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�اأمر�ملكي�رقم�)7(�ل�سنة�2018
مبنح�و�سام�القوة

نحن�حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة��������������ملك�مملكة�البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 في �شاأن الأو�شمة وتعديالته،
وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002،

اأمرنا�بالآتي:
املادة�الأولى

بنظام  العاملين  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  �شباط  الع�شكريين من  اإلى  القوة  و�شام  ُيمنح 
القيد، وذلك بمنا�شبة مرور خم�شين عامًا على تاأ�شي�س قوة دفاع البحرين.

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 15 جمادى الأولى 1439هـ
الموافق:  1 فـبـــــرايــــــــــــــر 2018م
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�اأمر�ملكي�رقم�)8(�ل�سنة�2018
مبنح�و�سام�

�ملك�مملكة�البحرين� � � � نحن�حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

اأمرنا�بالآتي:
املادة�الأولى
ُينح و�شام البحرين من الدرجة الأولى اإلى كل من:

�شلمان عطية اهلل عبدالرحمن اآل خليفة 1- اللواء طبيب 
خالد بن علي محمد اآل خليفة 2- اللواء طبيب 
ام ال�شبيعي حمد عبداهلل الغنَّ 3- اللواء ركن 

ام ال�شبيعي منير اأحمد عبداهلل الغنَّ 4- اللواء ركن 
علي بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة 5- اللواء ركن 

عبداهلل �شعيد بريد المن�شوري 6- اللواء ركن 
ي جابر عبداهلل حويل المرِّ 7- اللواء ركن 
علي �شقر عبداهلل النعيمي 8- اللواء ركن 

محمد ها�شم اإبراهيم ال�شادة 9- اللواء ركن مهند�س 
خليفة بن عبداهلل بن خليفة اآل خليفة 10- اللواء ركن 

غانم اإبراهيم �شند علي الف�شالة 11- اللواء ركن 
محمد عبداهلل عبدالعزيز الأحمد 12- اللواء ركن 

اأنور عبداهلل جا�شم الجودر 13- اللواء ركن 
ريا�س نا�شر عبدالرحمن العريج 14- اللواء ركن 

عبدالرحمن خليفة جمعة النعيمي 15- اللواء ركن 
يو�شف را�شد عي�شى فليفل 16- اللواء 

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 18 جمادى الأولى 1439هـ
الموافق:  4 فـبـــــرايــــــــــــــر 2018م
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�اأمر�ملكي�رقم�)9(�ل�سنة�2018
مبنح�و�سام�

نحن�حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة��������������ملك�مملكة�البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 في �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

اأمرنا�بالآتي:
املادة�الأولى

ُينح و�شام الكفاءة من الدرجة الأولى اإلى كل من:
يو�شف را�شد عي�شى فليفل 1- اللواء 

ح�شان علي مهنا المهنا 2- العميد 
�شمير اأحمد محمد الزياني 3- العميد 

خالد علي عيد الرميحي 4- العميد ركن 
من�شور اأحمد محمد المن�شور 5- العميد 

را�شد عبداهلل جمعه الف�شالة 6- العميد ركن 
محمد علي نا�شر بوجندل 7- العميد 

علي �شعيد بريد المن�شوري 8- العميد ركن 
خالد عبداهلل خمي�س المعراج 9- العميد ركن 

م�شعل جابر حمد اآل خليفة 10- العميد ركن 

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 18 جمادى الأولى 1439هـ
الموافق:  4 فـبـــــرايــــــــــــــر 2018م
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�اأمر�ملكي�رقم�)10(�ل�سنة�2018
�بتكليف�ويل�العهد�نائب�القائد�الأعلى

القيام�مبهام�احلكم

نحن�حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة������������ملك�مملكة�البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا�بالآتي:
املادة�الأولى

ُيعهد اإلى ويلِّ عهدنا نائب القائد الأعلى، �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن عي�شى 
ا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج. اآل خليفة القيام مبهام احلكم نيابة عنَّ

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 19 جمادى الأولى 1439هـ
الموافق: 5 فــبـــرايــــــــــــــــر 2018م
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�قرار�رقم�)1(�ل�سنة�2018
بتعيني�مدراء�يف�وزارة�ال�سحة�

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 
رقم  بالقرار  ال�شادرة  التنفيذية  ولئحته   ،2014 ل�شنة   )69( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ل  المعدَّ

)51( ل�شنة 2012 وتعديالتها،
وعلى المر�شوم رقم )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2012 بتعيين مديَرين بالوكالة في وزارة ال�شحة، 
وبناًء على عْر�س وزيرة ال�شحة،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُيعيَّن في وزارة ال�شحة  كلٌّ من:
مديرًا لإدارة الت�شال  1- اأني�شة �شعد الحويحي 

مديرًا لإدارة الخدمات الم�شاندة  2- �شيما محمد زينل 
مديرًا لإدارة المعلومات والتخطيط 3- خالد علي الجالهمة 

مديرًا لإدارة تعزيز ال�شحة  4- د. وفاء اإبراهيم ال�شربتي 
مديرًا لإدارة ال�شحة العامة  5- د. نجاة محمد اأبوالفتح 

املادة�الثانية
الجريدة  في  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  ال�شحة  وزيرة  على 

الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 18 جمادي الولى 1439هـ
الـمــوافـــــــــق: 4 فـبــــرايــــــــــــــــر 2018م
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�قرار�رقم�)2(�ل�سنة�2018
بنقل�وتعيني�مدراء�يف�وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية�

رئي�س مجل�س الوزراء:
ل  بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 

وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )73( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية،
وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2017 بتعيني مدراء يف وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

وبناًء على عْر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

التفتي�س  لإدارة  مديرًا  ليكون  العمالية  العالقات  اإدارة  مدير  اأحمد جعفر احلايكي  ال�شيد  ُينقل 
وال�شالمة املهنية بوزارة العمل والتنمية الجتماعية.

املادة�الثانية
ُيعنيَّ يف وزارة العمل والتنمية الجتماعية، ُكلٌّ من:

1- ال�شيدة �شحر را�شد المناعي          مديرًا لإدارة الم�شاعدات الجتماعية.
2- ال�شيدة مي ح�شن الع�شمي              مديرًا لإدارة العالقات العمالية.

املادة�الثالثة
على وزير العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 21 جمادى الأولى 1439هـ
المـــــوافــــــق: 7 فـبــــــرايـــــــــــــــر 2018م
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جمل�س�التنمية�القت�سادية

�قرار��رقم�)1(�ل�سـنة�2018
باإعادة�ت�سكيل�جمل�س�التنمية�القت�سادية

ولي العهد نائب القائد الأعلى، رئي�س مجل�س التنمية القت�شادية:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2000 ب�شاأن اإن�شاء وتنظيم جمل�س التنمية القت�شادية 

وتعديالته، 
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2014 باإعادة ت�شكيل جمل�س التنمية القت�شادية،
وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2014 بتعيني ع�شو مبجل�س التنمية القت�شادية،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2015 بتعيني ع�شو مبجل�س التنمية القت�شادية،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُيعاد ت�شكيل جمل�س التنمية القت�شادية برئا�شة ويل العهد نائب القائد الأعلى، وع�شوية كل من:
1- �شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد اآل خليفة.

2- �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة.
3- ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة.

4- الدكتور ح�شن بن عبداهلل فخرو، نائبًا للرئي�س.
5- وزير المالية.

6- محافظ م�شرف البحرين المركزي.
7- وزير العمل والتنمية الجتماعية.

8- وزير الموا�شالت والت�شالت.
9- وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

10- رئي�س مجل�س اإدارة �شندوق العمل.
11- الرئي�س التنفيذي لمجل�س التنمية القت�شادية.

12- رئي�س غرفة تجارة و�شناعة البحرين.
13- ال�شيد/ فاروق يو�شف الموؤيد.

14- ال�شيد/ �شعود عبدالعزيز كانو.
15- ال�شيد/ �شامر ماجد الج�شي.

16- ال�شيد/ يو�شف عبداهلل علي ر�شا.
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17- ال�شيد/ طارق جليل ال�شفار.
18- ال�شيد/ خالد اإبراهيم حميدان.
19- ال�شيد/ خالد علي را�شد الأمين.

20- ال�شيدة/ نجالء محمد ال�شيراوي.
21- ال�شيدة/ ر�شا محمد �شبكار.

22- ال�شيدة/ فاطمة عي�شى اإبراهيم. 

املادة�الثانية
تكون مدة الع�شوية يف املجل�س ثالث �شنوات تبداأ من تاريخ �شدور هذا القرار.

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

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة
ويل�العهد�نائب�القائد�الأعلى

رئي�س�جمل�س�التنميـة�القت�سادية

�شدر بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1439هـ
المــــوافـــــــق: 5  فـــبـــرايـــــــــــر   2018م
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�قرار�رئي�س�الهيئة�العليا�لل�سندوق�امللكي�ل�سهداء�الواجب�
��رقم�)1(�ل�سنة�2018

بتعيني�مدير�للجهاز�الإداري�لل�سندوق�امللكي�ل�سهداء�الواجب

ولي العهد نائب القائد الأعلى، رئي�س الهيئة العليا لل�شندوق الملكي ل�شهداء الواجب:
بعد الطالع على الأمر امللكي رقم )16( ل�شنة 2016 باإن�شاء ال�شندوق امللكي ل�شهداء الواجب، 

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2016 بت�شكيل الهيئة العليا لل�شندوق امللكي ل�شهداء الواجب،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُيعنيَّ ال�شيخ خالد بن �شلمان بن خالد اآل خليفة مديرًا للجهاز الإداري لل�شندوق امللكي ل�شهداء 
الواجب.

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

��سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة
ويل�العهد�نائب�القائد�الأعلى���

رئي�س�الهيئة�العليا
لل�سندوق�امللكي�ل�سهداء�الواجب

 
�شدر بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1439هـ
المــــــوافـــــق: 5 فـبـــــــرايــــــــــــــر 2018م
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�وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية
 

�قرار�رقم�)3(�ل�سنة�2018
�ب�ساأن�ت�سكيل�اللجنة�الوطنية�للإر�ساد�والتوجيه�املهني

وحتديد�اخت�سا�ساتها
 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�شنة 2007 ب�شاأن التدريب املهني، وبالأخ�س املادة )20( 

منه،
ل بالقانون  وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، املعدَّ

رقم )31( ل�شنة 2014،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2013 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني وحتديد 

اخت�شا�شاتها،
 

قرر�الآتي:
مادة�)1(

وكيل  الدو�شري  �شامل  �شباح  ال�شيد/  برئا�شة  املهني  والتوجيه  لالإر�شاد  الوطنية  اللجنة  ل  ُت�شكَّ  
وزارة العمل والتنمية الجتماعية، وع�شوية ُكلٍّ من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:

1 - محمد علي الأن�شاري
الوكيل الم�شاعد ل�شئون العمل – وزارة العمل والتنمية الجتماعية

2 - خالد �شليم الحاج
الوكيل الم�شاعد ل�شئون الريا�شة والمن�شاآت – وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة

3 - ع�شام اإ�شماعيل العلوي
مدير اإدارة التدريب وتطوير القوى العاملة – وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

4 - ح�شين علي ال�شامي
مدير اإدارة التوظيف – وزارة العمل والتنمية الجتماعية

5 - يون�س �شلمان ح�شن 
الإعالم �شئون  مدير اإدارة الإذاعة – وزارة 

يقي 6 - محمد عبدالرزاق ال�شدِّ
مدير اإدارة التعليم الفني والمهني – وزارة التربية والتعليم

7 - عبداهلل عبدالعزيز العمري
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مدير اإدارة �شئون القراآن الكريم – وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف
8 - ع�شمت جعفر علي اأكبر

مدير اإدارة التعاون والتن�شيق الأكاديمي بالإدارة العامة لالإطار الوطني للموؤهالت  - هيئة جودة 
التعليم والتدريب

9 - محمد علي اأحمدي
مدير الم�شاريع الخا�شة – �شندوق العمل )تمكين(

10- محمود جميل ال�شيخ
القائم بمهام رئي�س �شعبة التدريب المهني – جامعة البحرين

11- ناهد جا�شم �شويطر
مدير دائرة �شئون المتدربين - معهد البحرين للتدريب

12- اإيما عبدالجليل جناحي
مديرة اإدارة المناهج والتطوير الأكاديمي - بوليتكنك البحرين

13- غادة يو�شف الرئي�س
رئي�س �شئون الطلبة والتقييم باإدارة التقييم والمتابعة - الأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي

14- منذر عبداللطيف المداوي
مدير اإدارة عالقات الم�شتثمرين وال�شئون الحكومية - مجل�س التنمية القت�شادية

15- بهيجة محمد الديلمي
م�شت�شارة اإدماج احتياجات المراأة في التنمية - المجل�س الأعلى للمراأة 

16- نوف جمعة الجودر
مدير اإدارة تقنية المعلومات - غرفة تجارة و�شناعة البحرين

17- ن�شرين عبدالوهاب الع�شومي
نائب الرئي�س للتدريب والتثقيف العمالي - التحاد الحر لنقابات عمال البحرين

18- مهدية جا�شم ح�شن
الأمين العام الم�شاعد للتدريب والتثقيف – التحاد العام لنقابات عمال البحرين

19- اأحمد محمود عطية
نائب رئي�س مجل�س الإدارة - جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد الب�شرية

20- منال من�شور الخان
رة بمركز القيادة والإدارة - معهد البحرين للدرا�شات الم�شرفية والمالية   محا�شِ

21- نواف محمد الج�شي
اأمين �شر الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخا�شة

22- حمزة علي �شرف
اأمين �شر الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب

وتعنيِّ اللجنة يف اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�س يحل محله يف حالة غيابه.
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مادة�)2(
ع اخلطة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه  ع ال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات املتعلقة بو�شْ تتولى اللجنة و�شْ
املهني، والإ�شراف على خطط التنفيذ اخلا�شة بها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من ِقَبل جمل�س 

الوزراء، ولها على الأخ�س:
- اقتـــراح ال�شيا�شـــات للنهو�س ببرامج الإر�شاد والتوجيه المهني ورْبِطهـــا ب�شيا�شات التعليم والتدريب 

واحتياجات �شوق العمل.
- اإعـــداد البحوث والدرا�شات وتنظيم الموؤتمرات والندوات وور�ـــس العمل المتعلقة بالإر�شاد والتوجيه 

المهني.
ـــع الآليـــات الكفيلة بتنفيـــذ الخطة الوطنية لالإر�شـــاد والتوجيه المهني، بما فـــي ذلك الفعاليات  - و�شْ

الإعالمية.
- الإ�شراف على اإعداد وتوزيع المعلومات المتعلقة بالإر�شاد والتوجيه المهني.

- التن�شيق بين الوزارات والهيئات المعنية ب�شاأن تنفيذ برامج الإر�شاد والتوجيه المهني.
َعـــرُّف على ال�شتعدادات والقـــدرات الطبيعية  - الإ�شـــراف علـــى اإجراء الدرا�شات لتحديـــد و�شائل التَّ

والنف�شية؛ ل�شمان التوجيه ال�شليم للمتدربين والباحثين عن عمل اإلى مجالت التدريب والعمل.
- درا�شـــة المو�شوعـــات التي تحال اإليها مـــن ِقَبل وزارة العمل والتنمية الجتماعيـــة اأو اأية جهات ذات 

عالقة، واإبداء الراأي فيها.

مادة�)3(
دهما، ول تكون اجتماعاتها  جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها اأو نائبه يف املكان والزمان اللذين يحدِّ
�شحيحة اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأن يكون منهم الرئي�س اأو نائبه. وُت�شِدر اللجنة قراراتها 
اأو  ح اجلانب الذي منه الرئي�س  َت�شاوي الأ�شوات يرجَّ بالأغلبية املطلقة لالأع�شاء احلا�شرين، وعند 

نائبه ح�شب الأحوال.
وللجنة دعوة َمن تراه منا�شبًا من اخلرباء واملتخ�ش�شني حل�شور اجتماعاتها دون اأن يكون لهم 

�شوت معدود يف املداولت.

مادة�)4(
ل من بني اأع�شائها اأو من غريهم جلانًا فرعية لدرا�شة بع�س املو�شوعات املعرو�شة  للجنة اأْن ت�شكِّ
عليها، ويكون لكل جلنة فرعية رئي�س تختاره من بني اأع�شائها. وعلى اللجان الفرعية اأْن تقدم تقريرها 
اإلى اللجنة الرئي�شية. ويجوز للجنة ال�شتعانة مبن تراه من اخلرباء املخت�شني اإذا دعت احلاجة اإلى 
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ذلك دون اأن يكون لهم �شوت معدود يف املداولت. 

مادة�)5(
العمل  التي حتكم نظام  ال�شوابط  تت�شمن  اأن  اأعمالها، على  لت�شيري  اللجنة لئحة داخلية  ت�شع 

باللجان الفرعية وغريها من الأمور التنظيمية املتعلقة بعمل اللجنة. 

مادة�)6(
ترفع اللجنة خطتها اإلى وزير العمل والتنمية الجتماعية لعْر�شها على جمل�س الوزراء لالعتماد. 

مادة�)7(
مبهام  القيام  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  العاملة  القوى  وتطوير  التدريب  اإدارة  تتولى 

ال�شكرتارية الفنية والإدارية للجنة.

مادة�)8(
تكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني قابلة للتجديد.

مادة�)9(
ُيلغى القرار رقم )1( ل�شنة 2013 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني وحتديد 

اخت�شا�شاتها.

مادة�)10(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية
جميل�بن�محمد�علي�حميدان

 
�شدر بتاريخ: 7 جمادى الأولى 1439هـ
المــــــوافـــــق: 24 يـنــــايــــــــــــــر 2018م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)5(�ل�سنة��2018
ب�ساأن�الرتخي�س�بت�سجيل�جمعية�كلني�اأب

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
 بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف 
 1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان 

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

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
والثقافية اخلا�شعة  والأندية الجتماعية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 
والأندية  للجمعيات  املال  بجْمع  الرتخي�س  نظام  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )65( رقم  القرار  وعلى 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية كلني اأب،

قرر�الآتي:
مادة�-��1-

رقم   قيد  حتت  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  يف  اأب  كلني  جمعية  ل  ت�شجَّ
)1/ج/اأج/2018(.

مادة�-��2-
ُين�شر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من اليوم 

التايل لتاريخ الن�شر.      
وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية
جميل�بن�محمد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 13 جمادى الأولى  1439هـ
الموافـــــــــــق: 30  يــنــــــــايـــــــــــــر 2018م
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بيان�باأ�سماء�الأع�ساء�املوؤ�س�سني
جلمعية�كلني�اأب

1 - علي محمد اأحمد الق�شير
2 - رقية ال�شيد حميد ماجد ها�شم 
3 - محمد عبدالمجيد علي العو�شي

4 - طارق ح�شن العي�شى
5 - مريم حيدر مردانه

6 - اإبراهيم را�شد علي ح�شن
7 - عبدالمنعم محمد علي 
8 - ح�شن علي ح�شن نعمة

9 - �شلمان فاروق اأحمد محمد 
10- اأحمد محمد علي المقابي
11- حبيب علي نجف كوهري

12- ناديا فوزي محمد ال�شهابي
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ملخ�س�النظام�الأ�سا�سي
جلمعية�كلني�اأب

اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام  تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على 
الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  )1/ج/اأج/2018(،  رقم  قيد  حتت  2018م 
ال�شادر  اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
من  للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثُبت  الجتماعية،  والتنمية  العمل  بوزارة  اجلمعية  ل  ُت�شجَّ
تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990يف �شاأن 
تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون 

الجتماعية. 
 BMMI TOWER ،428 مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو بناية رقم 1006، طريق 2806، جممع

مملكة البحرين.
ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن تنت�شب 
اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون اإذن م�شبق 

من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخذ املوافقة امل�شبقة من 

اجلهات احلكومية املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
1 - ن�شر الوعي وثقافة المحافظة على البيئة.

2 - تعزيز الم�شئولية الجتماعية لجميع فئات المجتمع.
3 - ت�شجيع وتاأهيل ال�شباب في مختلف الفئات العمرية للقيام بالأعمال التطوعية.

4 - غر�س حب المبادرة في الم�شئولية الجتماعية.
اأْخذ  وبعد  البحرين  مبملكة  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  اأهدافها  لتحقيق  اجلمعية  وت�شعى   

املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة  بالو�شائل التالية:
1 - اإقامـــة الفعاليـــات والموؤتمـــرات ذات العالقـــة بن�شاط الجمعية  بعـــد اأْخذ الموافقـــة الم�شبقة من 

الجهات الحكومية المخت�شة.
2 - عْقد ندوات ودورات وور�س عمل تدريبية في نف�س مجال عمل الجمعية بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة 

من الجهات الحكومية المخت�شة.
3 - اإ�شـــدار ن�شـــرات ومطبوعـــات وفق اأهـــداف الجمعية المر�شومة بعـــد اأْخذ الموافقـــة الم�شبقة من 

الجهات الحكومية المخت�شة.
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4 - اإن�شـــاء موقـــع اإلكترونـــي للجمعية على �شبكـــة الإنترنت بعد اأْخـــذ الموافقة الم�شبقـــة من الجهات 
الحكومية المخت�شة.

5 - القيـــام بحمـــالت تنظيفيـــة ل�شواحـــل مملكة البحريـــن  بعد اأْخـــذ الموافقة الم�شبقـــة من الجهات 
الحكومية المخت�شة.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة الجتماعية. 
 وقد بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية وهي على النحو التايل:

1 - األ يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.
2 - اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلوك، واأن ل يكون قـــد ُحِكم عليه في جريمة مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة 

اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

وبنيَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل واإ�شقاط 
له اأمام  الع�شوية من اجلمعية، كما بينت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف التََّظلُّم من قرار ف�شْ

اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا يف هذا ال�شاأن.
العمومية  اأن اجلمعية  الهيئات املختلفة للجمعية، فقد اعترب  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ن  وقد ت�شمَّ
هي ال�شلطة العليا يف ر�ْشم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على جميع اأجهزتها 

وجلانها واأع�شائها.
وال�شروط  العادية،  وغري  منها  العادية  العمومية  اجلمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 
قراراتها  على  الت�شويت  وكيفية  توافره،  الواجب  القانوين  والن�شاب  عْقدها،  عند  باعها  اتِّ الواجب 

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

كما بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة يتكون من �شتة اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من 
بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

واعترب النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة هو ال�شلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ ال�شيا�شة 
التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُت�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة للجمعية. وبنيَّ 
واأن  اللجان املختلفة،  الع�شوية فيه وحقه يف ت�شكيل  الأ�شا�شي اخت�شا�شات املجل�س و�شروط  النظام 

د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت وكيفية حل املجل�س. اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر. كما حدَّ
وحول مالية اجلمعية بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من: 

1( ر�ْشم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.
2( ا�شتراكات الأع�شاء.

ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 3( الهبات والتبرعات التي ت�شرِّ
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4( اإيـــرادات الحفـــالت والمعار�س والأ�شواق الخيريـــة التي تقيمها اأو ت�شترك فيهـــا الجمعية بعد اأْخذ 
موافقة  الجهات المخت�شة. 

5( الأرباح الناتجة عن ا�شتثمار اأموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.  

كما بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة لت�شيري اأعمالها، 
واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأْن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير وتنتهي يف 31 
دي�شمرب من كل عام، وت�شتثَنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية، بحيث تبداأ من تاريخ ن�شر 
لالئحة  طبقًا  ْرف  ال�شَّ يكون  اأْن  �شريطة  يناير،  �شهر  يف  يكن  مل  اإْن  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيلها 
املالية للجمعية، وعلى �شرورة اأْن يقوم جمل�س الإدارة بعر�س احل�شاب اخلتامي على اجلمعية العمومية 

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

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

اختياريًا اأو اإجباريًا، واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.
تعمل يف  التي  الباقية على اجلمعيات  الأموال  بتوزيع  امل�شفي  يقوم  الت�شفية  اإمتام عملية  وبعد 

ميدان عمل اجلمعية.
الهيئات  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  د  حتدِّ ممكنة  غري  التوزيع  طريقة  اأ�شبحت  واإذا 

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)6(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�الرتخي�س�باإن�ساء�دار�ح�سانة�كبينا�بحرين

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور الح�شانة، المعدَّ
ل�شنة 2014،

وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد لتنمية المجتمع،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

�س ل�شركة اآي اإ�س اإن و�شركائها القاب�شة ذ.م.م  باإن�شاء دار ح�شانة كبينا بحرين لمدة  ُيرخَّ
�شنتين، تحت قيد رقم )1/دح/2018(.

مادة�)2(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة 

الر�شمية.
وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية
جميل�بن�محمد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 13 جمادى الأولى  1439هـ
الموافـــــــــــق: 30  يـنــــــــايــــــــــــــر 2018م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)11(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�ت�سنيف�عدد�من�العقارات�يف�منطقة�ع�سكر�– جممع�951

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

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

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

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

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

للتعمير 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  المر�شوم  وعلى 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

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

وعلى العْر�س على المجل�س البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

ت�شنَّف العقارات الكائنة بمنطقة ع�شكر مجمع 951 ِوْفقًا ِلما هو وارد في الخارطة المرافقة 
لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئي�س مجل�س الوزراء 

رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة�)2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(
ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 12 جمادى الأولى  1439هـ
الموافـــــــــــق: 29 يـنــــــــايـــــــــــــــر 2018م
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وزارة��سئون�الإعلم�

اإعلن�مزايدة�عامة�ودولية

تعلن اإدارة املوارد الب�شرية واملالية عن طرح املزايدة العامة الدولية التالية: 

رقم املزايدةمو�شوع املزايدة
قيمة 

ال�شمان 
البتدائي

قيمة وثائق
 املزايدة                            

املوعد النهائي لتقدمي العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

     اإدارة وت�شغيل القناة 
الرتفيهية على املوجة 

الإذاعية 
)MHz 105(
ملدة 5 �شنوات

INFO/19/2017

 دينار 
بحريني
1000/-

  دينار 
بحريني
25/-

2018/2/211:30الأربعاء

- علـــى الراغبين فـــي الم�شاركة في هذه المزايـــدة وممن تتوافر فيهم الكفـــاءة الالزمة، �شراء 
 وثائـــق المزايـــدة عن طريق خدمـــة المناق�شـــات الإلكترونيـــة بموقع مجل�ـــس المناق�شات

https://etendering.tenderboard.gov.bh ابتداًء من يوم الإثنين 2018/1/22.

يرجـــى الإلكترونيـــة،  المناق�شـــات  خدمـــة  فـــي  الت�شجيـــل  اأو  الم�شاعـــدة  لطلـــب   - 
  الت�شـــال بمجل�ـــس المناق�شـــات علـــى هاتـــف رقـــم: 17566617 اأو البريـــد الإلكترونـــي

.helpdesk@tenderboard.gov.bh

- لمزيـــد من المعلومات الرجاء الت�شال بوحدة العقـــود والمناق�شات في وزارة �شئون الإعالم 
على هاتف رقم: 17871118 )973+(.

�س لذلك بمكتـــب مجل�س المناق�شات والمزايدات في  - تـــودع العطاءات في ال�شندوق المخ�شَّ
مبنـــى اأركابيتا 551، الـــدور الأر�شي، طريق 4612، مجمع 346، خليـــج البحرين، المنامة، 
مملكـــة البحريـــن قبل ال�شاعـــة 13:30 )ح�شب التوقيـــت المحلي( من اليـــوم المذكور لقفل 
�شنـــدوق العطاءات، على اأْن يرَفق مع العطاء مبلغ ال�شمان البتدائي الم�شار اإليه اأعاله، اأو 
1% مـــن قيمة العطاء اأيهما اأقل )وفي جميع الأحوال يجب اأْن ل تقل قيمة ال�شمان البتدائي 
ق اأو  ق اأو خطـــاب �شمان م�شدَّ عـــن -/100 دينار بحريني(، وذلك فـــي �شورة �شيك م�شدَّ
بولي�شـــة تاأمين من اإحـــدى الموؤ�ش�شات المالية المحلية، على اأن يكـــون هذا ال�شمان �شاري 

المفعول طوال مدة �شريان العطاء المن�شو�س عليها في وثائق المزايدة.
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- تخ�شع هذه المزايدة لأحكام المر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم المناق�شات 
والم�شتريات والمزايـــدات والمبيعات الحكومية ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالمر�شوم رقم 

.www.tenderboard.gov.bh 2002 37( ل�شنة(

- كما يجب مراعاة ال�شروط التالية:
ال�شتمـــارة علـــى  الأحـــوال(  )بح�شـــب  الوحـــدات  واأ�شعـــار  الإجماليـــة  الأ�شعـــار  ن  تـــدوَّ اأْن   -1 

)Tender Proposal Form( م م 02.
مة �شمـــن العطاءات بخْتم  2- يجـــب اأن يتـــم خْتـــم جميع الم�شتنـــدات )الأ�شلية اأو الم�شـــورة( المقدَّ

مة العطاء. ال�شركة اأو الموؤ�ش�شة اأو الجهة مقدِّ
3- اأْن ترَفق ن�شخة من �شهادة ال�شجل التجاري على اأْن تكون م�شتملة على الن�شاط مو�شوع المزايدة.

4- اأْن ترَفق �شهادة �شالحة لإثبات ن�شبة البحرنة �شادرة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
5- اأْن يكون العطاء مكونًا من ن�شخة واحدة اأ�شلية ون�شختين اإلكترونيتين.

اًل لوثائق المزايدة. - يعتبر هذا الإعالن مكمِّ
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Ministry of information Affairs
Human & Financial Resources Directorate wishes to invite proposal for the following 
international public Auction:

Auction Title Auction No. Initial 
Bond Auction Fees

Closing Date
Day Date Time

Selling out Operation 
and Management of 
Entertainment Radio 
Channel Frequency 
(105 MHz) 
for a Period of 5 Years

INFO/19/2017 BHD
1000/-  

BHD
 25/-  

W
ednesday

21/2/2018 13:30

- Bidders are requested to purchase Auction documents online through the Bahrain Tender 
Board’s portal https://etendering.tenderboard.gov.bh from Monday 22/1/2018.

- For any enquires or assistance related to the e-tendering, please contact the help desk on Tel: 
17566617 email: helpdesk@tenderboard.gov.bh.

- For more information please contact the Contracts and Tenders Group, Tel: (+973) 17871118.

- The Bids should be deposited in the auction box provided at the Tender Board’s Offices at 
Arcapita Building 551, Ground Floor, Road 4612,Block 346, Bahrain Bay Manama, Kingdom of 
Bahrain on the above date before 13:30 L.T. along with an initial bond for the amount specified 
above or at the rate of 1% of the quotation value whichever amount is the lesser, provided that 
no Initial Bond’s value shall be less than BD 100/-, in the form of a Certified Cheque, Bank 
Guarantee or Insurance Policy valid for the duration specified in the auction documents.

- The Bids should be submitted along with an initial bond for the amount specified above, in the 
form of a Certified Cheque or Bank Guarantee valid for the duration specified in the auction 
documents. Failure to submit Initial Bond shall disqualify the Bidding.

- Articles of the Decree by Law No. (36) for 2002, regarding the regulation of Government Tenders 
and Purchases, together with its executive regulations issued in Decree No. (37) for 2002, must 
be observed www.tenderboard.gov.bh 

- The following conditions must also be observed:

1. Submit the Grand Prices and Unit Prices (according to conditions) on the Tender Proposal 
Form No. TB02.

2. All documents submitted as part of the Bid (original or copies) must bear the stamp of your 
Company/Establishment.

3. Enclose a copy of the Commercial Registration Certificate for the current year, which must 
include the Auction Subject as one of its activities.

4. Enclose a copy of a valid Certificate of Compliance with the Employment Percentage for 
Bahraini Manpower issued by Ministry of labour.

5. Your submission should be one original and two soft copies.
- This advertisement is considered as complementary to the Auction Documents.
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

اإعلنات�مركز�امل�ستثمرين

اإعلن�رقم�)71(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
��

كمال  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اأحمد ح�شن ال�شعدون، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ال�شعدون لل�شناعات الورقية �س.�س.و(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 92438، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
اأحمد ح�شن  لكل من: كمال  وتكون مملوكة  دينار بحريني،  اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  محدودة، 

ال�شعدون، ويو�شف كمال اأحمد ح�شن اأحمد ال�شعدون.

اإعلن�رقم�)72(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإلى��سركة�ال�سخ�س�الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )يونيون لوج�شتك�س يو اإل �شي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  33205، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ محمد جعفر محمد علي جا�شم.

اإعلن�رقم�)73(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة�

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  �شركة )اآي جودة 
لال�شت�شارات ذ.م.م(، نيابة عن اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )طه والمن�شور التجارية/ ت�شامن(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 8317، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
عبدالوهاب  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

عبدالح�شن من�شور المن�شور، ومحمود ميرزا علي طه.
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اإعلن�رقم�)74(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

نور  وفاء  اإليه مكتب  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
اهلل حبيب عبدالعزيز الأن�شاري، نيابة عن ورثة ال�شيدة/ منى علي عي�شى الوادي، مالكة الموؤ�ش�شتين الفرديتين 
اللتين تحمالن ا�شمي )اأزياء منى الوادى وليت �شتايل باري�س(، الم�شجلتين بموجب القيد رقم 45188، طالبة 
تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شتين وذلك بتحويلهما اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة واحدة، وبراأ�شمال مقداره 
2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شبح ال�شركة مملوكة لكل من الورثة التالية اأ�شماوؤهم: خليل اإبراهيم يو�شف 
محمد العلويات، وعلي خليل اإبراهيم يو�شف محمد العلويات، ونور خليل اإبراهيم يو�شف محمد العلويات، وعالية 

خليل اإبراهيم يو�شف محمد العلويات، ودانية خليل اإبراهيم يو�شف محمد العلويات.

اإعلن�رقم�)75(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�تخفي�س�راأ�سمال

�سركة�)يونيكورن�العقارية��س��س�و(
�

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  اأ�شحاب �شركة 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )يونيكورن العقارية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 68658، طالبين 

تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 100،000 )مائة األف( دينار بحريني اإلى 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعلن�رقم�)76(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

اإلى��سركة�ت�سامن

زهير  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإبراهيم طاهر بهائي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإف.اإم طاهر بهائي للتجاره �س.�س.و(، 
اإلى �شركة ت�شامن،  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 394-2، طالبًا  الم�شجلة بموجب 
وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: زهير اإبراهيم طاهر بهائي، 

وزهرة زهير طاهر بهائى، وطارق زهير طاهر بهائى، وزوفان زهير طاهر بهائي.
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اإعلن�رقم�)77(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإلى�موؤ�س�سة�فردية

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
القيد رقم 1-87279،  الم�شجلة بموجب  للهند�شة ذ.م.م(،  ا�شم )تعمير  التي تحمل  الم�شئولية المحدودة  ذات 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ محمود ال�شيد 

بيومي، وقيامه باإجراءات التحويل.

اإعلن�رقم�)78(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�فروع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات ميدو لل�شيارات والنجم ال�شاطع لنقل وتوزيع المياه، والنجم ال�شاطع لخدمة 
ال�شيارات واللحام والحدادة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 59995، طالبًا تحويل فروعها اأرقام 1و2 و3 و4 اإلى 

�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعلن�رقم�)79(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
ال�شيخ  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
عي�شى بن محمد اآل خليفة، نيابة عن ال�شيدة/ ندى قا�شم محمد فليفل، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم 
)بالتا(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 34491، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  ندى 

قا�شم محمد فليفل، ومريم جهاد عبداهلل الزين.

اإعلن�رقم�)80(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

الى��سركة�ال�سخ�س�الواحد
في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فندق ق�شر فر�شان ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
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اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  65876، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ فا�شل محمد ح�شن البدو.

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.

اإعلن�رقم�)81(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ت�سامن
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ م�شطفى 
والفواكه(،  للخ�شروات  الأمل  )ق�شر  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الها�شمي،  محمد  علي  محمد 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 92445، طالبًا تحويل الفرع رقم 15 من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، 
وبراأ�شمال مقداره 400 )اأربعمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيد/ م�شطفى محمد علي محمد 

الها�شمي، وكريمة جعفر عبدعلي عبا�س ال�شماع.

اإعلن�رقم�)82(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�س�الواحد
اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة�

�
�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإم �شي اآر لخدمات التوظيف �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 74772، 
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، وت�شبح مملوكة لكل من: مروان محمد �شليم غنيم، وخالد مروان غنيم.

اإعلن�رقم�)83(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ت�سامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي جعفر 
نا�شر علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأناز للقوم�شيون(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 30027-

4، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة الفردية وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 5،000 
مبارك  خليفة  يو�شف  وخليفة  علي،  نا�شر  جعفر  علي  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة 

البراهيم.
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اإعلن�رقم�)84(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�

ال�شيد/ مروان  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  المطاعم  لإدارة  )رامك�س  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  غنيم، 
القيد رقم 759891-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مروان محمد �شليم غنيم،  وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون 

وخالد مروان غنيم.

اإعلن�رقم�)85(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإلى��سركة�ال�سخ�س�الواحد
��

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بيبر لال�شت�شارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-95017، 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000  طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

)ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اأحمد َجّدا.

اإعلن�رقم�)86(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

اإلى�موؤ�س�سة�فردية
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي ح�شين 
اإبراهيم، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )د�شمان للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
المالك  با�شم  اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 113459، طالبًا 

نف�شه، وت�شجل بموجب القيد رقم 17790، وقيامه باإجراءات التحويل .

اإعلن�رقم�)87(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�

�شاحب  ورثة  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأجنحة الكومودور(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 49800-7، طالبين تحويل 
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الفرع ال�شابع من الموؤ�ش�شة اإلى فرع من فروع ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ال�شيل العقارية 
ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-106652.

اإعلن�رقم�)88(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�

يو�شف  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
عبدالغفار عبداهلل محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المجرة لبيع الأدوات المدر�شية والمكتبية(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 64584، طالبًا تحويل الفرع لأول من الموؤ�ش�شة الفردية لي�شبح فرعًا من ال�شركة ذات 

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )المنظر للدعاية والإعالن ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 80674.

اإعلن�رقم�)89(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

اإلى��سركة�ت�سامن
��

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأيمن رزق 
الم�شجلة  �س.�س.و(،  العلمية  لالأن�شطة  رزق  )اأيمن  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  علي،  رجب 
بموجب القيد رقم 98060، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 
مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأيمن رزق رجب علي ومحمد عبدالحليم 

مو�شى محمد رطيل.

اإعلن�رقم�)90(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
الفردية التي تحمل ا�شم )اأريبين كرون التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 102477، طالبًا تحويل  الفرع 
بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  للمقاولت(  العالمي  )ال�شرقي  الم�شمى  الموؤ�ش�شة  من  الثالث 
وبراأ�شمال مقداره 102477 )مائة واإثنان األف واأربعمائة و�شبعة و�شبعون( دينارًا بحرينيًا، ،يكون ا�شمها التجاري 
�شركة )ال�شرقي العالمي للمقاولت ذ.م.م(، وت�شبح مملوكة لكل من: محمود �شالح محمد محمود، وداننجين 

بورو بوروتن،  وعبداهلل بن �شعيد بن اإبراهيم ال�شفار.
اإلى المركز المذكور خالل مدة خم�شة ع�شر يوم يومًا من   فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه 

تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.
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اإعلن�رقم�)91(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى�فرع�من��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب ح�شين عقيل 
الديون(،  لتح�شيل  )كوليكتفي  ا�شمـ  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عن  نيابة  مرهون،  عبدالر�شا  اأحمد 
الم�شجلة بموجب القيد رقم  70776، طالبا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى فرع من ال�شركة ذات الم�شئولية 
المحدودة التي تحمل ا�شم )اأحمد جا�شم و�شركاوؤه ح�شين عقيل وعلي العالي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 
دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال   ،112574 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  والتحكيم 
العالي،  مكي  ح�شن  محمد  جعفر  اأكبر  وعلي  جا�شم،  عبداهلل  جا�شم  اأحمد  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني، 

وح�شين عقيل اأحمد عبدالر�شا مرهون.

اإعلن�رقم�)92(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

اإلى��سركة�ت�سامن
��

اإ�شالم  ال�شيد/  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
راأفت ع�شماوي عبدالرحمن، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإيجي تر�شت لال�شت�شارات وتح�شيل 
الديون �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 106315، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى 
�شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإ�شالم راأفت ع�شماوي 

عبدالرحمن وعبدالرحمن فتح اهلل محمد ح�شن.
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اإعلن�من�جلنة�ت�سوية�م�ساريع�التطوير�العقارية�املتعرثة

اإعلن�باملزاد�العلني

اأمواج بوابة  عقار  و�شع  اإعــادة  عن  المتعثرة  العقارية  التطوير  م�شاريع  ت�شوية  لجنة   تعلن 
(Amwaj Gateway( للبيع بالمزاد العلني، والمقام على قطع الأرا�شي اأرقام 127681 بموجب 
 127683  ،2006  /14864 رقــم  المقدمة  بموجب   127682  ،2006/14865 رقــم  المقدمة 

والمقدمة رقم 14863/ 2006 الكائنة بُجزر اأمواج، بالمزاد العلني.
العائدة ملكيتها ل�شركة بوابة اأمواج �س.م.ب مقفلة. على اأن يبداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي مقداره 
بحريني(.  دينار  األف  وخم�شمائة  مليونًا  وع�شرون  )اإثنان  بحريني  دينار   22.500.000/-

وحددت يوم الخمي�س الموافق 1 مار�س 2018م للمزايدة.
المكان: ديوان وزارة العدل وال�شئون ال�شالمية والأوقاف، الدور الثالث.

�الوقت: ال�شاعة 11.00 �شباحًا.
فعلى كل من لدية رغبة في المزايدة بالت�شال ب�شركة كالتونز هاتف رقم: 17562860، 
اأو لجنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية المتعثرة في اأوقات الدوام الر�شمي  من ال�شاعة 
7:00 �شباحًا حتى 2:15 م�شاًء على هاتف رقم 17513286-17513278، اأو بالح�شور في 
ل�شنة 2015 الم�شروع رقم )1(  اأعاله وذلك بموجب  المحددين  والوقت  والمكان   التاريخ 

)بوابة اأمواج(.

جلنة�ت�سوية�م�ساريع�التطوير�العقارية�املتعرثة


