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وز�رة �لد�خلية
 قر�ر رقم )40( ل�ضنة 2017

اْو  ب�ضاأن �إ�ضافة دولة َمكَّ
�إلى قائمة �لدول �لتي ُينح رعاياها تاأ�ضرية دخول باملنافذ

وزير الداخلية:
بعد الطالع على قانون الأجانب )الهجرة والإقامة( – 1965 وتعديالته,

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 1976 يف �شاأن تاأ�شرية الدخول اإلى مملكة البحرين وتعديالته,
لرعايا  تاأ�شريات  اإ�شدار  واإجراءات  و�شروط  ب�شاأن �شوابط  ل�شنة 2010  رقم )4(  القرار  وعلى 

الدول التي ُتنح تاأ�شريات مبنافذ مملكة البحرين واملقيمني بدول جمل�س التعاون وتعديالته,
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة,

قرر �لآتي:
مادة )1(

البحرين  ململكة  باملنافذ  تاأ�شرية دخول  رعاياها  ُينح  التي  الدول  قائمة  اإلى  اْو  َمكَّ دولة  ُت�شاف 
نة باملرفق )اأ( بنظام �شوابط و�شروط واإجراءات اإ�شدار تاأ�شريات لرعايا  وعددها )66( دولة, املبيَّ
بالقرار  التعاون, املرفقة  البحرين واملقيمني بدول جمل�س  تاأ�شريات مبنافذ مملكة  التي ُتنح  الدول 

رقم )4( ل�شنة 2010 وتعديالته , لي�شبح عددها )67( دولة.

مادة )2(
اليوم  به من  وُيعمل  القرار,  تنفيذ هذا  والإقامة  ل�شئون اجلن�شية واجلوازات  الوزارة  وكيل  على 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

�لفريق �لركن
وزير �لد�خلية

ر��ضد بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 23 جمادى الآخرة 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 22 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وز�رة �لد�خلية
 قر�ر رقم )41( ل�ضنة 2017

 بتعديل �لقر�ر رقم )197( ل�ضنة 2014
 ب�ضاأن �لدول �لتي يكن لرعاياها

�حل�ضول على تاأ�ضري�ت �إلكرتونية لدخول مملكة �لبحرين

وزير الداخلية:
بعد الطالع على القرار رقم )197( ل�شنة 2014 ب�شاأن الدول التي يكن لرعاياها احل�شول على 

تاأ�شريات اإلكرتونية لدخول مملكة البحرين وتعديالته,
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة,

قرر �لآتي:
مادة )1(

اْو اإلى قائمة الدول التي ُي�شمح لرعاياها التقدم للح�شول على تاأ�شريات اإلكرتونية  ُت�شاف دولة َمكَّ
لدخول مملكة البحرين وعددها )113( دولة, املبيَّنة باملرفق )اأ( من القرار رقم )197( ل�شنة 2014, 

لي�شبح عددها )114( دولة.

مادة )2(
اليوم  به من  وُيعمل  القرار,  تنفيذ هذا  والإقامة  ل�شئون اجلن�شية واجلوازات  الوزارة  وكيل  على 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

�لفريق �لركن
وزير �لد�خلية

ر��ضد بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 23 جمادى الآخرة 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 22 مـــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
 قر�ر رقم )24( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن �لرتخي�ص بت�ضجيل جمعية �ضعلة �ملحبة و�ل�ضالم

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 �شعلة املحبة وال�شالم,

قرر �لآتي:
مادة - 1 -

ل جمعية �شعلة املحبة وال�شالم يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت  ت�شجَّ
قيد رقم )8/ج/اأج(.

مادة - 2 -
ُين�شر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرفق يف اجلريدة الر�شمية, ويعمل بهما من اليوم 

التايل لتاريخ الن�شر.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
جميل بن محمد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الآخرة 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 15 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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 بيان باأ�ضماء �لأع�ضاء �ملوؤ�ض�ضني
جلمعية �ضعلة �ملحبة و�ل�ضالم

1( عطية اهلل ح�شن روحاني.

2( محمد عبدالقادر خنجي.
3( اإقبال جا�شم عبدالمح�شن علي.

4( نغمة اأحمد مح�شني.
5( ورقاء ح�شن روحاني.

6( �شهى اأكرم اأحمد الخزرجي.
7( خالد برهان الدين محمد العو�شي.

8( نوال اأحمد �شقر الدو�شري.
9( را�شد حمد بن �شم�س.

10( يو�شف كمال يو�شف حبي�شي.
11( هالة فهمي جمال.
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ملخ�ص �لنظام �لأ�ضا�ضي
جلمعية �ضعلة �ملحبة و�ل�ضالم

اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام  تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على 
2016م حتت قيد رقم حتت قيد رقم )8/ج/اأج( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 
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  وتثبت  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. 
 ,)32( �شقة   ,)318( جممع   ,)1810( طريق   ,)804( بناية  هو  اإدارتها  ومركز  اجلمعية  مقر 

احلورة, 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 

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

اجلهات املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
ة الوطنية. 1( العمل على تعزيز ثقافة ال�شالم والمحافظة على الهويَّ

2( دْعم القيم ومبادىء الت�شامح الوطني.
3( الحر�ـــس علـــى تعزيز التنـــوع الثقافي واحترام الحـــوار ون�شر ثقافة ال�شـــالم والمحبة وتَقبُّل 

الآخر. 
4( زْرع روح قيم واأخالقيات المحبة بين فئات المجتمع.

5( توجيه الفكر الإعالمي والجتماعي ِلما يخدم م�شالح المجتمعات في تنمية الوحدة وال�شالم.
وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأْخذ املوافقة 

امل�شبقة من اجلهات املخت�شة, وذلك بالو�شائل التالية:
1- اإقامة الفعاليات والموؤتمرات ذات العالقة بن�شاط الجمعية بعد اأْخذ الموافقات الم�شبقة من 

الجهات الحكومية المخت�شة.
2- عْقد وتنظيم الندوات والدورات وور�س العمل التدريبية في نف�س المجال, بعد اأْخذ الموافقة 

الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة.
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3- اإ�شـــدار ن�شرات ومطبوعات ِوْفق اأهداف الجمعية المر�شومة بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من 
الجهات الحكومية المخت�شة. 

4- اإن�شاء موقع اإلكتروني على �شبكة الإنترنت بعد اأخذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.
وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التالية:

1- اجتماعية.    2- توعوية.
وقد بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية, وهي على النحو التايل:

1( اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.
2( اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلـــوك, واأن ل يكون قد ُحِكم عليه في جريمـــة مخلَّة بال�شرف اأو 

الأمانة ال اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.
وبنيَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل واإ�شقاط 
الع�شوية من اجلمعية. كما بيَّنت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف التََّظلُّم من قرار ف�شله اأمام 

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  مَّ وقد ت�شَ
هي ال�شلطة العليا يف ر�ْشم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها, وت�شري قراراتها على جميع اأجهزتها 
وجلانها واأع�شائها. وبنيَّ النظام الأ�شا�شي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية العادية منها وغري العادية 
على  الت�شويت  وكيفية  توافره  الواجب  القانوين  والن�شاب  عْقدها  عند  باعها  اتِّ الواجب  وال�شروط 

قراراتها 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 ت�شعة اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية 
ال�شري  بالقرتاع  انتخابهم  ويتم  اأخرى,  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها  بني  من 

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�شدرها 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.

3( الهبات والتبرعات التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
4( اأيـــة موارد اأخرى يقبلها مجل�ـــس الإدارة ِوْفقًا للقانون وبعد اأْخذ موافقة وزارة العمل والتنمية 
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الجتماعية.
5( الأربـــاح الناتجـــة عـــن ا�شتثمار اأمـــوال الجمعية في حـــدود القوانين المعمول بهـــا 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 اأن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير وتنتهي يف 31 
دي�شمرب من كل عام, وُت�شتثَنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية, بحيث تبداأ من تاريخ ن�ْشر 
ال�شرف طبقًا لالئحة  يكون  اأن  �شريطة  يناير,  �شهر  يكن يف  اإذا مل  الر�شمية  ت�شجيلها يف اجلريدة 
املالية للجمعية, وعلى �شرورة اأن 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  اإتام 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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وز�رة �لعمل و �لتنمية �لجتماعية
 

 قر�ر رقم )25( ل�ضنة 2017
 ب�ضاأن �لرتخي�ص بت�ضجيل موؤ�ض�ضة حجي ح�ضن �خلريية

موؤ�ض�ضة خا�ضة

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

1989وتعديالته,
وعلى النظام الأ�شا�شي لموؤ�ش�شة حجي ح�شن الخيرية – موؤ�ش�شة خا�شة.

قرر �لآتي:
– مادة – 1 

ل موؤ�ش�شة حجي ح�شن الخيرية, موؤ�ش�شة خا�شة, في �شجل قيد الموؤ�ش�شات الخا�شة  ُت�شجَّ
تحت قيد رقم )1/م/خ /2017(.

مادة – 2 –
ُين�شر هذا القرار وعقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي المرفقان في الجريدة الر�شمية, وُيعمل 

به من تاريخ ن�شره.
 

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
جميل بن محمد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الآخرة 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 15 مـــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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عقد تاأ�ضي�ص
موؤ�ض�ضة حجي ح�ضن �خلريية

موؤ�ض�ضة خا�ضة

اإنه في يوم: الثالثاء الرابع والع�شرين من ربيع الأول لعام األف واأربعمائة وثمانية وثالثين 
للهجرة.  

الموافق:  الحادي والع�شرين من فبراير لعام األفين و�شبعة ع�شر للميالد. 
 لديَّ اأنا: موثق اأول خالد محمد عا�شير, رئي�س التوثيق بمكتب التوثيق بوزارة العدل وال�شئون 

الإ�شالمية والأوقاف بمملكة البحرين.
ح�شر:

�لرقم �ل�ضخ�ضي�لطرف�لإقامة�لجن�ضية�ل�ضم
57002118�لأول�لمنامةبحرينيعادل ح�ضن علي �لعالي

     وطلب مني المتعاقد )الموؤ�ش�س( تحرير هذا التفاق وفقًا لل�شروط الواردة اأدناه:
�ـــس موؤ�ش�شة حجي ح�شن الخيرية طبقًا لأحكام المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989  1- توؤ�شَّ
باإ�شـــدار قانون الجمعيـــات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئـــات الخا�شة العاملة في ميدان 

ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة.
مًا للنظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة. ع من الموؤ�ش�س جزءًا متمِّ 2- ُيعتَبر عقد التاأ�شي�س الموقَّ

د ويتكون من مبلـــغ مقداره ثمانون األف دينـــار بحريني ح�شب  3- راأ�شمـــال الموؤ�ش�شـــة غير محدَّ
الثابت من ال�شهادة ال�شادرة من البنك الأهلي المتحد على اأهداف الموؤ�ش�شة واإدارتها.  

4- مـــدة موؤ�ش�شـــة حجي ح�شـــن الخيرية غير محـــددة وتبداأ من ن�شـــر عْقد تاأ�شي�شهـــا ونظامها 
الأ�شا�شي في الجريدة الر�شمية.

5- ل يجـــوز لع�شـــو موؤ�ش�شـــة حجي ح�شـــن الخيرية الخروج عـــن اأهدافها اأو الإخـــالل بالأحكام 
الخا�شة بتاأ�شي�شها اأو باأية قوانين اأو قرارات معمول بها في المملكة.

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

7- يتم توثيق العقد والنظام الأ�شا�شي بمكتب التوثيق بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.          
ر هذا العقد من ا�شل ون�شخة, وتم التوقيع عليه بعد قراءته من ِقَبل الموؤ�ش�س   وبما ُذِكر تحرَّ

ومني, وَت�َشلَّم �شاحب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل بموجبه. 

�ملوثِّق



العدد: 3307 – الخميس 30 مارس 2017

14

     �لنظام �لأ�ضا�ضي
ملوؤ�ض�ضة حجي ح�ضن �خلريية  

موؤ�ض�ضة خا�ضة
 

�لباب �لأول
�أحكام عامة
مادة - 1 -

رقم  قيد  تحت  الخيرية(  ح�شن  )حجي  با�شم  خا�شة  موؤ�ش�شة  البحرين  بمملكة  تاأ�ش�شت 
والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  الجمعيات  قانون  لأحكام  )1/م/خ/2017( طبقًا 
الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة, ال�شادر بالمر�شوم بقانون 
رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته, والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له, وي�شار اإليها فيما يلي 

بكلمة )الموؤ�ش�شة(.

مادة - 2 -
الجمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  الموؤ�ش�شة  هذه  ل  ت�شجَّ
والريا�شة  ال�شباب  ميدان  في  العاملة  الخا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأنــديــة 
والموؤ�ش�شات الخا�شة, ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 واأحكام هذا النظام 

الأ�شا�شي وعقد التاأ�شي�س المرفقين.
وتثبت ال�شخ�شية العتبارية للموؤ�ش�شة من تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها في الجريدة الر�شمية.   

     
مادة  - 3 -

المقر الرئي�شي للموؤ�ش�شة ومحلها القانوني ومركز اأمنائها هو )مبنى 122 �شقة 11 طريق 
5103 مجمع 351 المنامة, مملكة البحرين.

مادة - 4 -
يمثل الموؤ�ش�شة قانونًا رئي�س مجل�س اأمنائها اأو من ينوب عنه بقرار من مجل�س الأمناء.

                                       
مادة - 5 -

ل يجوز للموؤ�ش�شة ال�شتغال بال�شيا�شة, كما ل يجوز لها الدخول في م�شاربات مالية. وعلى 
اأن�شطتها بعدم الم�شا�س ب�شالمة  الموؤ�ش�شة مراعاة النظام العام والآداب, واللتزام في جميع 

الدولة اأو �شكل الحكومة اأو نظامها الجتماعي.
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مادة - 6 -
ُيذَكر ا�شم الموؤ�ش�شة وعنوان مقرها ورقم ت�شجيلها ونطاق عملها - اإْن ُوِجد - و�شعارها في 

جميع دفاترها و�شجالتها ومطبوعاتها.

مادة - 7 -
ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن تنت�شب اأو ت�شترك اأو تن�شم اإلى هيئة مقرها خارج مملكة البحرين دون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

 �لباب �لثاين
�أهد�ف �ملوؤ�ض�ضة

مادة - 8 -
تحقيق  على  بالعمل  البحرين  مملكة  في  بها  المعمول  القوانين  حدود  في  الموؤ�ش�شة  تقوم 

الأهداف التالية, ح�شب اإمكانيات الموؤ�ش�شة وبالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة:
 1 - الم�شاركة في تح�شين الو�شع الجتماعي والقت�شادي لالأ�شر بالتن�شيق مع الجهات الحكومية 

المخت�شة.
2 - ت�شجيـــع روح التكافـــل والتوا�شـــل بيـــن اأفـــراد المجتمع, مـــع مراعاة النطـــاق المكاني لعمل 

الموؤ�ش�شة ِوْفقًا لن�س المادة رقم )3( من هذا النظام.
3 - الم�شاركة في مختلف اأعمال الخير �شريطة موافقة الوزارة المعنية.

4 - �شد الحتياجات المادية الحياتية لالأ�شر الفقيرة المحتاجة.
5 - تقديم الم�شاعدات المادية والعينية لالأ�شر المحتاجة.

6 - م�شاعـــدة المر�شـــى المحتاجين للعالج في الم�شت�شفيات الخا�شـــة داخل مملكة البحرين اأو 
خارجها اإذا لم يتوافر العالج داخل المملكة, وذلك بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.  

َكَبات والكوارث. 7 - تقديم الم�شاعدات الطارئة في حالة النَّ
8 - تقديـــم الم�شاعـــدات للطلبـــة المحتاجين لإكمـــال م�شيرتهم التعليمية داخـــل وخارج مملكة 

البحرين بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.
9 - م�شاعـــدة الأ�شر المحتاجة في بناء المنازل وترميمها ح�شب الإمكانيات المتاحة, بالتن�شيق 

مع الجهات الحكومية المخت�شة. 
10 - الم�شاركـــة فـــي بنـــاء وترميـــم ُدور العبادة, ِوْفقًا لالأنظمـــة القانونية المعمـــول بها في هذا 

ال�شاأن.
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�لباب �لثالث
جمل�ص �لأمناء

مادة - 9 -
مجل�س الأمناء هو ال�شلطة التنفيذية للموؤ�ش�شة, ويقوم على وجه الخ�شو�س بالأعمال الآتية:

1 - اإعداد الإطار العام لل�شيا�شة العامة للموؤ�ش�شة.
2 - اإدارة �شئون الموؤ�ش�شة ومتابعة تنفيذ ال�شيا�شة العامة والبرامج التي تقرها الموؤ�ش�شة.

3 - و�شع اللوائح الخا�شة بالموؤ�ش�شة على �شوء نظامها الأ�شا�شي.
4 - ت�شكيل اللجان الالزمة لتحقيق اأهداف الموؤ�ش�شة.
5 - تحديد الم�شرف الذي توَدع فيه اأموال الموؤ�ش�شة.

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

مادة - 10 -
�س بمن فيهم الموؤ�ش�س  يتكون مجل�س الأمناء من خم�شة اأع�شاء يتم تعيينهم من ِقَبل الموؤ�شِّ

نف�شه.
وتكون الع�شوية في المجل�س لمدة �شنتين قابلة للتجديد لمدة اأو مدد اأخرى بالقتراع ال�شري 

المبا�شر.

مادة - 11 -
يجوز لمجل�س الأمناء اختيار اأع�شاء جدد من خارج المجل�س في حالة خلو مركز اأو اأكثر في 

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

مادة - 12 -
ُي�شتَرط في ع�شو مجل�س الأمناء ما يلي:

1- اأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية.
2- اأن ل يقل عمره عن 18 عامًا.

3- األ يكـــون مـــن اأع�شاء مجل�س 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 مخلَّة بال�شرف 
اأو الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه العتبار.
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مادة - 13-
ل يجوز الجْمع بين ع�شوية مجل�س اأمناء الموؤ�ش�شة, وع�شوية مجل�س اأمناء موؤ�ش�شة اأخرى 

ية من الموؤ�ش�شتين ووزارة التنمية الجتماعية. تعمل في ن�شاط مماثل اإل بموافقة خطِّ
ول يجوز الجْمع بين ع�شوية مجل�س الأمناء والعمل في الموؤ�ش�شة باأجر.

مادة - 14 -
ينتخب مجل�س الأمناء من بين اأع�شائه رئي�شًا ونائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا ماليًا في 

اأول اجتماع له بطريقة القتراع ال�شري, وتكون اخت�شا�شات كل منهم على الوجه التالي:
 �لرئي�ص:

هو الممثل القانوني للموؤ�ش�شة لدى الغير, ويخت�س برئا�شة جل�شات مجل�س الأمناء واإدارتها 
ال�شرف  اأذونـــات  وجميع  ال�شيكات  وعلى  ال�شر,  اأمين  مع  جل�شاتها  محا�شر  على  والتوقيع 
والم�شتندات المالية مع الأمين المالي, والتوقيع على قرارات ف�شل الأع�شاء, وكذلك الإ�شراف 
اأن  التاأخير, على  التي ل تحتمل  الم�شتعجلة  الأمور  البت في  يتولى  الموؤ�ش�شة. كما  اأعمال  على 

ُتعَر�س على مجل�س الأمناء في اأول اجتماع له.
نائب �لرئي�ص:

بع�س  تخويله  حق  الأمــنــاء  ولمجل�س  غيابه,  حالة  في  الرئي�س  اخت�شا�شات  له  وتكون 
الخت�شا�شات المالية والإدارية اأو الفنية الدائمة.

�أمين �ل�ضر:
مع  وتوقيعها  محا�شرها  وتدوين  الأمناء  مجل�س  جل�شات  اأعمال  جــدول  بتح�شير  ويقوم 
الرئي�س, وهو الذي يقوم بالإ�شراف على كافة الأعمال الكتابية والمرا�شالت والملفات وال�شجالت 

والدفاتر والأوراق والعقود.
�لأمين �لمالي:

اأموالها  واإيداع  واإيراداتها وم�شروفاتها  واإم�شاك ح�شاباتها  الموؤ�ش�شة  اأموال  اإدارة  ويتولى 
ومن  ِقَبله  عة من  موقَّ اأذونات  بموجب  يتقرر �شرفه  ما  و�شرف  المعتَمدة,  الم�شارف  اأحد  في 
ِقَبل الرئي�س. وعليه كذلك ت�شجيل الأموال وقيدها في الدفاتر وال�شجالت وِحْفظ الم�شتندات 
المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الموؤ�ش�شة اأو حق لها, مع مراعاة مطابقة الإيرادات 
والم�شروفات لأحكام الالئحةالمالية. وعليه اأن يقدم تقريرًا �شهريًا لمجل�س الأمناء عن الحالة 
المالية لالإيرادات والم�شروفات. وله الحتفاظ بمبلغ معيَّن للنثريات ال�شرورية ِوْفقًا ِلما تحدده 

الالئحة المالية للموؤ�ش�شة.

مادة - 15-
يجوز لمجل�س الأمناء اأن يوؤلف لجانًا فرعية من بين اأع�شائه اأو من غيرهم, ويحدد المجل�س 
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ُتعَر�س نتيجة درا�شتها  اأن  اأع�شاء كل لجنة واخت�شا�شاتها, وي�شع نظامًا لأعمالها, على  عدد 
واأبحاثها عليه لتقرير ما يراه ب�شاأنها.

مادة - 16-
يجتمع مجل�س الأمناء مرة كل �شهر ب�شفة دورية, وتكون اجتماعاته �شحيحة بح�شور اأغلبية 
اأع�شائه. ويقوم اأمين �شر المجل�س باإعداد جدول اأعمال جل�شات مجل�س الأمناء ويعر�شه على 
رئي�س مجل�س الأمناء ليقرر ما ي�شاء ب�شاأنه, ثم يقوم اأمين ال�شر باإخطار الأع�شاء به قبل موعد 

النعقاد باأ�شبوع على الأقل.
الأ�شوات  ت�شاوت  فاإذا  الحا�شرين,  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  المجل�س  قــرارات  وت�شدر 

ح الجانب الذي فيه الرئي�س. يرجَّ

مادة - 17 -
يجوز اأن يعقد مجل�س الأمناء اجتماعًا ا�شتثنائيًا بدعوة من الرئي�س اأو بناًء على طلب ثلث 
اأع�شاء المجل�س على الأقل؛ وذلك للنظر في الأمور الطارئة. ويقت�شر الجتماع على مناق�شة 

ة في جدول اأعماله. المو�شوعات المقرَّ
ويجوز لوزارة التنمية الجتماعية اأن تطلب عْقد اجتماع لمجل�س الأمناء اإذا دعت �شرورة 

لذلك.

مادة - 18-
اأع�شائه عن ح�شور جل�شاته  تَغيَّب من  ُيعتَبر م�شتقياًل من ع�شوية مجل�س الأمناء كل َمن 

ثالث مرات متوالية اأو �شت مرات خالل ال�شنة الواحدة بدون اإبداء عذر مقبول. 
�شبب  لأيِّ  مكانه  خلو  اأو  الأمناء  مجل�س  اأع�شاء  اأحد  ف�شل  اأو  ا�شتقالة  اأو  وفاة  حالة  وفي 
التنمية  وزارة  اإخطار  المجل�س  وعلى  الأمناء,  مجل�س  يختاره  ع�شو   محله  يحل  الأ�شباب  من 
مدة  وتكون  تعيينه,  قبل  كتابيًا  الع�شو  موافقة  ُي�شتَرط  الأحوال  جميع  وفي  بذلك.  الجتماعية 

لة لمدة �شلفه اإلى نهاية الدورة. الع�شو الجديد مكمِّ
 ويجوز للمجل�س اأن ي�شتمر في القيام باأعماله اإلى نهاية الدورة دون تعيين خَلف له, ب�شرط 
اأع�شاء  ُثُلث  عن  اإليها  الإ�شارة  ال�شابق  لالأ�شباب  مكانهم  خال  الذين  الأع�شاء  عدد  يزيد  األ 
المجل�س, و اإل وجب عْر�س الأمر على اأع�شاء المجل�س لتعيين خَلف للع�شو اأو الأع�شاء الذين 

�شغرت اأماكنهم.

مادة - 19 -
ُيَحل مجل�س الأمناء اإذا ا�شتقال منه ُثُلث عدد اأع�شائه على الأقل دفعة واحدة, اأو اإذا اأ�شبح 

عدد الأع�شاء الباقين لأيِّ �شبب من الأ�شباب اأقل من ن�شف عدد اأع�شاء المجل�س.
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لتعيين  الالزمة  الإجــراءات  اتخاذ  الجتماعية  التنمية  وزارة  تتولى  الحالتين  هاتين  وفي 
مجل�س اأمناء اأو مدير للموؤ�ش�شة خالل �شهرين من تاريخ حل المجل�س.

مادة - 20 -
يحتفظ مجل�س الأمناء في مقر الموؤ�ش�شة بال�شجالت والدفاتر الآتية:

ـــٌن به على الأخ�س ا�شم كل ع�شـــو  ولقبه  وجن�شيته  1 - �شجـــل لقيـــد اأع�شاء مجل�س الأمناء مَبيَّ
ومهنتـــه وتاريخ ميـــالده وتاريخ قبوله في الع�شويـــة ورقمه ال�شخ�شي الثابت فـــي بطاقة ال�شجل 

ال�شكاني المركزي.
ن فيـــه َمحا�شر جل�شات مجل�س الأمنـــاء, على اأن َّ المحا�شر مـــن الرئي�س واأمين  2 - �شجـــل تـــدوَّ

ال�شر.
3 - دفتر لقيد الإيرادات والم�شروفات.

4 - دفتر لح�شاب الم�شرف.
5 - �شجـــل لقيـــد جميـــع العقـــارات اأو المنقـــولت اأو غيرها من الُعَهـــد الم�شتديمـــة التي تملكها 
الموؤ�ش�شـــة, علـــى اأن يثبت في هذا ال�شجـــل و�شف مخت�شر عن كل منها وثمـــن �شرائها وتاريخه 
والمـــكان الموجودة فيه وا�شم ال�شخ�س الذي في ُعْهَدتـــه و�شفته وعنوانه, كما يثبت في ال�شجل 

المذكور كل تغيير يطراأ على حالتها.
النماذج  في  الــواردة  البيانات  اإلى  اأخرى  بيانات  اإ�شافة  الأمر  لزم  اإذا  الأمناء  ولمجل�س 

الم�شار اإليها.
 كما يجوز للمجل�س اإن�شاء �شجالت ودفاتر اأخرى مما قد يتطلبه ُح�ْشن �شير العمل. وُي�شتَرط 
م كل �شفحة من �شفحاتها باأرقام  قبل البدء في العمل بال�شجالت والدفاتر الم�شار اإليها اأن ترقَّ
والملفات  والدفاتر  ال�شجالت  جميع  تكون  اأن  ويجب  الموؤ�ش�شة.  بخْتم  ُتخَتم  واأن  مت�شل�شلة, 

م�شتوفاة اأوًل باأول. 

مادة - 21 -
�شه الت�شرف  لمجل�س الأمناء اأن يعيِّن مديرًا للموؤ�ش�شة من اأع�شائه اأو من غير اأع�شائه, ويفوِّ

في اأيِّ �شاأن من �شئون مجل�س الأمناء.
ده المجل�س, وفي هذه الحالة ُيعتَبر المدير  ويجوز اأن يكون تعيين المدير مقابل اأجر يحدِّ

م�شتقياًل من ع�شوية مجل�س الأمناء اإذا كان ع�شوًا به.
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�لباب �لر�بع
�ملو�رد �ملالية للموؤ�ض�ضة

مادة - 22 -
تتكون اإيرادات الموؤ�ش�شة من:

1- الهبـــات والو�شايا النقدية والعينية والإعانات التي تح�شل عليها الموؤ�ش�شة من اأفراد العائلة    
التي ت�شرح بقبولها وزارة التنمية الجتماعية, والتي ل تاأتي عن طريق اأيِّ �شكل من اأ�شكال جْمع 

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

بعد اأْخذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.
3- اأيـــة مـــوارد اأخـــرى يقبلها مجل�ـــس الأمناء ِوْفقـــًا للقانـــون ول تتعار�س مع النظـــام الأ�شا�شي 

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

  مادة - 23 -
ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن تح�شل على اأموال من �شخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية, ول اأن تر�شل �شيئًا 
مما ُذِكر اإلى اأ�شخا�س اأو منظمات في الخارج اإل باإذن من وزارة العمل والتنمية الجتماعية, 

وذلك فيما عدا المبالغ الخا�شة بثمن الكتب والن�شرات وال�شجالت العلمية والفنية.
 

مادة - 24 -
 تبداأ ال�شنة المالية للموؤ�ش�شة من اأول يناير وتنتهي في31 دي�شمبر من كل عام, با�شتثناء 

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

مادة - 25 -
رئي�س واأع�شاء مجل�س الأمناء م�شئولون كلٌّ في حدود اخت�شا�شه عن اأموال الموؤ�ش�شة وعن 

اأيِّ ت�شرف فيها يكون مخالفًا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للموؤ�ش�شة.
                                      

 مادة - 26 -
م فيها ال�شئون المالية للموؤ�ش�شة وعلى وجه الخ�شو�س  ي�شع مجل�س الأمناء لئحة مالية تنظِّ
اأوجه �شرف اأموال الموؤ�ش�شة واإيداعها ومقدار المبالغ التي يجوز لالأمين المالي الحتفاظ بها 

ك�شلفة لل�شرف منها في الحالت الطارئة وغير ذلك من البيانات.
ول ُتعتَبر الالئحة المالية �شارية المفعول اإل بعد الت�شديق عليها من مجل�س الأمناء.
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مادة - 27 -
يعيِّن مجل�س الأمناء اأحد المحا�شبين اأو المراجعين المعتَمدين في مملكة البحرين لمراجعة 
ح�شابات الموؤ�ش�شة, ويقدم المحا�شب تقريره اإلى مجل�س الأمناء, ويبلغ هذا التقرير اإلى وزارة 

العمل والتنمية الجتماعية.   
مادة - 28 -

المعتَمدة,   الم�شارف  اأحد  لدى  به  لت  �ُشجِّ الذي  با�شمها  للموؤ�ش�شة  النقدية  الأموال  توَدع 
وتخَطر وزارة التنمية الجتماعية بذلك. كما يجب اإخطارها عن تغيير الم�شرف خالل اأ�شبوع 
ع على ال�شيك الرئي�س  اإذا وقَّ اإل  اأيُّ مبلغ من الم�شرف  من تاريخ ح�شول التغيير, ول ُي�شحب 

والأمين المالي اأو من ينوب عنهما بقرار من مجل�س الأمناء.

مادة - 29 -
اأهداف  وفي حدود  الأمناء  بقرار من مجل�س  اإل  الموؤ�ش�شة  اأموال  من  مبلغ  اأيُّ  ُي�شَرف  ل 

الموؤ�ش�شة وطبقًا ِلما يحدده هذا النظام والالئحة المالية من اأحكام و�شروط.
وفي الحالت الطارئة يجوز ال�شرف باأمر رئي�س المجل�س بغير موافقة �شابقة من المجل�س, 

على اأن ُتعَر�س عليه في اأول اجتماع له م�شفوعة باأ�شباب وم�شتندات ال�شرف.

مادة - 30 -
�لت�ضرفات �ملالية للموؤ�ض�ضة

على مجل�س الأمناء بالموؤ�ش�شة اإبالغ وزارة العمل والتنمية الجتماعية بالت�شرفات المالية 
في اأموال الموؤ�ش�شة اإذا زادت قيمة الت�شرف على ثالثة اآلف دينار في ميعاد اأ�شبوع من تاريخ 

فها. رُّ اعتزام الموؤ�ش�شة اإ�شدار ت�شَ
رُّف خالل اأ�شبوع من تاريخ اإبالغها  ولوزارة العمل والتنمية الجتماعية العترا�س على التَّ�شَ
والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  الجمعيات  قانون  من   )85( المادة  لأحكام  طبقًا  به 
العترا�س  على  ويترتب  الخا�شة,  والموؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  في  العاملة  الخا�شة 

ف. رُّ عدم نفاذ التَّ�شَ
المحكمة  اأمام  ف  رُّ التَّ�شَ على  بالعترا�س  الــوزارة  قرار  في  الطعن  �شاأن  ذي  لكل  ويجوز 

الكبرى المدنية خالل �شتين يومًا من تاريخ اإبالغ الموؤ�ش�شة بالعترا�س عليه.
    

مادة - 31 -
اأو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكًا  اأموال الموؤ�ش�شة العينية منها  ُتعتَبر 
للموؤ�ش�شة, ولي�س لع�شو الموؤ�ش�شة اأو َمن �شقطت ع�شويته لأيِّ �شبب من الأ�شباب اأو لورثته حق 

فيها.



العدد: 3307 – الخميس 30 مارس 2017

22

مادة - 32 -
لوزير العمل والتنمية الجتماعية اأْن يوقف تنفيذ اأي قرار ي�شدر من الأجهزة القائمة على 

�شئون الموؤ�ش�شة يكون مخالفًا للقانون اأو لنظام الموؤ�ش�شة اأو النظام العام اأو الآداب.

�لباب �خلام�ص
حل �ملوؤ�ض�ضة
مادة - 33 -

يجوز حل الموؤ�ش�شة اختياريًا ِوْفقًا لنظامها الأ�شا�شي, اأو اإذا �شدر قرار الحل باأغلبية ثلثي 
مجل�س الأمناء, وُين�َشر قرار الحل في الجريدة الر�شمية.

مادة - 34 -
يجوز حل الموؤ�ش�شة اإجباريًا, كما يجوز اإغالقها اإداريًا ب�شفة موؤقتة لمدة ل تزيد على خم�شة 

واأربعين يومًا بقرار من الوزير المخت�س, وذلك في الحالت 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.  

وين�شر  ل,  م�شجَّ بخطاب  للموؤ�ش�شة  الموؤقت  الغلق  اأو  بالحل  المخت�س  الوزير  قرار  ويبَلغ 
اأمام  اأو الغلق الموؤقت  في الجريدة الر�شمية. وللموؤ�ش�شة ولكل ذي �شاأن الطعن في قرار الحل 
المحكمة الكبرى المدنية خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر القرار في الجريدة الر�شمية. 

وتف�شل المحكمة في الطعن على وجه ال�شتعجال.

مادة - 35 -
القائمين  على  ُيحَظر  كما  اإجباريًا,  اأو  اختياريًا  حلها  بعد  الموؤ�ش�شة  اأع�شاء  على  ُيحَظر 

ف في اأموالها بمجرد علمهم بحلها. رُّ باإدارتها وعلى موظفيها موا�شلة ن�شاطها والتَّ�شَ
كما ُيحَظر على اأيِّ �شخ�س اأن ي�شترك في ن�شاط الموؤ�ش�شة بعد ن�شر قرار الحل في الجريدة 

الر�شمية

مادة - 36 -
العمل والتنمية الجتماعية م�شفيًا لها وباأجر, ويجب  الموؤ�ش�شة تعيِّن وزارة  في حالة حل 
وال�شجالت  الم�شتندات  جميع  ي  الم�شفِّ بت�شليم  المبادرة  الموؤ�ش�شة  اإدارة  على  القائمين  على 
اأموال الموؤ�ش�شة  الخا�شة بالموؤ�ش�شة عند طلبها. ويمتنع عليهم وعلى الم�شرف الُموَدعة لديه 
ي. والمدينين لها الت�شرف في اأيِّ �شاأن من �شئون الموؤ�ش�شة اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من الم�شفِّ
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مادة - 37 -
بعد اإتمام عملية الت�شفية يقوم الم�شفي بتوزيع الأموال الباقية على الجهات الخيرية في 

مملكة البحرين والتي يحددها  قرار الحل.
د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غير ممكنة, تحدِّ

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

مادة - 38 -
ُتحَفظ وثائق الموؤ�ش�شة ودفاترها و�شجالتها في حالة حلِّها وت�شفية اأموالها ون�شر قرار حلِّها 

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

�لباب �ل�ضاد�ص
�أحكام ختامية
مادة - 39 -

ل ُيعتَبر اأيُّ تعديل على النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة نافذًا اإل بعد قيده في ال�شجل المعد لهذا 
الغر�س بوزارة العمل والتنمية الجتماعية ون�شره في الجريدة الر�شمية.

مادة - 40 -
للموؤ�ش�شة اأن تعيِّن موظفين اأو عماًل للعمل ب�شفة دائمة اأو موؤقتة بمقر الموؤ�ش�شة, وت�شرف 
ه مجل�س الأمناء وفي الحدود التي ت�شعها الالئحة المالية  لهم اأجورهم اأو مكافاآتهم طبقًا ِلما يقرُّ
للموؤ�ش�شة, وِوْفقًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )23( 

ل�شنة 1976 وتعديالته.                                

مادة - 41 -
عند حدوث اأيِّ َلب�س اأو غمو�س في تف�شير ن�س من الن�شو�س الواردة في هذا النظام, فعلى 

مجل�س الأمناء الرجوع اإلى وزارة العمل والتنمية الجتماعية للتف�شير والإي�شاح.

ر هذا العقد من اأ�شل ون�شختين, وتم التوقيع عليه بعد قراءته من ِقَبل الموؤ�ش�س  وبما ُذِكر تحرَّ
ومني, وَت�َشلَّم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل بموجبه. 
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
 قر�ر رقم )26( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن �ضروط و�إجر�ء�ت �لرتخي�ص ملر�كز �لإر�ضاد �لأُ�َضِري

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�شنة 2015 ب�شاأن احلماية من العنف الأُ�َشِري, وعلى الأخ�س 

املادتني )3( و)4( منه,
الإر�شاد  مراكز  بفتح  الرتخي�س  واإجراءات  �شروط  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )44( رقم  القرار  وعلى 

الأُ�َشِري,
وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية, 

قرر �لآتي:
مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّنة قريَن كل منها, ما مل 
يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

�لقانون: القانون رقم )17( ل�شنة 2015 ب�شاأن الحماية من العنف الأُ�َشِري.
�لوز�رة: الوزارة المعنية ب�شئون التنمية الجتماعية.

�لوزير: الوزير المعني ب�شئون التنمية الجتماعية.
�لق�ضم: ق�شم الإر�شاد الأُ�َشِري بالوزارة.

�س له. �لمركز: مركز الإر�شاد الأُ�َشِري المرخَّ
�ص له: كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري ُمِنح له ترخي�س بفتح المركز. �لمرخَّ

�لحالة: الأ�شرة اأو الفرد الم�شتفيد من خدمات المركز.
م في المجال الجتماعي لالأ�شرة اأو   �لإر�ضاد �لأُ�َضِري: الخدمات الإر�شادية والتوجيهية التي تقدَّ

اأحد اأفرادها من ِقَبل ال�شخ�س المخت�س, بهدف تحقيق ال�شتقرار والتوافق الأُ�َشِري.

مادة )2(
فيما عدا مراكز الإر�شاد الأُ�َشِري التي تن�شئها الوزارة, ل يجوز لأيِّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري 
فتح مركز اإر�شاد اأُ�َشِري اإل بعد احل�شول على ترخي�س بذلك من الوزارة طبقًا لالأحكام الواردة يف 

هذا القرار.
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مادة )3(
يهدف الإر�شاد الأُ�َشِري اإلى الآتي:

1- المحافظة على الحياة الأُ�َشِرية وتحقيق ا�شتقرارها و�شعادتها.
2- م�شاعدة اأفراد الأ�شرة على تحقيق ال�شتقرار والتوافق الأُ�َشِري. 

3- العمل على حل الم�شاكل الأُ�َشِرية وم�شاعدة الفرد اأو الأ�شرة على اتخاذ القرارات ال�شليمة.
4- تحقيق الن�شجام والتوازن في العالقات بين اأفراد الأ�شرة وفْتح قنوات التوا�شل بينهم. 

5- تنميـــة مهارات اأفراد الأ�شرة في التوا�شـــل والتفاعل, وفْهم الحياة الأُ�َشِرية وم�شئولياتها, بما 
ي�شهم في حل الخالفات وتحقيق ال�شتقرار داخل الأ�شرة.

6- ال�شعي لحل الخالفات الزوجية للتقليل من ن�شبة الطالق.
7- تقديم الإر�شاد والتوجيه لالأبوين ب�شاأن الأ�شلوب ال�شليم في تربية وتن�شئة اأبنائهم.

8- الم�شاهمة في تثقيف ال�شباب والفتيات المقبلين على الزواج بالمفاهيم الأُ�َشِرية ال�شليمة. 

مادة )4(
ُي�شرَتط يف طالب الرتخي�س الآتي:

�أوًل( �إذ� كان �ضخ�ضاً طبيعياً:
1-  اأن يكون بحريني الجن�شية ول يقل عمره عن )27( �شنة ميالدية وقت تقديم الطلب.

2-  اأن يكـــون كامـــل الأهلية ح�شن ال�شيـــرة وال�شلوك, ولم ت�شدر �شده اأحـــكام نهائية في جريمة 
مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة, ولو ُردَّ اإليه اعتباره.

3- اأن يكون حا�شاًل على �شهادة البكالوريو�س اأو ما يعادلها في مجال علم النف�س اأو اأحد فروعه, 
واأن تكـــون ال�شهادة معتَمدة من الجهة المخت�شة, مـــع خبرة �شابقة ل تقل عن خم�س �شنوات في 

ذات المجال .
4- اأن يتولى اإدارة المركز بنف�شه.

ها  5- اأن تكـــون لديـــة الإمكانيات الماليـــة لتمويل فْتح وت�شغيـــل المركز وفقًا للمعاييـــر التي تِقرُّ
�س لت�شغيله. الوزارة في هذا ال�شاأن, واأن يبين في الطلب المبلغ المخ�شَّ

ثانياً(  �إذ� كان �ضخ�ضاً �عتبارياً:
1- تقديم ما يفيد موافقة الجهة الم�شجل بها.

2-  اأن يكون مجال عمله ذا عالقة بتقديم خدمات الإر�شاد الأُ�َشِري.
ـــن مديـــرًا للمركـــز, بحيث تتوافر فيه ال�شـــروط المن�شو�س عليها فـــي البند )6( من  3- اأن يعيِّ

المادة )5( من هذا القرار. 
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ها  4- اأن تكـــون لديـــه الإمكانيات الماليـــة لتمويل فْتح وت�شغيـــل المركز ِوْفقًا للمعاييـــر التي تِقرُّ
�س لت�شغيله. الوزارة في هذا ال�شاأن, واأن يبين في الطلب المبلغ المخ�شَّ

مادة )5(
الق�شم,  دها  يحدِّ التي  واملوا�شفات  ال�شرتاطات  فيه  تتوافر  اأن  املركز  بفْتح  للرتخي�س  ُي�شرَتط 

والالزمة لتحقيق اأغرا�شه, وعلى الأخ�س الآتي:
1- اأن يكون له مقر م�شتقل م�شتوٍف لل�شروط ال�شحية وا�شتراطات ال�شالمة المهنية التي تطلبها 
الجهات المخت�شة, واأن يح�شل على التراخي�س والموافقات الالزمة من تلك الجهات,  وتقديم 

ما يفيد ذلك اإلى الق�شم.
زه عن غيره. 2- اأن يكون له ا�شم يميِّ

3- تحديد الوظائف المطلوبة والموؤهالت الالزمة لها ورواتبها.
4- تحديد المقابل المالي لخدمات الإر�شاد الأُ�َشِري.

5- تحديد الخدمات الإر�شادية التي يقدمها المركز, بعد موافقة الق�شم عليها.
6- اإذا كان طالـــب الترخي�ـــس �شخ�شـــًا اعتباريـــًا, فيجـــب اأن يكون له مدير م�شئـــول عن جميع 

الأعمال الفنية والإدارية والإ�شرافية, بحيث تتوافر فيه ال�شروط الأ�شا�شية الآتية:
ر ذلك يجوز بعد موافقة الق�شم التعيني من اجلن�شيات      اأ( اأن يكون بحريني اجلن�شية, ويف حال تعذُّ

العربية, فاإذا مل يوجد فمن اجلن�شيات الأخرى.
  ب( اأن يكون كامل الأهلية ح�شن ال�شرية وال�شلوك ومل ت�شدر �شده اأحكام نهائية يف جرية مخلَّة 

بال�شرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة, ولو ُردَّ اإليه اعتباره.
  ج( اأن يكون حا�شاًل على �شهادة البكالوريو�س اأو ما يعادلها يف جمال علم النف�س اأو اأحد فروعه, 

واأن تكون ال�شهادة معتَمدة من اجلهات املخت�شة, مع خربة ل تقل عن خم�س �شنوات يف ذات املجال.

مادة )6(
بالطلب  وترَفق  لذلك,  املعد  للنموذج  ِوْفقًا  الق�شم  اإلى  الرتخي�س  على  احل�شول  طلب  م  يقدَّ

امل�شتندات وال�شهادات التي تدعمه.
وُيعد الق�شم �شِجاًل لقيد هذه الطلبات باأرقام مت�شل�شلة, وُيعطى طالب الرتخي�س اإي�شاًل بت�َشلُّم 

الطلب.
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مادة )7(
اأو رْف�س الوزارة  ُيخَطر طالب الرتخي�س - بخطاب م�شجل م�شحوب بعلم الو�شول - مبوافقة 
خالل �شتني يومًا من تاريخ تقدمي الطلب امل�شتويف للم�شتندات املطلوبة للرتخي�س, وُيعترَب عدم الرد 

يف املدة املذكورة مبثابة رْف�س �شمني للطلب.
وي�شُدر قرار الرتخي�س للمركز من الوزير, وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

مادة )8(
مدة ترخي�س املركز �شنتان, ويجوز جتديده ملدد اأخرى مماثلة.

مادة )9(
الرتخي�س ال�شادر بفتح املركز �شخ�شي ول يجوز التنازل عنه للغري.

مادة )10(
يلتزم املركز بتقدمي خدماته يف جمال الإر�شاد الأُ�َشِري ِوْفقًا للقوانني والقرارات والأنظمة املعمول 

بها, وقيم ومبادىء املجتمع يف مملكة البحرين.

مادة )11(
�س له بو�شع لئحة داخلية للمركز تنظم �شئونه املالية والإدارية خالل ثالثني يومًا من  يلتزم املرخَّ
تاريخ �شدور قرار الرتخي�س, وي�شلِّم ن�شخة منها اإلى الق�شم من اأجل اإ�شدار موافقته الكتابية عليها, 

كما يجب اأن يكون للمركز ح�شاب مايل م�شتقل ودفاتر ح�شابات ِوْفَق الأ�شول املحا�شبية املتبعة.

مادة )12(
اأو  الرتخي�س  مْنح  قرار  �شدور  تاريخ  من  اأ�شهر  �شتة  خالل  املركز   بت�شغيل  له  �س  املرخَّ يلتزم 

جتديده من ِقَبل الق�شم, واإل اعُترِب الرتخي�س املمنوح له ملغيًا.

مادة )13(
ر ذلك يجوز بعد موافقة  لني. و يف حال تعذُّ يجب اأن يكون العاملون يف املركز من البحرينيني املوؤهَّ
الق�شم التعيني من اجلن�شيات العربية, فاإذا مل يوجد فمن اجلن�شيات الأخرى, وكل ذلك ب�شرط اأن 
يكونوا كاملي الأهلية ويتمتعون بح�شن ال�شرية وال�شلوك, ومل ت�شدر �شدهم اأحكام نهائية يف جرية 
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مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة, ولو ُردَّ اإليهم اعتبارهم.

مادة )14(
املركز   للعمل يف  للمر�شحني  الأ�شا�شية  بالبيانات  للق�شم  دوري  ك�شف  بتقدمي  له  �س  املرخَّ يلتزم 

وموؤهالتهم العلمية وخرباتهم والراتب املحدد لهم.
ن فيه البيانات الأ�شا�شية عنهم,  كما يجب على املركز الحتفاظ ب�شجل خا�س للعاملني لديه تدوَّ

ومن بينها موؤهالتهم العلمية وخرباتهم ورواتبهم وطبيعة مهام وظائفهم .

مادة )15(
تخ�شع جميع الإجراءات اخلا�شة بتقدمي خدمات الإر�شاد الأُ�َشِري وملف احلالة لل�شرية التامة. 
اأو بيانات عن احلالت يف  اأو م�شتندات  اإح�شائيات  اأو  اأو تقارير  اأية جهة مبعلومات  ول يجوز تزويد 

املركز اأو ن�شرها باأية و�شيله, اإل مبوافقة كتابية من الوزارة. 
�س له فور اإلغاء الرتخي�س املمنوح له بت�شليم ملفات احلالت والتقارير وامل�شتندات  ويلتزم املرخَّ

اخلا�شة بهم اإلى الق�شم وعدم الحتفاظ بها اأو ب�شور منها.

مادة )16(
يجب اأن تت�شمن جميع املرا�شالت اخلا�شة باملركز وكافة ن�شاطاته وتعامالته مع الغري ما ي�شري 

�س له وتبعيته له. اإلى ا�شم ال�شخ�س املرخَّ

مادة )17(
َيقت�شر عمل املركز على تقدمي خدمات الإر�شاد الأُ�َشِري للحالت, ول يجوز له تقدمي اأي نوع من 

العالج الطبي اأو �شرف الأدوية.

مادة )18(
من  كتابية  موافقة  على  ح�شوله  بعد  اإل  التالية  الأعمال  من  باأيٍّ  القيام  له  �س  للمرخَّ يجوز  ل 

الق�شم:
1- نقل مقر المركز.

2- تغيير ا�شم اأو بيانات المركز التي �شدر على اأ�شا�شها الترخي�س.
ر لخدمات المركز. 3- زيادة المقابل المالي المقرَّ



العدد: 3307 – الخميس 30 مارس 2017

29

4- تعديل الالئحة الداخلية للمركز 

مادة )19(
ق من التزامه باأحـــكام القانون  اأ- يتولـــى الق�شـــم اأعمال الرقابـــة والتفتي�س على المركـــز للتََّحقُّ

والأنظمة والقرارات و�شروط و�شوابط الترخي�س. 
ب-  للمفت�شين الذين ينُدُبهم الوزير من بين موظفي الق�شم القيام باأعمال التفتي�س على اأن�شطة 

المركز, ولهم على الأخ�س:
1- دخول مقر المركز لمعاينته.

2- الطالع على تجهيزات المركز والخدمات التي يقدمها للحالت.
3- الطـــالع علـــى الالئحة الداخلية وعلى الملفات والك�شوفـــات والتقارير الموجودة في المركز 

والح�شول على ن�شخ منها.
ـــق من هويـــة وموؤهالت العاملين في المركز, وطرح الأ�شئلـــة عليهم وال�شتف�شار منهم  4- التََّحقُّ

عن مهامهم.
5- اللتقاء مع اأ�شحاب الحالت والتاأكد من تلقيهم الخدمات المطلوبة ومدى توافر الخ�شو�شية 

لديهم.
6- اإ�شـــدار التعليمـــات والإر�شـــادات للقائمين على المركـــز ب�شاأن التجهيـــزات والخدمات التي 

يقدمها.
7- اإعداد تقارير عما ت�شفر عنه اأعمال الرقابة والتفتي�س من مالحظات ومخالفات, والتو�شيات 

المقترحة ب�شاأنها. 
�س له اأو اإلى المركز ب�شاأن  المخالفات الإدارية الب�شيطة,  8- اإر�شـــال اإ�شعار اأو اإنذار اإلى المرخَّ

وطلب ت�شحيح المخالفة خالل فترة محدودة.
بِطيـــة الق�شائيـــة بموجب قـــرار من وزير العـــدل وال�شئون  ليـــن �شفـــة ال�شَّ 9- للمفت�شيـــن المخوَّ
الإ�شالميـــة والأوقـــاف بالتفـــاق مع الوزيـــر, ال�شلطة الكاملة فـــي التفتي�س على اأعمـــال واأن�شطة 
المركز, و�شْبط الجرائم التي تقع في دوائر اخت�شا�شهم وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم, ولهم 

تحرير المحا�شر الالزمة لذلك.

مادة )20(
الأخرى  احلكومية  واجلهات  بالق�شم  للمخت�شني  ال�شماح  املركز  والعاملني يف  له  �س  املرخَّ على 
وامل�شتندات  املعلومات  كافة  وتوفري  لهم,  الت�شهيالت  كافة  وتقدمي  املركز  اإلى  بالدخول  املخت�شة, 
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املطلوبة للقيام مبهامهم.
مادة )21(

�س له التقدم بطلب جتديد الرتخي�س اإلى الق�شم قبل انتهائه ب�شهرين على الأقل, واإل  على املرخَّ
اعُترِب الرتخي�س املمنوح له منتهيًا. 

مادة )22(
التزامه  من  والتاأكد  املركز  زيارة  الرتخي�س,  جتديد  له  �س  املرخَّ طلب  حالة  يف  الق�شم  يقوم 
باملوافقة على  بناًء على ذلك قراره  الق�شم  له. وُي�شِدر  القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا  باأحكام 
�س له مبوجب خطاب م�شجل بعلم الو�شول.  وللق�شم اإمهاله مدة  التجديد اأو رْف�شه, وُيخِطر به  املرخَّ

ل تزيد على �شهر لت�شحيح اأو�شاعه.
قرارًا  الق�شم  ُي�شِدر  املحددة,  املهلة  اأو�شاعه خالل  بت�شحيح  له  �س  املرخَّ قيام  ويف حال عدم 

برْف�س التجديد.
 

مادة )23(
اإلى  القرار  من  يتظلَّم  اأن  �شمنًا  اأو  �شراحة  التجديد  اأو  بالرتخي�س  طلبه  ُرِف�س  من  لكل  يجوز 
الوزير خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإخطاره اأو من تاريخ انتهاء املدة املحددة دون البت يف الطلب. 
القرار  بهذا  املتظلم  ويخَطر  تقديه,  تاريخ  يومًا من  التََّظلُّم خالل ثالثني  قراره يف  الوزير  وُي�شِدر 
بخطاب م�شجل بعلم الو�شول , ويعترب انق�شاء هذه املدة دون البت يف التََّظلُّم مبثابة رْف�س �شمني له.

 
مادة )24(

ينتهي الرتخي�س بفتح املركز يف احلالت الآتية:
1- انتهاء مدته دون تجديد.

�س له اأو فْقده لأهليته القانونية. 2- وفاة المرخَّ
3- زوال الوجود القانوني لل�شخ�س العتباري.

�س له في جريمة مخلة بال�شرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة.   4- �شدور حكم نهائي �شد المرخَّ

مادة )25(
للوزير اإ�شدار قرار بغْلق املركز موؤقتًا ملدة ل تزيد على ثالثة اأ�شهر اأو باإلغاء الرتخي�س بح�شب 

الأحوال, وذلك يف احلالت الآتية:
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1- اإذا فقـــد المركـــز �شرًطًا من �شروط الترخي�ـــس, اأو لم يلتزم  باأحكامـــه و�شروطه, اأو خالف 
تعليمات الق�شم.

2- اإذا با�شر المركز ن�شاطه بعد �شدور قرار باإغالقه ب�شكل موؤقت.
3- اإذا �شدرت من المركز مخالفة ج�شيمة.

�س له بت�شحيح المخالفة التي اأُ�شِعر اأو اأُنِذر ب�شاأنها خالل المدة المحددة  4- اإذا لم يلتزم المرخَّ
له من قبل الق�شم.

�س له في جريمة مخلَّه بال�شرف اأو الأمانة اأو  5- اإذا �شـــدر حكـــم ق�شائي غير نهائي على المرخَّ
الآداب العامة.

مادة )26(
م اإلى الق�شم بطلب اإلغاء ترخي�س املركز, على اأن ل يتوقف املركز عن اخلدمات  �س له التقدُّ للمرخَّ

التي يقدمها اإل بعد �شدور قرار بذلك.

مادة )27(
�س له الذي ُالِغَي ترخي�شه اإداريًا, التقدم بطلب للرتخي�س له بفْتح املركز مرة  ل يجوز للمرخَّ

ي ثالث �شنوات من تاريخ ن�شر قرار اإلغاء الرتخي�س يف اجلريدة الر�شمية. اأخرى, اإل بعد ُم�شِ
�س له الذي ُرف�س التجديد له, التقدم بطلب جديد للرتخي�س بفتح املركز اإل  كما ل يجوز للمرخَّ

بعد تالفيه اأ�شباب الرف�س.

مادة )28(
ل يجوز اإعادة الرتخي�س بفتح املركز متى كان الرتخي�س قد انتهى ب�شبب �شدور حكم نهائي على 
�س له يف جرية مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة اأو الآداب العامــة, اأو كان الـتـرخيــ�س قـــد اأُلِغي ب�شبب  املرخَّ

�س له. مخالفة ج�شيمة وقعت من املركز اأو املرخَّ
ويف جميع الأحوال ل يجوز الرتخي�س بفتح املركز ابتداًء حال مبا�شرته لن�شاطه دون احل�شول 

على ترخي�س.

مادة )29(
يرتتب على انتهاء ترخي�س املركز اأو رْف�س طلب جتديده اأو اإلغائه, اإغالق املركز.
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مادة )30(
ُين�شر قرار اإلغاء ترخي�س املركز يف اجلريدة الر�شمية.

مادة )31(
الإر�شاد  مراكز  بفتح  الرتخي�س  واإجراءات  �شروط  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )44( رقم  القرار  يلغى 

الأُ�َشِري.

مادة )32(
على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار, وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
جميل بن محمد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 13 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
 قر�ر رقم )13( ل�ضنة 2017

بتنظيم ن�ضاط خدمات تقدمي �لأطعمة  باملركبات �ملتنقلة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته,

وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري, ولئحته التنفيذية ال�شادرة 
بالقرار رقم )126( ل�شنة 2016, وعلى الأخ�س املادة )27( منها,

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

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

لذلك,  ة  املعدَّ املتنقلة  باملركبات  الأطعمة  تقدمي  ن�شاط خدمات  على  القرار  هذا  اأحكام  ق  تطبَّ  
دة وفقًا للمادة الثانية من هذا القرار.               والتي تقدم خدماتها يف اأماكن محدَّ

�ملادة �لثانية
ُي�شرَتط للرتخي�س ملزاولة ن�شاط خدمات تقدمي الأطعمة باملركبات املتنقلة ما يلي:

1- اأن يكون طالب الترخي�س بحريني الجن�شية.
2- الح�شول على موافقة وزارة ال�شحة.

3- الح�شول على موافقة البلدية المخت�شة بعد التن�شيق مع الجهات المعنية بخ�شو�س الأماكن 
دة لوقوف المركبة, وبمراعاة عدم الإخالل بقواعد ال�شالمة المرورية. المحدَّ

ة لال�شتخدام في الن�شاط لدى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. 4- ت�شجيل المركبة المعدَّ
5- الح�شول على موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.

�ملادة �لثالثة
�س له اأن يكتب ا�شمه التجاري ورقم ال�شجل التجاري ب�شكل وا�شح على املركبة  يجب على املرخَّ

امل�شتخَدمة ملزاولة ن�شاط خدمات تقدمي الأطعمة باملركبات املتنقلة.
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�ملادة �لر�بعة
على  املتنقلة احل�شول  باملركبات  الأطعمة  تقدمي  ن�شاط خدمات  له مبزاولة  �س  للمرخَّ يجوز  ل 

ت�شاريح جلْلب عمالة اأجنبية تتعلق بهذا الن�شاط.

�ملادة �خلام�ضة
على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار, وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

وزيـــــر �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة
 ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الثاني 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 12 مــــــايـــــــــــــو 2017م
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
قر�ر رقم )32( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن وقف �لعمل بالرتخي�ص �ل�ضياحي ملطعم بابيلون �ل�ضياحي

وزير ال�شناعة و التجارة و ال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له,
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 198  رقم )15(  بقانون  واملر�شوم  واملوؤترات,  للمعار�س  البحرين  هيئة  وتنظيم 

ال�شياحة,
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س,

تقرر �لآتي:
مادة )1(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملطعم بابيلون ال�شياحي ملدة �شهر, وذلك لإخالل اإدارة املطعم 
باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو  ي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيـــــر �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة
 ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�ضدر فــــي: 29 جمادى الآخرة 1438هـ
�لـمــــو�فـــق: 28 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
 قر�ر رقم )33( ل�ضنة 2017

 ب�ضاأن وقف �لعمل بالرتخي�ص �ل�ضياحي ملرفق بالتينيوم �ل�ضياحي
بفندق جولدن توليب �لبحرين

وزير ال�شناعة و التجارة و ال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له,
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 198  رقم )15(  بقانون  واملر�شوم  واملوؤترات,  للمعار�س  البحرين  هيئة  وتنظيم 

ال�شياحة,
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س,

تقرر �لآتي:
مادة )1(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق بالتينيوم ال�شياحي بفندق جولدن توليب البحرين ملدة 
�شهرين, وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو ي�س م�شلحة 

ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيـــــر �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة
 ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�ضدر فــــي: 29 جمادى الآخرة 1438هـ
�لـمــــو�فـــق: 28 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
قر�ر رقم )34( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن وقف �لعمل بالرتخي�ص �ل�ضياحي ملرفق ر�مي بي�ضرتو �ل�ضياحي بفندق مونرو

وزير ال�شناعة و التجارة و ال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له,
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 198  رقم )15(  بقانون  واملر�شوم  واملوؤترات,  للمعار�س  البحرين  هيئة  وتنظيم 

ال�شياحة,
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س,

تقرر �لآتي:
مادة )1(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق رامي بي�شرتو ال�شياحي بفندق مونرو ملدة �شهر وحلني 
ال�شياحية على نحو  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة  الأو�شاع, وذلك لإخالل  ت�شحيح 

ي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزيـــــر �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة
 ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�ضدر فــــي: 29 جمادى الآخرة 1438هـ
�لـمــــو�فـــق: 28 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م  
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
 قر�ر رقم ) 35( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن وقف �لعمل بالرتخي�ص �ل�ضياحي ملطعم �لرو�ضي �خلليجي �ل�ضياحي

وزير ال�شناعة و التجارة و ال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له,
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 198  رقم )15(  بقانون  واملر�شوم  واملوؤترات,  للمعار�س  البحرين  هيئة  وتنظيم 

ال�شياحة,
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س,

تقرر �لآتي:
مادة )1(

وذلك  �شهور,  ثالثة  ملدة  ال�شياحي  اخلليجي  الرو�شي  ملطعم  ال�شياحي  بالرتخي�س  العمل  يوقف 
ال�شياحة  م�شلحة  ي�س  نحو   على  ال�شياحية  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  املطعم  اإدارة  لإخالل 

الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيـــــر �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة
 ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�ضدر فــــي: 29 جمادى الآخرة 1438هـ
�لـمــــو�فـــق: 28 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
 قر�ر رقم )36( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن وقف �لعمل بالرتخي�ص �ل�ضياحي ملرفق جالمور لوجن �ل�ضياحي
بفندق برج �ل�ضفري

وزير ال�شناعة و التجارة و ال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له,
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 198  رقم )15(  بقانون  واملر�شوم  واملوؤترات,  للمعار�س  البحرين  هيئة  وتنظيم 

ال�شياحة,
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س,

تقرر �لآتي:
مادة )1(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق جالمور لوجن ال�شياحي بفندق برج ال�شفري ملدة �شهر, 
وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو ي�س م�شلحة ال�شياحة 

الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزيـــــر �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة
 ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�ضدر فــــي: 29 جمادى الآخرة 1438هـ
�لـمــــو�فـــق: 28 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م 
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
قر�ر رقم )37( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن وقف �لعمل بالرتخي�ص �ل�ضياحي ملرفق �لد�نة �ل�ضياحي بفندق منامة تاور

وزير ال�شناعة و التجارة و ال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له,
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 198  رقم )15(  بقانون  واملر�شوم  واملوؤترات,  للمعار�س  البحرين  هيئة  وتنظيم 

ال�شياحة,
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س,,

تقرر �لآتي:
مادة )1(

وذلك  �شهر,  ملدة  تاور  منامة  بفندق  ال�شياحي  الدانة  ملرفق  ال�شياحي  بالرتخي�س  العمل  يوقف 
ال�شياحة  نحو  ي�س م�شلحة  على  ال�شياحية  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة  لإخالل 

الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزيـــــر �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة
 ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�ضدر فــــي: 29 جمادى الآخرة 1438هـ
�لـمــــو�فـــق: 28 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
قر�ر رقم )38( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن رف�ص جتديد �لرتخي�ص �ل�ضياحي ملرفق �لغز�ل لوجن �ل�ضياحي
بفندق تاج بالز�

وزير ال�شناعة و التجارة و ال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له,
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 198  رقم )15(  بقانون  واملر�شوم  واملوؤترات,  للمعار�س  البحرين  هيئة  وتنظيم 

ال�شياحة,
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س,

تقرر �لآتي:
مادة )1(

ثالثة  ملدة  بالزا  تاج  بفندق  ال�شياحي  لوجن  الغزال  ملرفق  ال�شياحي  الرتخي�س  جتديد  يرف�س 
�شهور, وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو ي�س م�شلحة 

ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيـــــر �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة
 ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�ضدر فــــي: 29 جمادى الآخرة 1438هـ
�لـمــــو�فـــق: 28 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م



العدد: 3307 – الخميس 30 مارس 2017

42

وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
قر�ر رقم )39( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن وقف �لعمل بالرتخي�ص �ل�ضياحي ملرفق مليحة �ل�ضياحي
بفندق برج �ل�ضفري

وزير ال�شناعة و التجارة و ال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له,
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 198  رقم )15(  بقانون  واملر�شوم  واملوؤترات,  للمعار�س  البحرين  هيئة  وتنظيم 

ال�شياحة,
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س,

تقرر �لآتي:
مادة )1(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق مليحة ال�شياحي بفندق برج ال�شفري ملدة ثالثة �شهور, 
وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو ي�س م�شلحة ال�شياحة 

الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيـــــر �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة
 ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�ضدر فــــي: 29 جمادى الآخرة 1438هـ
�لـمــــو�فـــق: 28 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م



العدد: 3307 – الخميس 30 مارس 2017

43

وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
قر�ر رقم )40( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن وقف �لعمل بالرتخي�ص �ل�ضياحي ملطعم هوترز �ل�ضياحي

وزير ال�شناعة و التجارة و ال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له,
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 198  رقم )15(  بقانون  واملر�شوم  واملوؤترات,  للمعار�س  البحرين  هيئة  وتنظيم 

ال�شياحة,
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س,

تقرر �لآتي:
مادة )1(

اإدارة  لإخالل  وذلك  �شهرين,  ملدة  ال�شياحي  هوترز  ملطعم  ال�شياحي  بالرتخي�س  العمل  يوقف 
املطعم باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو  ي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزيـــــر �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة
 ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�ضدر فــــي: 29 جمادى الآخرة 1438هـ
�لـمــــو�فـــق: 28 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م



العدد: 3307 – الخميس 30 مارس 2017

44

وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
 قر�ر رقم )41( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن وقف �لعمل بالرتخي�ص �ل�ضياحي ملطعم �لأنغام �ل�ضياحي

وزير ال�شناعة و التجارة و ال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له,
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 198  رقم )15(  بقانون  واملر�شوم  واملوؤترات,  للمعار�س  البحرين  هيئة  وتنظيم 

ال�شياحة,
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س,

تقرر �لآتي:
مادة )1(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملطعم الأنغام ال�شياحي ملدة ثالثة �شهور, وذلك لإخالل اإدارة 
املطعم باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو  ي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزيـــــر �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة
 ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�ضدر فــــي: 29 جمادى الآخرة 1438هـ
�لـمــــو�فـــق: 28 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
قر�ر رقم )42( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن وقف �لعمل بالرتخي�ص �ل�ضياحي ملرفق �ل�ضرور �ل�ضياحي
بفندق ق�ضر ر�مي

وزير ال�شناعة و التجارة و ال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له,
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 198  رقم )15(  بقانون  واملر�شوم  واملوؤترات,  للمعار�س  البحرين  هيئة  وتنظيم 

ال�شياحة,
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س,

تقرر �لآتي:
مادة )1(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق ال�شرور ال�شياحي بفندق ق�شر رامي ملدة �شهر, وذلك 
ال�شياحة  نحو  ي�س م�شلحة  على  ال�شياحية  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة  لإخالل 

الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيـــــر �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة
 ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�ضدر فــــي: 29 جمادى الآخرة 1438هـ
�لـمــــو�فـــق: 28 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
قر�ر رقم )43( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن وقف �لعمل بالرتخي�ص �ل�ضياحي ملطعم مونتي روز� �ل�ضياحي

وزير �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له,
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 198  رقم )15(  بقانون  واملر�شوم  واملوؤترات,  للمعار�س  البحرين  هيئة  وتنظيم 

ال�شياحة,
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س,

تقرر �لآتي:
مادة )1(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملطعم مونتي روزا ال�شياحي ملدة ثالثة �شهور, وذلك لإخالل 
اإدارة املطعم باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو  ي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزيـــــر �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة
 ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�ضدر فــــي: 29 جمادى الآخرة 1438هـ
�لـمــــو�فـــق: 28 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
قر�ر رقم )44( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن وقف �لعمل بالرتخي�ص �ل�ضياحي ملرفق مر��ضيل �ل�ضياحي بفندق �أرمان

وزير ال�شناعة و التجارة و ال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له,
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 198  رقم )15(  بقانون  واملر�شوم  واملوؤترات,  للمعار�س  البحرين  هيئة  وتنظيم 

ال�شياحة,
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س,

تقرر �لآتي:
مادة )1(

وذلك  �شهرين,  ملدة  اأرمان  بفندق  ال�شياحي  مرا�شيل  ملرفق  ال�شياحي  بالرتخي�س  العمل  يوقف 
ال�شياحة  م�شلحة  ي�س  نحو  على  ال�شياحية  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة  لإخالل 

الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيـــــر �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة
 ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�ضدر فــــي: 29 جمادى الآخرة 1438هـ
�لـمــــو�فـــق: 28 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
قر�ر رقم )45( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن وقف �لعمل بالرتخي�ص �ل�ضياحي ملطعم موتوروك�ص كافيه �ل�ضياحي

وزير ال�شناعة و التجارة و ال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له,
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 198  رقم )15(  بقانون  واملر�شوم  واملوؤترات,  للمعار�س  البحرين  هيئة  وتنظيم 

ال�شياحة,
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س,,

تقرر �لآتي:
مادة )1(

وذلك  �شهور,  ثالثة  ملدة  ال�شياحي  كافيه  موتوروك�س  ملطعم  ال�شياحي  بالرتخي�س  العمل  يوقف 
ال�شياحة  م�شلحة  ي�س  نحو  على  ال�شياحية  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  املطعم  اإدارة  لإخالل 

الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيـــــر �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة
 ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�ضدر فــــي: 29 جمادى الآخرة 1438هـ
�لـمــــو�فـــق: 28 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
قر�ر رقم ) 46( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن رف�ص جتديد �لرتخي�ص �ل�ضياحي ملرفق د�مال �ل�ضياحي
بفندق ديفا

وزير ال�شناعة و التجارة و ال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له,
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 198  رقم )15(  بقانون  واملر�شوم  واملوؤترات,  للمعار�س  البحرين  هيئة  وتنظيم 

ال�شياحة,
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س,

تقرر �لآتي:
مادة )1(

يرف�س جتديد الرتخي�س ال�شياحي ملرفق دامال ال�شياحي بفندق ديفا ملدة �شهر, وذلك لإخالل 
اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو  ي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزيـــــر �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة
 ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�ضدر فــــي: 29 جمادى الآخرة 1438هـ
�لـمــــو�فـــق: 28 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م  
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
قر�ر رقم )47( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن وقف �لعمل بالرتخي�ص �ل�ضياحي ملرفق �أو�ضكار �ل�ضياحي بفندق �أرمان

وزير ال�شناعة و التجارة و ال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له,
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 198  رقم )15(  بقانون  واملر�شوم  واملوؤترات,  للمعار�س  البحرين  هيئة  وتنظيم 

ال�شياحة,
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س,

تقرر �لآتي:
مادة )1(

اإدارة  لإخالل  وذلك  �شهر,  ملدة  اأرمان  بفندق  اأو�شكار  ملرفق  ال�شياحي  بالرتخي�س  العمل  يوقف 
الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو ي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزيـــــر �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة
 ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�ضدر فــــي: 29 جمادى الآخرة 1438هـ
�لـمــــو�فـــق: 28 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م



العدد: 3307 – الخميس 30 مارس 2017

51

وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
قر�ر رقم )48( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن وقف �لعمل بالرتخي�ص �ل�ضياحي ملطعم بندورة �ل�ضياحي

وزير ال�شناعة و التجارة و ال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له,
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 198  رقم )15(  بقانون  واملر�شوم  واملوؤترات,  للمعار�س  البحرين  هيئة  وتنظيم 

ال�شياحة,
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س,

تقرر �لآتي:
مادة )1(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملطعم بندورة ال�شياحي ملدة ثالثة �شهور, وذلك لإخالل اإدارة 
املطعم باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو  ي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيـــــر �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة
 ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�ضدر فــــي: 29 جمادى الآخرة 1438هـ
�لـمــــو�فـــق: 28 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
قر�ر رقم ) 49( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن وقف �لعمل بالرتخي�ص �ل�ضياحي ملرفق يا من جانا �ل�ضياحي
بفندق در�غون

وزير ال�شناعة و التجارة و ال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له,
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 198  رقم )15(  بقانون  واملر�شوم  واملوؤترات,  للمعار�س  البحرين  هيئة  وتنظيم 

ال�شياحة,
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س,

تقرر �لآتي:
مادة )1(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق يا من جانا ال�شياحي بفندق دراجون ملدة �شهر, وذلك 
ال�شياحة  م�شلحة  ي�س  نحو  على  ال�شياحية  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة  لإخالل 

الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزيـــــر �ل�ضناعة و �لتجارة و �ل�ضياحة
 ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�ضدر فــــي: 29 جمادى الآخرة 1438هـ
�لـمــــو�فـــق: 28 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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م�ضرف �لبحرين �ملركزي
 قر�ر رقم )2( ل�ضنة 2017

باإ�ضد�ر �لنظام �لأ�ضا�ضي ملعهد �لبحرين للدر��ضات �مل�ضرفية و�ملالية

رئي�س مجل�س اإدارة م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006  وتعديالته,
وبناًء على عْر�س محافظ م�شرف البحرين املركزي,
وبعد موافقة جمل�س اإدارة م�شرف البحرين املركزي,

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ُيعمل باأحكام النظام الأ�شا�شي املرافق لهذا القرار يف �شاأن معهد البحرين للدرا�شات امل�شرفية 
واملالية.

�ملادة �لثانية
ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام النظام الأ�شا�شي املرافق لهذا القرار.

�ملادة �لثالثة
امل�شرفية  للدرا�شات  البحرين  ومعهد  املركزي  البحرين  م�شرف  يف  املخت�شة  الإدارات  على 
واملالية - كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار, وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية. 

رئي�ص جمل�ص �إد�رة م�ضرف �لبحرين �ملركزي
محمد ح�ضني يتيم

�شدر بتاريخ: 27 جمادى الآخرة 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 26 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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�لنظام �لأ�ضا�ضي 
ملعهد �لبحرين للدر��ضات �مل�ضرفية و�ملالية

مادة )1(
تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا النظام الأ�شا�شي, تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَنة قريَن كل 
منها, ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

�لمملكة: مملكة البحرين.
�لم�ضرف: م�شرف البحرين المركزي.

�لمعهد: معهد البحرين للدرا�شات الم�شرفية والمالية.
مجل�ص �لإد�رة �أو �لمجل�ص: مجل�س اإدارة المعهد.

رئي�ص مجل�ص �لإد�رة �أو رئي�ص �لمجل�ص: رئي�س مجل�س اإدارة المعهد.
�لمدير: مدير المعهد. 

�لقانـــون: قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية, ال�شادر بالقانون رقم )64( 
ل�شنة 2006 وتعديالته. 

�لالئحـــة �لد�خليـــة: الالئحـــة الداخلية للمعهـــد, المن�شو�س عليها في المـــادة )11( من هذا 
النظام.

�س له مـــن ِقَبل الم�شرف المركزي بتقديـــم اأيٍّ من الخدمات  �ـــص لـــه: اأي �شخ�س مرخَّ �لمرخَّ
الخا�شعة للرقابة.

مادة )2(
�لإ�ضر�ف و�لرقابة

يتمتع املعهد بال�شتقالل املايل والإداري, ويخ�شع لرقابة واإ�شراف امل�شرف. 

مادة )3(
�أهد�ف �ملعهد

 يهدف املعهد اإلى حتقيق الأهداف التالية:
�س لهم في العلوم الم�شرفية والمالية, وغيرها من  1- توفيـــر برامج تدريبية ذات جودة للمرخَّ

العلوم ذات ال�شلة.
2- توفير برامج تدريبية في العلوم الم�شرفية والمالية, وغيرها من العلوم ذات ال�شلة, لالأفراد 
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من خارج القطاع الم�شرفي والمالي.
3- توفيـــر مقـــررات اأكاديميـــة في المجـــالت الم�شرفية والماليـــة, من خـــالل وبال�شتراك مع 
موؤ�ش�شـــات اأكاديمية من خارج مملكـــة البحرين مو�شًى بالدرا�شة فيها مـــن قبل اللجنة الوطنية 

لتقويم الموؤهالت العلمية. 
4- توفيـــر خدمـــات ا�شت�شاريـــة وخدمات تدريـــب ا�شت�شـــاري للموؤ�ش�شـــات الماليـــة وغيرها من 

الموؤ�ش�شات داخل المملكة وخارجها.
ويجب اأن يكون حتقيق املعهد لأهدافه يف اإطار ال�شيا�شة القت�شادية العامة للمملكة والأغرا�س 
من   )3( املادة  عليها يف  املن�شو�س  تلك  وجه اخل�شو�س  وعلى  اإلى حتقيقها,  امل�شرف  ي�شعى  التي 

القانون.

مادة )4(
مهام و�ضالحيات �ملعهد

يبا�شر املعهد كافة املهام وال�شالحيات الالزمة لتحقيق اأهدافه, وله بوجه خا�س ما يلي:
1- و�شع برامج التدريب الالزمة لتحقيق اأهدافه.

2- عقد دورات تدريبية خا�شة لتنمية المهارات الم�شرفية والمالية.
3- عقـــد الموؤتمرات والنـــدوات واللقاءات الالزمة للنهو�س بالقطـــاع المالي في المملكة وتنمية 

الكوادر الم�شرفية والمالية.
4- جْمـــع وحفظ ون�شـــر الوثائق والمبادىء التي ت�شاعد على ن�شر الثقافة الم�شرفية والمالية في 

المملكة.
5- التعـــاون مع موؤ�ش�شات التدريـــب والموؤ�ش�شات الأكاديمية اأو غيرها داخل المملكة اأو خارجها؛ 
لتوفيـــر اأنواع البرامج التدريبية والمقـــررات الأكاديمية المنا�شبة؛ لتطوير المهارات المهنية في 

مجال خدمات رجال الأعمال والخدمات الم�شرفية والمالية بالمملكة. 
6- التعاون مع اأية موؤ�ش�شات اأكاديمية داخل المملكة اأو خارجها تكون لديها اأهداف م�شابهة كليًا 
ار�شيـــن والمعلومات والبحوث  اأو جزئيـــًا لأهدافه, لتبادل المدربيـــن والأ�شاتذة والمتدربين والدَّ

واأ�شاليب العمل, وغير ذلك من اأوجه التعاون التي ت�شاهم في تحقيق الأهداف الم�شتركة.
7- الدخـــول فـــي اأية ترتيبـــات اأو تعامالت مع ال�شـــركات اأو الموؤ�ش�شات اأو الهيئـــات اأو الم�شاريع 
اأو الأ�شخا�ـــس داخـــل المملكـــة اأو خارجها, والح�شول مـــن اأيٍّ منها على اأية ُرَخ�ـــس اأو حقوق اأو 

امتيازات, اإذا كان من �شاأن اأيٍّ من ذلك كله م�شاعدته في تحقيق اأهدافه.
8- الحق في تَملُّك العقارات والمنقولت.

9- القترا�ـــس لتمويـــل م�شروعاتـــه, ومْنـــح الكفـــالت وال�شمانات علـــى ممتلكاته, بعـــد موافقة 
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الم�شرف.  
10- القيام بكافة المعامالت التي ت�شاعده على تحقيق اأهدافه, اأو التي ُيكلَّف بها من ِقَبل مجل�س 

الإدارة.

مادة )5(
جمل�ص �لإد�رة

اأ- يكون للمعهد مجل�س اإدارة برئا�شة محافظ م�شرف البحرين المركزي, وع�شوية ممثلين من 
القطاع المالي ي�شدر بتعيينهم قرار من مجل�س اإدارة الم�شرف.

ب- تكـــون مـــدة ع�شوية اأع�شـــاء مجل�س الإدارة مـــن ممثلي القطـــاع المالي اأربع �شنـــوات قابلة 
للتجديد لمدد اأخرى.

ج- يقـــوم مجل�ـــس الإدارة - في اأول اجتماع له - بانتخاب نائب لرئي�س المجل�س يحل محل رئي�س 
المجل�س في حالة غيابه اأو قيام مانع لديه اأو خلو من�شبه.

د- اإذا خال من�شب اأحد اأع�شاء مجل�س الإدارة من ممثلي القطاع المالي لأيِّ �شبب, يعيَّن ع�شو 
اآخر بذات الأداة, ويكمل الع�شو الجديد مدة �شلفه.

هــــ- ل ُيعفى ع�شـــو مجل�س الإدارة مـــن من�شبه قبل انتهـــاء مدة ع�شويتـــه اإل بموجب قرار من 
مجل�ـــس اإدارة الم�شرف, بناًء على تو�شيه من مجل�س الإدارة ت�شدر باأغلبية اأع�شائه, وذلك في 

حالة اإخالل الع�شو بواجبات الع�شوية اأو عجزه عن القيام بها.
نه رئي�س مجل�س الإدارة. ويتولى اأمين ال�شر اإعداد جداول  و- يكـــون لمجل�س الإدارة اأمين �شر يعيِّ
اأعمال مجل�ـــس الإدارة, وتدوين محا�شر اجتماعاته, وِحْفظ جميع م�شتنداته و�شجالته, والقيام 

بما يكلِّفه بها رئي�س مجل�س الإدارة  من مهام اأخرى. 

مادة )6(
�جتماعات جمل�ص �لإد�رة

اأ( يجتمـــع مجل�ـــس الإدارة اأربـــع مرات على الأقل فـــي ال�شنة بدعوة من رئي�ـــس المجل�س. ويجوز 
لرئي�س المجل�س دعوة المجل�س لجتماع غير عادي في اأي وقت.

تاريخ  اأيام من  �شبعة  ُيعقد خالل  الإدارة لجتماع غري عادي  املجل�س دعوة جمل�س  وعلى رئي�س 
بًا بذلك من املدير اأو من ع�شوين على الأقل من اأع�شاء املجل�س.   َت�َشلُّمه طلبًا م�شبَّ

ويف جميع الأحوال, يجب اأن يت�شمن الإخطار بالدعوة لعقد الجتماع بيان الغر�س منه, واأن يرَفق 
به جدول اأعمال هذا الجتماع.

دها  ب( يح�شـــر المدير كافـــة اجتماعات مجل�ـــس الإدارة, وذلـــك با�شتثناء الحـــالت التي تحدِّ
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الالئحـــة الداخليـــة. ويجوز للمجل�س دعوة من يري ال�شتعانة بهم من اأهل الخبرة اأو ذوي ال�شاأن 
لح�شور اجتماعات المجل�س لمناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم, ول يكون لأيٍّ منهم �شوت معدود.

ج( يكـــون اجتمـــاع مجل�ـــس الإدارة �شحيحـــًا بح�شور اأغلبيـــة اأع�شائه, على اأن يكـــون من بينهم 
الرئي�س اأو نائبه. 

وت�شدر قرارات وتو�شيات املجل�س باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين, وعند َت�شاوى الأ�شوات 
التي  احلالت  بع�س  منه  بقرار  د  يحدِّ اأن  للمجل�س  ويجوز  الجتماع.  رئي�س  فيه  الذي  اجلانب  ح  يرجَّ

تتطلب اأغلبية خا�شة, وي�شع قواعد الت�شويت ب�شاأنها.
ويجوز لرئي�س املجل�س - ب�شفته محافظًا مل�شرف البحرين املركزي -  العرتا�س على موافقة 
جمل�س الإدارة على اأية م�شاألة من امل�شائل املذكورة يف الفقرات )6( و)10( و )11( من املادة )7( من 
هذا النظام. ويوؤدي العرتا�س اإلى تعليق موافقة جمل�س الإدارة على تلك امل�شائل اإلى حني احل�شول 
على اإذن بذلك من جمل�س اإدارة م�شرف البحرين املركزي بعد عْر�س الأمر عليه يف اأقرب اجتماع له.

مادة )7(
 مهام و�خت�ضا�ضات جمل�ص �لإد�رة

جمل�س الإدارة هو ال�شلطة املهيمنة على �شئون املعهد, وله جميع ال�شالحيات الالزمة لقيام املعهد 
بتحقيق اأغرا�شه, ويخت�س بوجه خا�س مبا يلي: 

1- و�شع ال�شيا�شة العامة للمعهد ومراقبه تنفيذها.
2- الموافقة على الخطط العامة التي تكفل تحقيق اأهداف المعهد.

�س لهم مقابل ما يوؤدونها من  ة للمرخَّ 3- اإقرار برامج التدريب, بما فيها برامج التدريب المعدَّ
ر�شوم.

4- اإقرار الدرا�شات والبحوث والإ�شراف على تنفيذها.
5- مراقبـــة مدى اللتزام باأحكام هذا النظام والالئحة التنفيذيـــة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا 

لهما.
6- الموافقة على قبول الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها المعهد من الأ�شخا�س 
الطبيعيين اأو العتباريين من داخل المملكة اأو من خارجها, بما ل يتعار�س مع القوانين المعمول 

بها في المملكة.
7- اإقرار التقرير ال�شنوي عن ن�شاط المعهد, الم�شار اإليه في المادة )15( من هذا النظام.

8- اإقرار تقديرات اإيرادات المعهد وم�شروفاته.
9- اإقرار اللوائح والأنظمة الداخلية للمعهد.

10- الموافقة على كافة المعامالت المالية للمعهد.
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11- الموافقـــة علـــى ت�شرفـــات المعهد الماليـــة فيما يخ�شه مـــن ممتلكات عقاريـــة اأو منقولة, 
وبالطريقة التي يراها منا�شبة لتحقيق اأهداف المعهد.

12- ت�شكيل لجنة اأو اأكثر من بين اأع�شائه للقيام بمهام معينة يحددها, اأو تكليف رئي�س المجل�س 
اأو اأيٍّ من اأع�شاء المجل�س باأداء مهام معينة في اإطار اأهداف المعهد.

13- اإبرام ما يراه من اتفاقيات للتعاون العلمي والفني مع الموؤ�ش�شات الأكاديمية والمهنية داخل 
المملكة وخارجها, كلما كان من �شاأن ذلك الم�شاعدة في تحقيق اأهداف المعهد.

14- الموافقة على اإن�شاء فروع جديدة للمعهد داخل المملكة اأو خارجها, بعد موافقة الم�شرف.

مادة )8(
�ملو�رد �ملالية للمعهد

تتكون املوارد املالية للمعهد مما يلي: 
�س له تودع �شنويًا في ح�شاب  1- ن�شبة 1% من اإجمالي الأجور الأ�شا�شية للموظفين لدى كل مرخَّ

المعهد.
2- المبالـــغ التـــي يح�شـــل عليهـــا المعهد مقابـــل تقديـــم خدماته التدريبيـــة والتعليميـــة للغير, 

�س لهم في غير برامج التدريب المقررة لهم. وللمرخَّ
3- الهبـــات والإعانـــات والمنـــح والتبرعـــات التي يتلقاها المعهـــد من الأ�شخا�ـــس الطبيعيين اأو 
العتبارييـــن مـــن داخل المملكة اأو من خارجها, بعد موافقة مجل�س الإدارة , وبما ل يتعار�س مع 

القوانين المعمول بها في المملكة.
ها مجل�س الإدارة, بما ل يتعار�س مع اأحكام هذا النظام.  4- اأية موارد اأخرى يِقرُّ

مادة )9(
�ملدير

يكون للمعهد مدير من امل�شهود لهم بالكفاءة يف العلوم امل�شرفية واملالية, يعنيَّ بقرار من رئي�س 
جمل�س الإدارة بعد موافقة املجل�س يف اأول اجتماع له, ملدة اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى. ويف 

حالة خلو من�شب املدير لأيِّ �شبب, يعنيَّ من يحل محله بذات الأداة. 

مادة )10(
مهام و�خت�ضا�ضات �ملدير

اأمام جمل�س الإدارة عن ت�شيري املعهد وت�شريف كافة �شئونه ومتابعة نظام  يكون املدير م�شئوًل 
ِوْفقًا لأحكام هذا النظام والالئحة الداخلية وقرارات  التدريبية,  نتائج الدورات  العمل فيه واعتماد 
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وتو�شيات جمل�س الإدارة, ف�شاًل عن اأية اخت�شا�شات اأخرى يرد الن�س عليها يف هذا النظام اأو يف 
الالئحة الداخلية, اأو يكلِّفه بها جمل�س الإدارة اأو رئي�س جمل�س الإدارة. 

د الالئحة الداخلية بقية مهام واخت�شا�شات املدير, وال�شروط الواجب توافرها فيه. وحتدِّ

مادة )11(
�لالئحة �لد�خلية للمعهد

يكون للمعهد لئحة داخلية ت�شدر بقرار من رئي�س املجل�س, بعد موافقة جمل�س الإدارة, وتت�شمن 
الالئحة الداخلية بوجه خا�س ما يلي:

اأ- حتديد الأق�شام املختلفة ونظام وبرامج التدريب والدرا�شة باملعهد.
تعيينهم  وقواعد  اإجراءات  حيث  من  به,  العاملني  �شئون  وتنظيم  للمعهد  التنظيمي  الهيكل  ب- 
وترقيتهم ونقلهم ونْدبهم وحتديد مرتباتهم ومكافاآتهم وحوافزهم, واإجراءات واأحكام تاأديبهم واإنهاء 

خدمتهم, وغري ذلك من �شئونهم.
مكافاآتهم  وحتديد  املعهد,  يف  والباحثني  والتدري�س  التدريب  هيئة  اأع�شاء  �شئون  تنظيم  ج- 

وحوافزهم.
د- النظام املايل واملحا�شبي للمعهد.

هـ- اخلدمات التي يوؤديها املعهد للغري مبقابل مايل.

مادة )12(
�أحكام عامة

يتولى التدريب والتدري�س يف املعهد مدربون واأ�شاتذة اأكادييون من ذوي الكفاءة واخلربة الكافية 
يف العلوم امل�شرفية واملالية, وغريها من العلوم ذات ال�شلة.

مادة )13(
ار�س باملعهد يف الدرجة اجلامعية الأولى, يف اإطار اتفاق تعاون علمي بني املعهد وموؤ�ش�شة  ُيعترَب الدَّ
اأكاديية من خارج مملكة البحرين مو�شًى بالدرا�شة فيها من ِقَبل اللجنة الوطنية لتقومي املوؤهالت 
ار�س املنتظم باحل�شور الكامل والتفرغ والإقامة بالدولة التي يوجد بها مقر تلك  العلمية, يف حكم الدَّ
ُيعترَب  الدكتوراه,  درجة   اأو  املاج�شتري  درجة  على  للح�شول  الدرا�شة  حالة  ويف  الأكاديية.  املوؤ�ش�شة 

ار�س يف حكم املتفرغ جزئيًا للدرا�شة.   الدَّ
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مادة )14(
ينح املعهد - يف نهاية كل برنامج اأو دورة  تدريبية -  لكل متدرب �شهادة تفيد اإتام التدريب.

اإطار اتفاق تعاون علمي بني املعهد وموؤ�ش�شة  اإتام الدرا�شة الأكاديية يف املعهد, يف  ويف حالة 
اأكاديية من خارج مملكة البحرين مو�شًى بالدرا�شة فيها من قبل اللجنة الوطنية لتقومي املوؤهالت 

العلمية, ُتنح ال�شهادة من قبل تلك املوؤ�ش�شة الأكاديية منفردًة اأو بال�شرتاك مع املعهد.

مادة )15(
يِعد املدير تقريرًا �شنويًا عن ن�شاط املعهد و�شري العمل فيه وما مت اإجنازه, وحتديد معوقات الأداء 
ِعه حتت ت�شرف   وما مت اعتماده من حلول لتفاديها, ويرفع هذا التقرير اإلى جمل�س الإدارة لإقراره وو�شْ

جمل�س اإدارة امل�شرف ليقرر ما يراه ب�شاأنه.

 مادة )16(
للم�شرف اأن يطلب من جمل�س الإدارة ومن املدير تزويده باأية بيانات اأو معلومات اأو قرارات اأو 

محا�شر اأو �شجالت اأو تقارير لزمة لقيامه بالرقابة والإ�شراف على اأعمال املعهد. 

مادة )17(
يثل املدير املعهد اأمام الق�شاء ومختلف اجلهات, ويف اللقاءات واملنتديات ذات العالقة داخل 

اململكة وخارجها.
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م�ضرف �لبحرين �ملركزي
 قر�ر رقم )3( ل�ضنة 2017

بت�ضكيل جمل�ص �إد�رة معهد �لبحرين للدر��ضات �مل�ضرفية و�ملالية

رئي�س مجل�س اإدارة م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006 وتعديالته,
وبناًء على عْر�س محافظ م�شرف البحرين املركزي,

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ل جمل�س اإدارة معهد البحرين للدرا�شات امل�شرفية واملالية من محافظ م�شرف البحرين  ُي�شكَّ
املركزي رئي�شًا, وع�شوية ال�شخا�س املذكورين يف املادة الثانية من هذا القرار .

�ملادة �لثانية
للدرا�شات امل�شرفية  اإدارة معهد البحرين  اأع�شاًء يف جمل�س  اأ�شماوؤهم  التالية  يعنيَّ الأ�شخا�س 

واملالية, وتكون مدة ع�شويتهم اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى:
- الدكتورة/ هدى الم�شقطي    ع�شوًا
- ال�شيد/ مراد علي مراد    ع�شوًا
- ال�شيد/ اأ�شرف ب�شي�شو    ع�شوًا
- ال�شيد/ يا�شر البحارنة    ع�شوًا
- ال�شيد/ عدنان اأحمد يو�شف    ع�شوًا
- ال�شيد/ عبدالحكيم الخياط    ع�شوًا
- ال�شيد/ جان كري�شتوف دوران   ع�شوًا
- ال�شيد/ عثمان اأحمد     ع�شوًا
- الدكتور/ خالد كعوان      ع�شوًا
- ال�شيد/ يحيى نور الدين    ع�شوًا
- ال�شيد/ محمد اأكوب     ع�شوًا
- ال�شيدة/ نجالء ال�شيراوي    ع�شوًا
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�ملادة �لثالثة
على الإدارات املخت�شة مب�شرف البحرين املركزي ومعهد البحرين للدرا�شات امل�شرفية واملالية 
القرار, وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة  هذا  تنفيذ   - يخ�شه  فيما  من  كل   –

الر�شمية.

رئي�ص جمل�ص �إد�رة م�ضرف �لبحرين �ملركزي
محمد ح�ضني يتيم

�شدر بتاريخ: 27 جمادى الآخره 1438هـ
الـمـــوافــــــــق: 26 مـــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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جمل�ص تنظيم مز�ولة �ملهن �لهند�ضية

 �إلغاء رخ�ضة مز�ولة �لعمل �لهند�ضي
 ملكتب �ضركة ليو خلدمات م�ضح �لكميات ذ�م�م
)ترخي�ص هند�ضي رقم: �إ بي بي/ب ن/174(

قرر مجلس تنظيم مزاولة املهن الهندسية إلغاء رخصة العمل الهنديس الصادرة ملكتب رشكة 
ليو لخدمات مسح الكميات ذ.م.م )ترخيص هنديس رقم: إ يب يب/ب ن/174(، وشطب اسمه من 
السجالت الخاصة به، بعد تَسلُّمه خطاباً يفيد بأن إدارة هذا املكتب قد قررت عدم الـُمضيِ يف 

مامرسة مهنة الهندسة و إلغاء رخصة العمل الهنديس الصادرة له من قيِبَل املجلس.

رئي�ص جمل�ص تنظيم مز�ولة �ملهن �لهند�ضية
                                                                      �ملهند�ص عبد�ملجيد �لق�ضاب

 �إلغاء رخ�ضة مز�ولة �لعمل �لهند�ضي
 ملكتب جيوفزيكال �ضريفي�ض�ص ليمتد

)Geophysical Services Ltd( فرع لل�ضركة �لأجنبية   
)ترخي�ص هند�ضي رقم: �إبي بي/ف ن/107(

 

ملكتب  ال�شادرة  الهند�شي  العمل  رخ�شة  اإلغاء  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  جمل�س  قرر 
 )Geophysical Services Ltd( الأجنبية  لل�شركة  فرع  ليمتد  �شريفي�ش�س  جيوفزيكال 
)ترخي�ص هند�ضي رقم: �إ بي بي/ف ن/107, و�شطب ا�شمه من ال�شجالت اخلا�شة به, بعد 
ي يف ممار�شة مهنة الهند�شة, وتود اإلغاء  ت�َشلُّمه خطابًا يفيد باأن اإدارة هذا املكتب قد قررت عدم الـُم�شِ

رخ�شة العمل الهند�شي ال�شادرة له من ِقَبل املجل�س.

رئي�ص جمل�ص تنظيم مز�ولة �ملهن �لهند�ضية
                                                                      �ملهند�ص عبد�ملجيد �لق�ضاب
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�إعالنات مركز �مل�ضتثمرين

�إعالن رقم )404( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن �إ�ضهار �نتهاء �أعمال ت�ضفية �ضركة

)هج بي �إنرتبر�يز �ضريفي�ضز بحرين ذ�م�م(  
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب اآر اإ�س اإم 
بحرين  �شيرفي�شز  اإنتربرايز  بي  )هج  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  البحرين, 
اختيارية,  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ,32725 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(, 
و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري, وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 2001.
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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

 �إعالن رقم )405( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن �إ�ضهار �نتهاء �أعمال ت�ضفية 

�ضركة )�أروئ �لأمل للمظالت/ ت�ضامن(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ نعيمة 
فوؤاد و�شريكها, مالكا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )اأروئ الأمل للمظالت/ ت�شامن(, الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 95729, طالَبين اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري, 

وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )406( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فروع موؤ�ض�ضة فردية 
�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدعلي 
�شلمان علي محمد, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الإرادة القوية للمقاولت(, الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 17538, طالبًا تحويل الفرع الأول الم�شمى )الإرادة القوية للمقاولت( والفرع الثالث الم�شمى )الإرادة لبيع 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال  البناء(  الم�شمى )الإرادة لمواد  الرابع  الكيماوية( والفرع  المواد 
ال�شيدة/ دعاء عبدعلي �شلمان علي محمد �شريكة في  واإدخال  اآلف( دينار بحريني,  مقداره 10,000 )ع�شرة 

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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )407( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�ص �لو�حد 

 �إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة
اإليه ال�شيد/ قري�شي  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
نديم اأحمد, نيابة عن ال�شيد/ اأ�شامة بن اأحمد بن علي مباركي, مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم 
وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ,87068 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(,  للبيطرة  )تورنتو 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره 20,000 )ع�شرون األف( دينار بحريني, واإدخال 

ال�شيد/ فتحي نو�شين تب�شم )NAUSHEEN TABASSUM( �شريكًا 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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )408( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�ص �لو�حد 
�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة  

SAI�  ييعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/
MA SALAH UDDIN, نيابة عن ال�شيد/ مجتبى اأفروز بارل�س, مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم 

)اأفرو للخدمات الإدارية �س.�س.و(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 103318, طالبًة تغيير الو�شع القانوني لل�شركة 
بحريني,  دينار  األف(  م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره 20,000 )ع�شرون  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك 

.MUJTABA AFROZ BARLAS، ASIF BARLAS /وتكون مملوكة لكل من ال�شيدين
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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )409( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن �إ�ضهار �نتهاء �أعمال ت�ضفية

�ضركة )�لهفوف بالز� ذ�م�م(
ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
اأحمد محمد جمعه فردان, نيابة عن ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الهفوف بالزا ذ.م.م(, 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 60789, طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها 
من ال�شجل التجاري, وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                     

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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )410( ل�ضنة  2017
ب�ضاأن �إ�ضهار �نتهاء �أعمال ت�ضفية

�ضركة )برويز لتنظيم �ملوؤمتر�ت ذ�م�م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب المحامية 
ذ.م.م(,  الموؤتمرات  لتنظيم  )برويز  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  جابر,  مها 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 88061, طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها 

من ال�شجل التجاري, وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�علن رقم )411( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن �إ�ضهار �نتهاء �أعمال ت�ضفية 

�ضركة )توريتو للم�ضاريع/ ت�ضامن(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ قا�شم اأحمد 
علي علي فردان, نيابة عن ال�شيد/ قا�شم فردان وال�شيدة/ فوزية فخر, مالَكي �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم 
اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة  )توريتو للم�شاريع/ ت�شامن(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 98467, طالبًا 
ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري, وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم 

بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )412( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 
ح�شن محمد �شرحان, مالك الموؤ�ش�شة الفردية, الم�شجلة بموجب القيد رقم 45420, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 
األف( دينار  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره 20,000 )ع�شرون  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )413( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

�إلى �ضركة �ل�ضخ�ص �لو�حد
ال�شيد/ محمد  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
الفرع  القيد رقم 32467, طالبًا تحويل  الم�شجلة بموجب  الفردية,  الموؤ�ش�شة  �شيف اهلل قهرمان ح�شين, مالك 
الثالث من الموؤ�ش�شة الم�شمى )الُبعد الجديد للمقاولت( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد, وبراأ�شمال مقداره 30,000 

)ثالثون 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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )414( ل�ضنة 2017 
ب�ضاأن �إ�ضهار �نتهاء �عمال ت�ضفية

�ضركة )�ل�ضيم �إيه بي �إ�ص/ فرع متثيلي(
التي  ال�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
فرعها  ت�شفية  رقم 70021-1, طالبًة  القيد  بموجب  الم�شجلة  تمثيلي(,  فرع  اإ�س/  بي  اإيه  )ال�شيم  ا�شم  تحمل 
ل�شنة  رقم )21(  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية,  ت�شفية  التمثيلي 

 .2001
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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )415( ل�ضنة  2017  
ب�ضاأن �إ�ضهار �نتهاء �أعمال ت�ضفية

�ضركة )�ضالمة �ضتار ذ�م�م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة ميال 
بحرين بروفي�شونال بودي/ ت�شامن, نيابة عن ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شالمة �شتار 
ذ.م.م(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 89273, طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب 
قيدها من ال�شجل التجاري, وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

                     .2001
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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )416( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن �إ�ضهار �نتهاء �أعمال ت�ضفية 

�ضركة )بالك ورلد بروجكت�ص/ ت�ضامن(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه كل من قا�شم اأحمد 
فردان وفاطمة عبداهلل اآل �شيف, مالكي �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )بالك ورلد بروجكت�س/ ت�شامن(, 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 98338, طالَبين اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها 

من ال�شجل التجاري, وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )417( ل�ضنة  2017
ب�ضاأن �إ�ضهار �نتهاء �أعمال ت�ضفية

�ضركة )�أرت�ضتا للمقاولت �ص��ص�و(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ م�شطفى 
عبدالعزيز ر�شي محفوظ, مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأرت�شتا للمقاولت �س.�س.و(, الم�شجلة 
من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ,102983 رقم  القيد  بموجب 

ال�شجل التجاري, وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )418( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية 

 �إلى �ضركة ت�ضامن
اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
التا�شع من  الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم جيم�س(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 5424, طالبًا تحويل الفرع 

الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن, وبراأ�شمال مقداره 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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )419( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة

�إلى �ضركة ت�ضامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اإينا�س 
لالأ�شهم  العالمية  )اإينا�س  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  مالكتي  و�شريكتها,  �شيت  حازم 
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وال�شندات ذ.م.م(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 75679-1, طالَبين تغيير ال�شكل القنوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ت�شامن, وبراأ�شمال مقداره 20,000 )ع�شرون األف( دينار بحريني, واأْن ي�شبح ال�شم التجاري لل�شركة 

)اإينا�س العالمية لالأ�شهم وال�شندات ذ.م.م(.
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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )420( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة

�إلى �ضركة �ل�ضخ�ص �لو�حد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
لل�شفريات ذ.م.م(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-73346,  ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإليت 
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, وذلك بعد تنازل ال�شيد/ اأروع محمد اأحمد داداباي بن�شبة 50% من اأ�شهم ال�شركة 
الأ�شلية لل�شيد/ عزيز فداء ح�شين جليت وال, وبحيث ي�شبح ال�شم التجاري لل�شركة )اإليت لل�شفريات �س.�س.و( 

لمالكها عزيز فداء ح�شين جليت وال.
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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )421( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن �إ�ضهار �نتهاء �أعمال ت�ضفية

�ضركة )�أبر�ج �أوركيد ذ�م�م(
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأبراج اأوركيد ذ.م.م(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 99621, طالبين 
قانون  لأحكام  التجاري, وفقًا  ال�شجل  قيدها من  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار 

ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. 
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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )422( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�ص �لو�حد

�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة
ال�شيد/ محمد  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
فاروق محمد اإبراهيم, مالك �شركه ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )دكرن�س �س.�س.و(, الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 103697, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال 
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مقداره 1,000 )األف( دينار بحريني, واإدخال ال�شيد/ عبداهلل نا�شر عط�شان مثقال �شريكًا 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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )423( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة �لفردية �إلى 

فرع من فروع �ضركة �ل�ضخ�ص �لو�حد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالرحمن 
القيد  الم�شجلة بموجب  نيرفانا(,  ا�شم )مركز  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  عبداهلل علي قا�شم فخرو, مالك 
رقم 111367, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى فرع من فروع �شركة ال�شخ�س الواحد 
التجاري من )مركز  ال�شم  وتغيير  القيد رقم 47312,  بموجب  الم�شجلة  التايلندي(  ا�شم )الم�شاج  التي تحمل 

.)THAI MASSAGE ( اإلى )الم�شاج التايلنديNirvana Centre نيرفانا
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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )424( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية 

�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة �شيدني 
لال�شت�شارات والتطوير ذ.م.م, نيابة عن الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لآلىء الدانة لالأجهزة الكهربائية 
والإلكترونية(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 57768, طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 
ر مح�شن  �ُشبَّ ال�شيد/  واإدخال  بحريني,  دينار  )األف(  وبراأ�شمال مقداره 1,000  م�شئولية محدودة,  �شركة ذات 

ر مح�شن ماجد, �شريكين في ال�شركة.         ماجد يو�شف, وال�شيد/ هاني �ُشبَّ
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور, م�س فوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )425( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة 

�إلى �ضركة �ل�ضخ�ص �لو�حد
ال�شيد/ محمد  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
اإ�شحاق, مالك ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شوبيريور بزن�س �شيرفي�شز ذ.م.م(, الم�شجلة 
الواحد,  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 85236, طالبًا  القيد  بموجب 
لي�شبح هو  اإ�شحاق,  ال�شيد/ محمد  اإلى  ال�شركة  التنازل عن جميع ح�ش�شهم في  ال�شركاء في  بناًء على رغبة 
اإلى 500  األف( دينار بحريني  المالك الوحيد لل�شركة بعد التحويل, وتخفي�س راأ�شمالها من 20,000 )ع�شرين 
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)خم�شمائة( 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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
 

�إعالن رقم )426( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع موؤ�ض�ضة فردية
�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شاحب الموؤ�ش�شة 
ال�شكل  تغيير  طالبًا   ,3-90890 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  األومنيوم(,  فيو  )�شكاي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية 
القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره 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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )427( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية 

 �إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة
رائد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
داود علي الم�شعبي, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الم�شعبي للعقار والمقاولت(, الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 74798, طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, 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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )428( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�ص �لو�حد

�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه المحامية جميلة 
عبدالعزيز عبداهلل, نيابة عن ال�شيد/ محمد علي ح�شن من�شور المطوع, مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل 
ا�شم )العالمية للهند�شة �س.�س.و(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 51482, طالبة تغيير الو�شع القانوني لل�شركة 
بحريني,  دينار  اآلف(  )خم�شة   5,000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة,  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك 
مملوكة لكل من ال�شيد/ محمد علي ح�شن من�شور المطوع, وال�شيدة/ فهيمة ح�شن من�شور اأحمد المطوع المدَخلة 

�شريكة في ال�شركة. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور, م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
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لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )429( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة �ل�ضخ�ص �لو�حد 

�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 
�شبيب النعيمي, مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )هون�شتي للمقاولت والتجارة �س.�س.و(, الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 63225, طالبًا تغيير الو�شع القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, 
الجن�شية,  الهندي  توما�س,  اإبراهم  ال�شيد/  واإدخــال  بحريني  دينار  األف(  )مائة   100,000 مقداره  وبراأ�شمال 

�شريكًا 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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )430( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية 
�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شريفة 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ران�س(,  )اأزياء  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاحبة  النعيمي,  اأحمد  حمد 
مقداره  وبراأ�شمال  محدودة,  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  التا�شع  الفرع  تحويل  طالبة   ,9-25831
واإدخال  ذ.م.م(,  ران�س  )مفار�س  لل�شركة  التجاري  ال�شم  ي�شبح  واأْن  بحريني,  دينار  اآلف(  )خم�شة   5,000

ال�شيد/ عبدالوهاب علي محمد �شرف, �شريكًا في ال�شركة بن�شبة %49.
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 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )431( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة 

�إلى موؤ�ض�ضة فردية
�شلفر  اإليه �شركة  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
�شتار جلوبل ذ.م.م, نيابة عن ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مارين مانيا ذ.م.م(, الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 82332, طالبًة تحويل الفرع الأول من ال�شركة, والم�شمى )مارين مانيا ذ.م.م( اإلى موؤ�ش�شة 
فردية م�شتقلة بذاتها, وذلك بناًء على تنازل كل من ال�شريكين ال�شيد/ فهد عي�شى فهد باح�شين الم�شلم وال�شيد/ 
محمد ح�شن علي الن�شف عن كامل ح�ش�شهما في ال�شركة, اإلى ال�شيد/ فرا�س �شمير عبداهلل نورالدين, وتكون 

.)Sparta Marine الموؤ�ش�شة ملكًا له, وي�شبح ا�شمها التجاري )�شبارتا مارين
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور, م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ



العدد: 3307 – الخميس 30 مارس 2017

73

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

�إعالن رقم )432( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية 

�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة
السيدة/  إليه  تقدمت  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  للمستثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

منال مرزوق خميس عنبر، صاحبة المؤسسة الفردية التي تحمل اسم )أركان العربية للمقاوالت(، المسجلة 

بموجب القيد رقم 82381-1، طالبًة تحويل فرع من المؤسسة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، وبرأسمال 

وإدخال  ذ.م.م(،  للمقاوالت  العربية  )أركان  التجاري  اسمها  يكون  بحريني،  دينار  )ألفين(   2,000 مقداره 

السيدة/ ESTHER RUTH RIOS ESTEBARAN شريكة في الشركة بنسبة %47.5.

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى المركز المذكور، مشفوعاً بالمستندات المؤيِّدة والمبرِّرة 

لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

�إعالن رقم )433( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرعني من �ضركة ت�ضامن 

�إلى �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة
   يعلن مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليه مكتب جرنت 

المسجلة  والسيد(،  العالي  )كراج  اسم  تحمل  التي  التضامن  شركة  أصاحب  عن  نيابة  عبدالعال،  ثورنتون/ 

بموجب القيد رقم 12035-1، طالباً تحويل الفرعين األول والثاني من الشركة إلى شركة مساهمه بحرينية 

مقفلة قائمة بذاتها، وإدخال شركاء جدد فيها، وبرأسمال مقداره 250,000 )مائتان وخمسون ألف( دينار 

بحريني، ويكون اسمها التجاري شركة )كراج العالي والسيد ش.م.ب/ مقفلة(.  

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى المركز المذكور، مشفوعاً بالمستندات المؤيِّدة والمبرِّرة 

لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

�إعالن رقم )434( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية
�إلى �ضركة �ل�ضخ�ص �لو�حد 

يعلن مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليه السيد/ هائل 

عبدالمعين عبدالوهاب حاكمي، مالك المؤسسة الفردية التي تحمل اسم )شنيل أوتو سرفيس(، المسجلة 

بموجب القيد رقم 85275، طالباً تغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك بتحويلها إلى شركة الشخص الواحد، 

وبرأسمال مقداره 1,000 )ألف( دينار بحريني، بناًء على تنازله عن جميع حصصه في المؤسسة ثم الشركة 

إلى السيد/ محي الدين محمد راتب محي الدين قسومه.

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى المركز المذكور، مشفوعاً بالمستندات المؤيِّدة والمبرِّرة 

لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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�إعالن رقم )435( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية محدودة

�إلى �ضركة �ل�ضخ�ص �لو�حد
 يعلن مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليه مكتب المحامي 

الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة، نيابًة عن السيد/ قاسم يوسف إبراهيم الشيخ صالح، أحد مالَكي الشركة 

ذات المسئولية المحدودة التي تحمل اسم )متجر الشيخ ذ.م.م(، المسجلة بموجب القيد رقم 130، طالباً 

تغيير الشكل القانوني للشركة وذلك بتحويلها إلى شركة الشخص الواحد، وبرأسمال مقداره 100,000 )مائة 

ألف( دينار بحريني، بناًء على تنازل الشريك قاسم يوسف إبراهيم الشيخ صالح عن حصته بالشركة البالغة 

نسبتها 50% من أسهمها إلى شريكه السيد/ عبدالله يوسف إبراهيم الشيخ صالح، بحيث يصبح االسم التجاري 

للشركة )متجر الشيخ ش.ش.و(، لمالكها عبدالله يوسف إبراهيم الشيخ صالح. 

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى المركز المذكور، مشفوعاً بالمستندات المؤيِّدة والمبرِّرة 

لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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رقم �لدعوى: 2017/3
�إعالن بجدول مو�عيد �إد�رة �لدعوى

المدعـــي: بنـــك الم�شـــرق. وكيلها: المحامي لـــوؤي عبد الغنـــي قاروني. المدعى عليهـــم: الإبداع 
البحرينـــي لالألمنيـــوم ل�شاحبها/ عبـــد الحميد نا�شر جبـــاري. �شبود رام�ـــس �شارما. هيامنت 
رام�ـــس �شارمـــا. عنوانهم: �شقة 1, مبنـــى 925, طريـــق 5218, مجمع 952, راأ�ـــس زويد, مملكة 
البحريـــن. �شفة الدعوى: تعلن غرفـــة البحرين لت�شوية المنازعات المدعـــى عليهم المذكورين 

بجدول مواعيد اإدارة الدعوى المحرر بتاريخ 29 مار�س 2017 كالتالي: 
�لجتمـــاع �لأول: بتاريخ 29 مار�س 2017 ال�شاعـــة 12 ظهرًا والمحدد ل�شتالم اأطراف الدعوى 
جـــدول مواعيـــد اإدارة الدعوى واإبـــداء الأراء حوله وبـــدء الأجل لالأطراف لتقديـــم كافة الأمور 

المتعلقة بالدعوى واإثباتها من خالل تقديم مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات.
�لجتماع �لثاني: بتاريخ 5 اأبريل 2017 ال�شاعة 12 ظهرًا هو نهاية الأجل لتقديم المدعى عليهم 

مذكرة الرد على لئحة الدعوى ونهاية الأجل لرد الدعوى وللدفع بعدم قبول الدعوى.
�لجتمـــاع �لثالـــث: بتاريـــخ 13 اأبريل 2017 هو نهايـــة الأجل لتقديم المدعـــي الرد على مذكرة 
المدعـــى عليه المقدمة في الجتماع الثاني ونهايـــة الآجل لتقديم ن�س القانون الأجنبي الواجب 
التطبيـــق مع الترجمـــة. تاريخ 17 اأبريل 2017 ال�شاعة الـ 4 ع�شرًا هـــو نهاية اآجل تقديم طلبات 

الإدخال والتدخل والطلبات المتقابلة والعار�شة. 
�لجتماع �لر�بع: بتاريخ 24 اأبريل 2017 هو نهاية الآجل لتقديم المدعى عليهم الرد على مذكرة 
المدعـــي المقدمة في الجتماع الثالث ونهاية الآجـــل لتقديم تقارير الخبراء وجميع الم�شتندات 
)اإن وجـــدت( وتبـــادل مذكرات الـــرد حول كافة طلبـــات الإدخال والدعـــوى المتقابلة والطلبات 

العار�شة )اإن وجدت(
�لجتمـــاع �لخام�ـــص: بتاريخ 2 مايو 2017 ال�شاعة 12 ظهرًا هو نهاية الآجل لتقديم كافة طلبات 
اإجـــراءات الإثبات وتبادل مذكـــرات الرد حول تقارير الخبراء وجميـــع الم�شتندات المقدمة في 

الدعوى 
 �لجتمـــاع �لأخيـــر: بتاريـــخ 9 مايو 2017 ال�شاعـــة 12 ظهرًا محدد لتبادل مذكـــرات الرد حول 

طلبات اإجراءات الإثبات )اإن وجدت(. ولإعالن الأطراف بموعد الجل�شة الأولى اأمام الهيئة.
 لذا تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات املدعى عليهم املذكورين اأعاله بجدول اجتماعات اإدارة 
الدعوى -1 ومبواعيد ح�شور ممثله القانوين �شخ�شيًا اأو وكياًل عنه لالجتماعات اإدارة الدعوى اأمام 
مدير الدعوى مبقر الغرفة, وعنوانها: بناية البارك بالزا, القاعة رقم 1, الطابق الثالث, مبنى 247, 
�شارع 1704, املنطقة الدبلوما�شية, املنامة, مملكة البحرين , وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 
املنازعات  لت�شوية  البحرين  بها غرفة  التي تخت�س  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  باإ�شدار لئحة   2009

مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009 , ليعلم.

غرفة �لبحرين لت�ضوية �ملنازعات



العدد: 3307 – الخميس 30 مارس 2017

76

 جلنة �مل�ضاريع �ملتعرثة
يف �مل�ضروع رقم )1( ل�ضنة 2015، م�ضروع بو�بة �أمو�ج

�لقر�ر
مين من �شركة مينا لال�شتثمار و�شركة  �أوًل: تقـــرر اللجنة باإجماع الآراء رف�س العطاءيـــن المقدَّ

ر. نة بالمح�شَ UXB لالأ�شباب المبيَّ

ثانياً: تقرر  باإجماع الآراء البدء في اتخاذ اإجراءات بْيع الم�شروع بالمزاد العلني.
ثالثاً: تقرر اللجنة باإجماع الآراء تقدير الثمن الأ�شا�شي للم�شروع بمبلغ -/36.000.000 مليون 

دينار )�شته وثالثون مليون دينار بحريني(.
ر�بعـــاً: تقـــرر اللجنة باإجماع الآراء التاأجيل ليوم الإثنين الموافـــق 3 اأبريل 2017م لإعداد قائمة 

�شروط البيع للم�شروع.
خام�ضاً: تقرر اللجنة باإجماع الآراء ن�شر قرارات الجل�شة بالجريدة الر�شمية.

       �أمني �ل�ضر               ع�ضو                  ع�ضو                  ع�ضو                �لرئي�ص


