتاه القبلة. 

توفري ثالجة لكل �شقة. 

املط�بخ
�شاغلي  من  الأق�شى  للحد  اجللو�س  وت�شهيالت  والكرا�شي  الطاولت  من  كافية  اأعداد  توفري 

ال�شقة.

يجب توفري تليفزيون بدون تكلفة اإ�شافية )اإن مل يكن متوفرًا بالفعل يف غرفة النوم(.
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احلم�م�ت

وجود بانيو اأو د�س.

توفري م�شجب للمالب�س.

توفري مغ�شل لغ�شل الوجه )اإل اإذا مت توفري مغ�شل يف جميع الغرف(. 

تركيب �شتائر حمام اأو اأبواب زلجة.

مراآة فوق املغ�شل اأو بجانبه

تنظيف  فر�شاة  لها،  حامل  توفري  مع  ورقية  مبحارم  مزود  الأقل  على  واحد  مرحا�س  توفري 

املرحا�س، �شلة نفايات مع اأكيا�س �شحية، ف�شال عن املحارم الورقية. 

يجب اأن تتوفر لكل احلمامات نافذة اأو نظام تهوية معتمد.

يجب تزويد اأبواب احلمامات باأقفال اأو ترابي�س.

يجب توفري من�شفة لال�شتحمام ولليد لكل �شخ�س.

توفري ح�شرية اأو �شجادة حمام.

يجب تزويد كافة النوافذ يف غرف اجللو�س، غرف النوم  ب�شتائر عادية اأو مقطعية. ال�شتائر

و�ش�ئل التكييف  

يف ال�شقة

يجب توفري و�شائل تكييف منا�شبة يف ال�شقة يف جميع الأوقات )يوؤخذ يف العتبار التغريات 

الف�شلية للمناخ(.  

يجب اإ�شاءة كافة الغرف يف كل �شقة ب�شكل كاف ومنا�شب. االإن�رة

الكهرباء
اأعداد كافية من املقاب�س الكهربائية  يجب تو�شيح قوة التيار الكهربائي )الفولتية(، وتوفري 

حيثما وجد التيار وح�شب عدد الأجهزة الكهربائية التي مت توفريها. 

يجب اأن يتوفر لل�شقة جهاز هاتف يعمل يف غرفة النوم اأو غرفة اجللو�س.اله�تف

                                       معايري بخالف البناء

احلجز 

واالأ�شع�ر

يجب اإطالع الزوار بدقة ما ت�شمله ت�شعرية ال�شكن والوجبات وامل�شروبات مبا يف ذلك ر�شوم 

اخلدمة والر�شوم الإ�شافية الأخرى مثل ر�شوم بطاقات الئتمان.

يجب اإطالع ال�شيوف على تفا�شيل اأي �شيا�شات داخلية )مثل منع التدخني( وذلك قبل وقت 

احلجز.

يجب ال�شماح لل�شيوف والزوار مب�شاهدة ال�شقق قبل احلجز اإذا رغبوا يف ذلك.

معلوم�ت 

لل�شيوف

يجب توفري التفا�شيل الكاملة كتابيًا اأو يف �شكل مطبوع عن ال�شكن، مبا يف ذلك ترتيبات النوم 

قبل اإجراء احلجز العتيادي.

غرف لل�شيوف 

ذوي االع�قة 

تو�شيع الأبواب لذوي العاقة  وتوفري مكان مريح لالإقامة يف ال�شقق.

تو�شيع اأبواب احلمامات لذوي العاقة ، وذلك باأن تكون �شعة  الباب 0.815 مرت ويف�شل اأن 

تكون ال�شعة  0.9 مرت.

احلد الأق�شى لو�شع مفاتيح انارة امل�شابيح يف ال�شقة واحلمام، يكون بعلو 1.22 مرت.
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وزارة ال�شن�عة والتج�رة وال�شي�حة

 قرار رقم )36( ل�شنة 2019

ب�ش�أن تنظيم مزاولة اأن�شطة مك�تب و�شرك�ت ال�شي�حة وال�شفر 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته، 

لل�شياحة واملعار�س،  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   2006 ل�شنة  القانون رقم )62(  وعلى 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1987 ب�شان ال�شروط الواجب توافرها يف الرحالت ال�شياحية 

ال�شاملة واجلماعية،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1989 ب�شاأن �شروط واإجراءات مْنح الرتاخي�س ملزاولة اأعمال 

ل بالقرار رقم )37( ل�شنة 2015، اخِلْدمات ال�شياحية وجتديدها، املعدَّ

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 ب�شاأن ت�شنيف وتنظيم �شركات ومكاتب ال�شياحة وال�شفر،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الطريان املدين ال�شادرة بالقرار رقم )21( ل�شنة 

2013، وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2018 ب�شاأن ر�شوم منح وجتديد تراخي�س اخلدمات ال�شياحية، 

 

قرر الآتي:

م�دة )1(

ل يجوز مزاولة اأن�شطة مكاتب و�شركات ال�شياحة وال�شفر اإل برتخي�س من هيئة البحرين 

لل�شياحة واملعار�س.

م�دة )2(

برامج  وعمل  اجلوي  النقل  وت�شويق خدمات  ببيع  وال�شفر  ال�شياحة  و�شركات  مكاتب  تقوم 

�شياحية داخل وخارج مملكة البحرين.

م�دة )3(

يجب توافر ال�شروط التالية للرتخي�س مبزاولة ن�شاط مكاتب و�شركات ال�شياحة وال�شفر:

اأن يكون لدى طالب الترخي�س مدير للمكتب موؤهل وذو خبرة منا�شبة في مجال بيع وت�شويق   -1

خدمـــات النقل الجوي اأو �شركات الطيران وعمل البرامج ال�شياحية، واأن يكون حا�شاًل على 

اإحدى الدورات المعتمدة من )الأياتا( في ذات المجال. 

اأن يكون مقر المكتب من �شمن المقار التي توافق عليها هيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س.  -2

اأن يكـــون العاملين فـــي المكتب موؤهلين للعمل فـــي مجال ن�شاط مكاتب و�شـــركات ال�شياحة   -3

وال�شفر.
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اأن يكـــون المكتب مجهز باأجهزة الحجز الآلي الالزمة لممار�شة الن�شاط واأن يقدم ما يثبت   -4

ذلك.

األ يقل عدد الموظفين في المكتب عن اثنين.  -5

م�دة )4(

يجب على املرخ�س له اللتزام بالآتي:

1-  ت�شمين الإعالنات الخا�شة بالترويج لأن�شطته كافة البيانات وال�شروط التف�شيلية عن هذه 

الأن�شطـــة والأ�شعـــار �شاملة ال�شرائب والر�شوم، بما ل يدع مجـــاًل للغمو�س اأو اللتبا�س لدى 

الجمهور ب�شاأن المعاني الواردة في مادة الإعالن.

تعيين ممثل في الدول التي ينظم اإليها الرحالت ال�شياحية، ويكون المرخ�س له م�شئول عن   -2

اأي مخالفة اأو تق�شير في اللتزامات تجاه المتعاملين معه .

م�دة )5(

فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذا القرار، تطبق اأحكام القرار رقم )1( ل�شنة 2018 

ب�شاأن ر�شوم مْنح وجتديد تراخي�س اخلدمات ال�شياحية، على ترخي�س مزاولة اأن�شطة مكاتب 

و�شركات ال�شياحة وال�شفر.

م�دة )6(

يلغى القرار رقم )1( ل�شنة 1987 ب�شاأن ال�شروط الواجب توافرها يف الرحالت ال�شياحية 

ومكاتب  �شركات  وتنظيم  ت�شنيف  ب�شاأن   1990 ل�شنة   )2( رقم  والقرار  واجلماعية،  ال�شاملة 

ال�شياحة وال�شفر.

م�دة )7(

على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شرة يف اجلريدة الر�شمية.

   وزيـــــر ال�شن�عة والتج�رة وال�شي�حة 

 زايد بن را�شد الزي�ين

�شدر بتاريخ: 11 �شعبان 1440هـ     

المــــــوافـــــق: 16 اأبــــريل 2019م
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وزارة ال�شن�عة والتج�رة وال�شي�حة

اإعالن�ت مركز امل�شتثمرين    

اإعالن رقم )337( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

متولي اإبراهيم متولي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأف�شل عر�س للت�شويق �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 127984، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمود متولي اإبراهيم متولي، 

ومح�شن متولي اإبراهيم متولي.  

اإعالن رقم )338( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل �شركة م�ش�همة بحرينية ع�مة

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

الم�شاهمة البحرينية العامة التي تحمل ا�شم )المدينة للزجاج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 31402، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 500،000 )خم�شمائة 

األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ عبداهلل مح�شن علوي العلوي. 

اإعالن رقم )339( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�ض 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 )جالوك لالإنتاج ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 56860، طالبين 

 2،650،000 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

)مليونان و�شتمائة وخم�شون األف( دولر اأمريكي، وت�شبح مملوكه ل�شركة )نيدو بروداك�شن جي بي �شي بي تي واي 

اإل تي دي(.



العدد: 3415 – الخميس 18 أبريل 2019

49

اإعالن رقم )340( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

عي�شى محمد الكويتي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نكز�س لال�شت�شارات(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 66040، طالبًا تحويل الفرعين الثالث والرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

ا�شمها )كيك�س اآند بيك�س ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شه اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل 

من: محمد عي�شى محمد الكويتي، لمياء محمد عي�شى محمد كويتي، وفواز محمد عي�شى محمد كويتي.  

اإعالن رقم )341( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل �شركة ت�ش�من 

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدان/ قا�شم 

اأحمد محمد يو�شف و�شريكه، �شاحبا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )هيو�شتن لخدمات تخلي�س المعامالت(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالَبين   ،90063 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: قا�شم اأحمد 

محمد يو�شف، ومرت�شى اأحمد محمد يو�شف. 

اإعالن رقم )342( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل فرع من �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  لل�شياحة  )المر�شى  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة 

مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  الواح  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  ال�شركة  من  الأول  الفرع  تحويل  طالبين   ،101068

40،000 )اأربعون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )المر�شى لل�شياحة ذ.م.م(.

اإعالن رقم )343( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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الم�شجلة  المكتبي(،  لالأثاث  )المكاتب  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الزياني،  عبدالرحمن  جا�شم 

بذاتها  قائمة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثامن  الفرع  تحويل  طالبًا   ،5042 رقم  القيد  بموجب 

وبا�شم المالك نف�شه، وبراأ�شمال مقداره  50،000)خم�شون األف( دينار بحريني.

اإعالن رقم )344( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�ش�من

 

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

عبداهلل ر�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الجهاد لقطع غيار ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد 

اإلى �شركة ت�شامن ا�شمها التجاري )الجهاد  رقم 33777، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

لقطع غيار ال�شيارات/ ت�شامن(، وبراأ�شمال مقداره 200 )مائتين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: علي 

اأحمد عبداهلل ر�شي، و�شنقيت �شينل كومار.  

اإعالن رقم )345( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

SHARON GALVEZ LOPEZ ، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اآر اإم دي العقارية �س.�س.و(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،124921 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

 SHARON GALVEZ :م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من

.MIGUEL PATRICK GALVEZ LOPEZو ،LOPEZ

اإعالن رقم )346( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

اإليه ال�شيدة/ ليلى  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 

الم�شجلة بموجب  البناء(،  لمواد  ا�شم )ع�شر نجوم  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  المريخي، مالكة  اأحمد خليل 

المحدودة  الم�شئولية  ذات  بال�شركة  فرع  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  ال�شاد�س  الفرع  تحويل  طالبًة   ،25359 رقم  القيد 

الم�شماة )الألفية لمواد البناء ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 68611، والمملوكة لكل من ليلى اأحمد خليل 

 .NAMBANATH PUTHIYA PURAYIL ABDULKADERالمريخي، و
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اإعالن رقم )347( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

�س.�س.و(،  القاب�شة  )َعمرة  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الكريمي،  الع�شواني  محمد  عبده 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 100972، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبداهلل عبده محمد 

عبده  ويو�شف  الكريمي،  عبده  يو�شف  واأن�س  الكريمي،  الع�شواني  عبده  عبداهلل  ور�شوان  الكريمي،  الع�شواني 

محمد الكريمي، ومحمد عبداهلل عبده الع�شواني الكريمي.

اإعالن رقم )348( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل فرع موؤ�ش�شة فردية 

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  والمقاولت(،  للتجارة  ا�شم )فريالند  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  را�شد،  نا�شر  �شعيد  نا�شر 

قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبًا   ،46990 رقم  القيد  بموجب 

 ،GANGADHARAN PILLAI :بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، واإدخال كل من

وGIRISH KUMAR GANGADHARAN PILLAI �شريكين في ال�شركة.

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

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

اإعالن رقم )349( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة جواد 

الفردية  الموؤ�ش�شة  اللهياري، مالكة  اأكبر ح�شن علي  ال�شيدة/ فريدة  نيابة عن  ت�شامن مهنية،  و�شركاه/  حبيب 

التي تحمل ا�شم )معمل البناء للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 62897-3، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 

دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة 

بحريني، وتكون مملوكة لكل من: فريدة اأكبر ح�شن علي اللهياري، وفادي محمد عمران.
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اإعالن رقم )350( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

اإليه مكتب المحامي  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

اإبراهيم غالم �شوندي،  اإبراهيم محمد زاهور  عبدال�شهيد عبدالح�شين محمد �شلمان خلف، نيابة عن ال�شيد/ 

97842، طالبًا  القيد رقم  بموجب  الم�شجلة  التعاقد(،  ا�شم )نازنين  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )نازنين للمقاولت 

اإبراهيم محمد  من:   لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(، 

.NAZNEEN EBRAHIM SARGUROH SONDE   زاهور اإبراهيم غالم �شوندي، 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 اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )351( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل �شركة م�ش�همة بحرينية مقفلة

اإىل �شركة ذات م�شئوليه حمدودة

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب.  القاب�شة  وكوفان  تروفي  ا�شم )مجموعة  تحمل  التي  البحرينية  الم�شاهمة 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،77416 رقم  القيد 

)اإيرام  �شركة  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  وخم�شون  )مائتان   250،000 مقداره  وبراأ�شمال 

جروب ذ.م.م(،  ولورانت ماري.

اإعالن رقم )352( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل فرع موؤ�ش�شة فردية 

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

حبيب ح�شن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز فيجن البحرين التجاري(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 71965، طالبًا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة والم�شمى )ذا اآي�شكريم �شوب للتجارة( اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها وبا�شم المالك نف�شه واإدخال ال�شيد/ اأحمد عبداللطيف عبداهلل اإ�شماعيل �شريكًا 

في ال�شركة ، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( 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 اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )353( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�ش�من

  

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

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

67042-2، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 2،500 

 MUHAMMAD ASIM SALEEM MUHAMMAD :األفان وخم�شمائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من(

.NADIA KHALIL MOHAMMAD BASHEER AHMEDو ، SALEEM

اإعالن رقم )354( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

اأحمد ح�شن �شياح، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات اإيفر�شت للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،56264 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مكي ح�شن ر�شي محمد اآل �شبيل، 

ومحمد اأحمد ح�شن �شياح، ومارلين كوبيرو اأونفري اأنتونيو. 

اإعالن رقم )355( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

  

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

)دفيدند جيت كابيتال ذ.م.م(، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأكاديمية الخليج العالمية لفن 

الطهي �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 126425، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني ل�شركة ال�شخ�س الواحد 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500،000 )خم�شمائة األف( دينار بحريني 

وذلك باإدخال �شركاء جدد.

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

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )356( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة )بيكر 

تيلى جيه اإف �شى ذ.م.م(، نيابة عن ال�شيدة/ با�شمة ال�شيد عي�شى ها�شم مرزوق، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي 

من  والثالث  الأول  الفرعين  تحويل  طالبًا  رقم 33774،  القيد  بموجب  الم�شجلة  المرزوق(،  ا�شم )مخبز  تحمل 

الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها با�شم المالكة نف�شها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 

األف( دينار بحريني.

اإعالن رقم )357( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

يا�شين محمد يون�س محمد اأن�شاري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بلو اأوك للمقاولت(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،99910 رقم  القيد  بموجب 

يا�شين محمد  اأيوب محمد  1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  وبراأ�شمال مقداره  محدودة، 

.SANTHI BHUSHAN KARREيون�س محمد اأن�شاري، و

اإعالن رقم )358( ل�شنة 2019

ب�ش�أن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اآمال 

ح�شن ح�شين رحمه، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جوكاكو للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،93762

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة للمالكة نف�شها.


