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�اأمر�ملكي�رقم�)47(�ل�سنة�2017
باإعادة�ت�سكيل�جمل�س�اأمناء�امل�ؤ�س�سة�اخلريية�امللكية

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

ل بالأمر  وعلى الأمر امللكي رقم )33( ل�شنة 2007 باإعادة تنظيم املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية، املعدَّ
امللكي رقم )13( ل�شنة 2008،

وعلى الأمر امللكي رقم )3( ل�شنة 2013 باإعادة ت�شكيل جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية،
وعلى الأمر امللكي رقم )14( ل�شنة 2016 بتعيني ع�شو جديد يف جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة اخلريية 

امللكية،

اأمرنا�بالآتي:
املادة�الأولى

ُيعاد ت�شكيل جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية برئا�شة �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة، 
وع�شوية كل من:

1- ال�شيخ عدنان بن عبداهلل القطان                                  نائبًا للرئي�س.
2- الدكتور م�شطفى علي ال�شيد.
3- ال�شيد �شلمان مهنا الدو�شري.

4- ال�شيخ عبدالرحمن اإبراهيم عبدال�شالم.
5- �شيد �شياء يحيى علي المو�شوي.

6- ال�شيد خالد طاهر اآل �شريف.
7- الدكتور ح�شن اإبراهيم كمال.

8- ال�شيدة حنان محمد كمال.
9- الدكتور نبيل محمد اأبوالفتح.

10- ال�شيدة لطيفة عي�شى البونوظة.
وتكون مدة ع�شويتهم اأربع �شنوات قابلة للتجديد.

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 21 ذي القعدة 1438هـ
الموافق: 13 اأغـ�شـطــــ�س 2017م
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�مر�س�م�بقان�ن�رقم�)28(�ل�سنة�2017
�بتعديل�بع�س�اأحكام�املر�س�م�بقان�ن�رقم�)19(�ل�سنة��1976

يف��ساأن�الأو�سمة

نحن�حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة���������������ملك�مملكة�البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

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

وبناًء على عْر�س وزير �شئون الدفاع،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالقان�ن�الآتي:
املادة�الأولى

من   )1( املادة  يف  رة  املقرَّ الدولة  اأو�شمة  اإلى  ي�شاف  القوة(  )و�شام  با�شم  جديد  و�شام  ُيـن�شاأ 
املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة، ويكون ترتيـبه بعد )و�شام حوار(.

املادة�الثانية
اإلــى املر�شـــوم بقانـــون رقـــم )19( ل�شنة 1976 فـي �شــاأن الأو�شمـة مادة جديدة برقم  ُت�شــاف 

)6( مكررًا )3(، َن�شها الآتي:
:)3( مكررًا   )6( "مادة 

البحرين وذلك مبنا�شبة  واأفراد قوة دفاع  القوة من درجة واحدة، وُينح ل�شباط  و�شام  يتاألف 
مرور خم�شني عامًا على تاأ�شي�س قوة دفاع البحرين". 

املادة�الثالثة
على رئي�س جمل�س الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ 

اأحكام هذا القانون، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

رئي�س�جمل�س�ال�زراء
خليفة�بن��سلمان�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 21 ذي القعدة 1438هـ
الموافق: 13 اأغـ�شـطـــ�س 2017م
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قائمة�مملكة�البحرين�للإرهاب

ُين�شر قرار جمل�س الوزراء رقم )06–2420( ال�شادر بجل�شته رقم )2420( املنعقدة بتاريخ 6 
فة كجهات اإرهابية اإلى القائمة املن�شورة  اأغ�شط�س 2017 باإ�شافة التنظيمات والكيانات والأفراد امل�شنَّ
لة مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  يف اجلريدة الر�شمية العدد )3257( املوؤرخ 14 اأبريل 2016، املعدَّ

)06-2414( املن�شور يف العدد )3321( املوؤرخ 6 يوليو 2017، لت�شم ما يلي:
اأول: التنظيمات والكيانات:

1- موؤ�ش�شة البالغ الخيرية – )اليمن(.
2- جمعية الإح�شان الخيرية – )اليمن(.
3- موؤ�ش�شة الرحمة الخيرية – )اليمن(.

4- مجل�س �شورى ثوار بني غازي – )ليبيا(.
5- مركز �شرايا لالإعالم – )ليبيا(.

6- وكالة ب�شرى الإخبارية – )ليبيا(.
7- كتيبة راف اهلل ال�شحاتي – )ليبيا(.

8- قناة نباأ – )ليبيا(.
9- موؤ�ش�شة التنا�شح للدعوة والثقافة والإعالم – )ليبيا(.

ثانياً: الأفراد:
1- خالد �شعيد ف�شل را�شد البوعينين – )قطري(.

2- �شقر جمعة خمي�س ال�شهواني – )قطري(.
3- �شالح اأحمد الغانم – )قطري(.

4- حامد حمد حامد العلي – )كويتي(.
5- عبداهلل محمد علي اليزيدي – )يمني(.

6- اأحمد علي اأحمد برعود – )يمني(.
7- محمد بكر الدباء – )يمني(.

8- ال�شاعدي عبداهلل اإبراهيم بوخزيم – )ليبي(.
9- اأحمد عبدالجليل ح�شناوي – )ليبي(.
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�قان�ن�رقم�)29(�ل�سنة�2017
�بامل�افقة�على�ان�سمام�مملكة�البحرين�اإلى�

اتفاقية�تع�ي�س�ال�سرر�الذي�ُتلِحُقه�الطائرات�بالأطراف�الثالثة�

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

ها املوؤمتر الدويل  وعلى اتفاقية تعوي�س ال�شرر الذي ُتلِحُقه الطائرات بالأطراف الثالثة، التي اأقرَّ
لقانون اجلو يف مونرتيال يف اليوم الثاين من �شهر مايو/ اأيار 2009،

قنا عليه واأ�شدرناه:  ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة�الأولى
ُووِفق على ان�شمام مملكة البحرين اإلى اتفاقية تعوي�س ال�شرر الذي ُتلِحُقه الطائرات بالأطراف 
ها املوؤمتر الدويل لقانون اجلو يف مونرتيال يف اليوم الثاين من �شهر مايو / اأيار 2009،  الثالثة التي اأقرَّ

واملرافقة لهذا القانون. 

املادة�الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، ُويعمل به من 

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 21 ذي القعدة 1438هـ
الموافق: 13 اأغـ�شـطـــ�س 2017م
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�قان�ن�رقم�)30(�ل�سنة�2017
�بامل�افقة�على��ان�سمام�مملكة�البحرين

��اإلى�اتفاقية�التع�ي�س�عن��ال�سرر�الذي�يلحق�باأطراف�ثالثة
والناجت�عن�اأفعال�التدخل�غري�امل�سروع�التي�ت�سمل�الطائرات��

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

التدخل غري  اأفعال  والناجت عن  ثالثة،  باأطراف  يلحق  الذي  ال�شرر  التعوي�س عن  اتفاقية  وعلى 
ها املوؤمتر الدويل لقانون اجلو يف مونرتيال يف اليوم الثاين من  امل�شروع التي ت�شمل الطائرات، التي اأقرَّ

�شهر مايو/ اأيار 2009،
قنا عليه واأ�شدرناه:  ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة�الأولى
ُووِفق على ان�شمام مملكة البحرين اإلى اتفاقية التعوي�س عن ال�شرر الذي يلحق باأطراف ثالثة، 
ها املوؤمتر الدويل لقانون اجلو  والناجت عن اأفعال التدخل غري امل�شروع التي ت�شمل الطائرات، التي اأقرَّ

يف مونرتيال يف اليوم الثاين من �شهر مايو/ اأيار 2009، املرافقة لهذا القانون. 

املادة�الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، ُويعمل به من 

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 21 ذي القعدة 1438هـ
الموافق: 13 اأغـ�شـطـــ�س 2017م



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

21



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

22



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

23



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

24



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

25



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

26



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

27



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

28



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

29



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

30



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

31



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

32



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

33



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

34



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

35



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

36



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

37



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

38



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

39



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

40



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

41



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

42



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

43



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

44

�قان�ن�رقم�)�31(�ل�سنة�2017
ل� �بامل�افقة�على�ان�سمام�مملكة�البحرين�اإلى�الربوت�ك�ل�املكمِّ

لتفاقية�قْمع�ال�ستيلء�غري�امل�سروع�على�الطائرات

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

اإلى  التحفُّظ  مع  الن�شمام  على  املوافقة  �شاأن  يف   1983 ل�شنة   )4( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
عة يف طوكيو يف 14 �شبتمرب  معاهدة اجلرائم والأفعال الأخرى التي ُترتَكب على منت الطائرات واملوقَّ
دي�شمرب  عة يف لهاي يف 16  واملوقَّ الطائرات  امل�شروع على  ال�شتيالء غري  قْمع  واإلى معاهدة   ،1963
عة يف مونرتيال يف  1970، واإلى معاهدة قْمع الأفعال غري امل�شروعة �شد �شالمة الطريان املدين واملوقَّ

23 �شبتمرب 1971،
بيكني  يف  ع  املوقَّ الطائرات  على  امل�شروع  غري  ال�شتيالء  قْمع  لتفاقية  ل  املكمِّ الربوتوكول  وعلى 

بتاريخ 10 �شبتمرب 2010،
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة�الأولى
ل لتفاقية قْمع ال�شتيالء غري امل�شروع  ُووِفق على ان�شمام مملكة البحرين اإلى الربوتوكول املكمِّ

ع يف بيكني بتاريخ 10 �شبتمرب 2010، واملرافق لهذا القانون. على الطائرات املوقَّ

املادة�الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القانون، ُويعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 22 ذي القعدة 1438هـ
الموافق: 14 اأغـ�شـطـــ�س 2017م
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�قان�ن�رقم�)32(�ل�سنة�2017
�بامل�افقة�على�ان�سمام�مملكة�البحرين�اإلى�

اتفاقية�قْمع�الأفعال�غري�امل�سروعة�املتعلقة�بالطريان�املدين�الدويل

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

اإلى  التحفُّظ  مع  الن�شمام  على  املوافقة  �شاأن  يف   1983 ل�شنة   )4( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
عة يف طوكيو يف 14 �شبتمرب  معاهدة اجلرائم والأفعال الأخرى التي ُترتَكب على منت الطائرات واملوقَّ
دي�شمرب  عة يف لهاي يف 16  واملوقَّ الطائرات  امل�شروع على  ال�شتيالء غري  قْمع  واإلى معاهدة   ،1963
عة يف مونرتيال يف  1970، واإلى معاهدة قْمع الأفعال غري امل�شروعة �شد �شالمة الطريان املدين واملوقَّ

23 �شبتمرب 1971،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1995 باملوافقة على الن�شمام اإلى الربوتوكول ب�شاأن قْمع 
ع بتاريخ 24 فرباير 1988  الأفعال غري امل�شروعة يف املطارات التي تخدم الطريان املدين الدويل املوقَّ
عة يف مونرتيال بتاريخ 23  ل ملعاهدة قْمع الأفعال غري امل�شروعة �شد �شالمة الطريان املدين املوقَّ واملكمِّ

�شبتمرب 1971،
عة يف بيكني بتاريخ  وعلى اتفاقية قْمع الأفعال غري امل�شروعة املتعلقة بالطريان املدين الدويل املوقَّ

10 �شبتمرب 2010،
قنا عليه واأ�شدرناه:  ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة�الأولى
بالطريان  املتعلقة  امل�شروعة  غري  الأفعال  قْمع  اتفاقية  اإلى  البحرين  مملكة  ان�شمام  على  ُووِفق 

عة يف بيكني بتاريخ 10 �شبتمرب 2010 واملرافقة لهذا القانون، مع التحفُّظ الآتي: املدين الدويل املوقَّ
هذه  من   )20( املادة  من   )1( الفقرة  باأحكام  ملَزمة  نف�شها  تعترب  ل  البحرين  مملكة  "اإن 

التفاقية". 

املادة�الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، ُويعمل به من 

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 22 ذي القعدة 1438هـ
الموافق: 14 اأغـ�شـطـــ�س 2017م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية��������������������������������������������������������������������

�قرار�رقم�)47(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�الرتخي�س�بت�سجيل�م�ؤ�س�سة�اآل�رحمة�اخلريية

)م�ؤ�س�سة�خا�سة(

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

1989وتعديالته،
وعلى النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة اآل رحمة اخلريية )موؤ�ش�شة خا�شة(.

قرر�الآتي:
مادة�– �1–

ل موؤ�ش�شة اآل رحمة اخلريية )موؤ�ش�شة خا�شة( يف �شجل قيد املوؤ�ش�شات اخلا�شة حتت قيد  ُت�شجَّ
رقم )3/م/خ /خ/2017(.

مادة�– �2–
ُين�شر هذا القرار وعقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي املرافقان يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما 

من اليوم التايل لتاريخ الن�شر.

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

�شدر بتاريخ: 11 ذي القعدة 1438هـ
المـــوافـــــــــق: 3 اأغـ�شـطـــــ�س 2017م 
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عقد�تاأ�سي�س
م�ؤ�س�سة�اآل�رحمة�اخلريية��

��)م�ؤ�س�سة�خا�سة(

اإنه في يوم الأحد الثاني والع�شرين من �شوال لعام األف واأربعمائة وثمانية وثالثين للهجرة،                      
الموافق ال�شاد�س ع�شر من يوليو لعام األفين و�شبعة ع�شر للميالد.                                    

لـــديَّ اأنا رئي�س التوثيق با�شمة اأحمـــد ال�شماهيجي، بمكتب التوثيق  بوزارة العدل وال�شئون   
الإ�شالمية والأوقاف بمملكة البحرين.

ح�شر كل من:

الرقم�الطرف�الإقامةاجلن�سية�ال�سم�الرقم�
ال�سخ�سي

رحــمــة1 اآل  حـــ�ـــشـــن   520118464الأولبو قوهبحرينيفــيــ�ــشــل 

رحـــمـــة2 اآل  حـــ�ـــشـــن  ــــي  490033393الثايناملنامةبحرينيعــــل

رحمة3 اآل  عبداحلميد   591001802الثالثاملنامةبحرينيغالب 

رحـــمـــة4 اآل  جــــمــــال  800610482الرابعاملحرقبحرينيحـــ�ـــشـــن 

ــة5 ــم رح اآل  ــــد  اأحــــم 681102322اخلام�ساملنامةبحرينيمـــحـــمـــد 

رحمة6 اآل  عبداحلميد   6701110077ال�شاد�سجدعليبحرينيخالد 

رحــمــة7 اآل  ــا�ــس   عــب 680111913ال�شابعاملنامةبحرينيمــنــ�ــشــور 

رحمة8 اآل  محمد   الر�شا  520103432الثامناملنامةبحرينيعبد 

رحـــمـــة9 اآل  ــــزة  حــــم 680604707التا�شعمقابهبحرينيعـــــــالء 

رحمة10 اآل  يحيى  يو�شف  650016009العا�شراملنامةبحرينيحميد 

رحمة11 اآل  الرحيم  عبد  520113381اأحد ع�شراملنامةبحرينيمحمد 

رحـــمـــة12 اآل  عـــقـــيـــل  611001314اثنا ع�شراملنامةبحرينيفــــهــــد 
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  وطلب مني املتعاقدون )املوؤ�ش�شون( حترير هذا التفاق ِوْفقًا لل�شروط الواردة اأدناه:
�ـــس موؤ�ش�شة اآل رحمة الخيرية طبقًا لأحكام المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 باإ�شدار  1-   توؤ�شَّ
قانـــون الجمعيات والأنديـــة الجتماعية والثقافيـــة والهيئات الخا�شة العاملة فـــي ميدان ال�شباب 

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

د ويتكون من مبلغ مقـــداره ثالثمائة دينار بحريني ح�شب الثابت من  3-  راأ�شمـــال الموؤ�ش�شة غير محدَّ
ال�شهادة ال�شادرة من بنك البحرين الإ�شالمي على اأهداف الموؤ�ش�شة واإدارتها.  

دة وتبداأ من ن�ْشـــر عْقد تاأ�شي�شها ونظامها الأ�شا�شي في  4-  مـــدة موؤ�ش�شـــة اآل رحمة الخيرية غير محدَّ
الجريدة الر�شمية.

5-  ل يجـــوز لأع�شـــاء موؤ�ش�شة اآل رحمـــة الخيرية الخروج عن اأهدافها اأو الإخـــالل بالأحكام الخا�شة 
بتاأ�شي�شها اأو باأية قوانين اأو قرارات معمول بها في المملكة.

6-  جميـــع الم�شروفات والأتعـــاب المدفوعة في �شبيل تاأ�شي�س الموؤ�ش�شـــة تح�شب �شمن الم�شروفات 
العمومية لها.

7-  يتم توثيق العقد والنظام الأ�شا�شي بمكتب التوثيق بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

 ومبا ذكر حترر هذا العقد من ا�شل ون�شخة  ومت التوقيع عليه بعد قراءته من قبل املوؤ�ش�شيني ومني 
وت�شلم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

امل�ثق
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النظام�الأ�سا�سي
�مل�ؤ�س�سة�اآل�رحمة�اخلريية

)م�ؤ�س�سة�خا�سة(

الباب�الأول
اأحكام�عامة
مادة�-��1-

رقم  قيد  حتت  اخلريية(  رحمة  اآل  )موؤ�ش�شة  با�شم  خا�شة  موؤ�ش�شة  البحرين  مبملكة  تاأ�ش�شت 
)3/م/خ/خ/2017( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة 
العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته، والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له، وي�شار اإليها فيما يلي بكلمة )املوؤ�ش�شة(.

مادة�-��2-
ل هذه املوؤ�ش�شة بوزارة العمل والتنمية الجتماعية طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية  ت�شجَّ
اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  العاملة يف  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية 
التاأ�شي�س  وعقد  الأ�شا�شي  النظام  هذا  واأحكام   ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر 

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

مادة��-��3-
املقر الرئي�شي للموؤ�ش�شة ومحلها القانوين ومركز اأمنائها هو )�شقة 14- بناية 3995 طريق 469- 

منطقة رقم 604 القرية- مملكة البحرين(.

مادة�-��4-
يثل املوؤ�ش�شة قانونًا رئي�س جمل�س اأمنائها اأو من ينوب عنه بقرار من جمل�س الأمناء.

مادة�-��5-
ل يجوز للموؤ�ش�شة ال�شتغال بال�شيا�شة، كما ل يجوز لها الدخول يف م�شاربات مالية. وعلى املوؤ�ش�شة 
�شكل  اأو  الدولة  ب�شالمة  امل�شا�س  بعدم  اأن�شطتها  جميع  يف  واللتزام  والآداب،  العام  النظام  مراعاة 

احلكومة اأو نظامها الجتماعي.
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مادة�-��6-
ُيذَكر ا�شم املوؤ�ش�شة وعنوان مقرها ورقم ت�شجيلها ونطاق عملها - اإْن ُوِجد - و�شعارها يف جميع 

دفاترها و�شجالتها ومطبوعاتها.

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

م�شبَّق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

الباب�الثاين
اأهداف�امل�ؤ�س�سة

مادة�-��8-
الأهداف  على حتقيق  بالعمل  البحرين  بها يف مملكة  املعمول  القوانني  املوؤ�ش�شة يف حدود  تقوم 

التالية ح�شب اإمكانيات املوؤ�ش�شة، واأْخذ املوافقات امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة:
1- تقديم الم�شاعدات المادية والعينية اإلى المحتاجين من العائلة ومنت�شبيها.

2- م�شاعـــدة المحتاجين للعالج فـــي الم�شت�شفيات الخا�شة بمملكة البحرين اأو خارجها اإذا لم يتوافر 
العالج داخل المملكة وذلك بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.

3- تقديم الم�شاعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث .
4- م�شاعدة الطلبة المحتاجين لموا�شلة درا�شتهم داخل وخارج مملكة البحرين.

5- م�شاعدة الأ�شر المحتاجة لبناء المنازل اأو ترميمها ح�شب الإمكانيات المتاحة.
6- العمل على توطيد اأوا�شر العالقة بين العائلة والمجتمع.

الباب�الثالث
جمل�س�الأمناء

مادة�-��9-
جمل�س الأمناء هو ال�شلطة التنفيذية للموؤ�ش�شة، ويقوم على وجه اخل�شو�س بالأعمال الآتية:

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

ع اللوائح الخا�شة بالموؤ�ش�شة على �شوء نظامها الأ�شا�شي. 3- و�شْ
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4- ت�شكيل اللجان الالزمة لتحقيق اأهداف الموؤ�ش�شة.

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

 
مادة�-��10-

د  يتكون جمل�س الأمناء من اثني ع�شر ع�شوًا  ينتخبهم املوؤ�ش�شون من بينهم اأو من غريهم، وحتدَّ
املنا�شب الإدارية يف املجل�س ملدة �شنتني قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

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

مادة�-��11-
يجوز ملجل�س الأمناء اختيار اأع�شاء جدد من خارج املجل�س يف حالة خلو مركز اأو اأكرث يف جمل�س 

الأمناء طبقًا للوائح الداخلية للموؤ�ش�شة.

مادة�-��12-
ُي�شرَتط يف ع�شو جمل�س الأمناء ما يلي:

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

3- األ يكـــون من اأع�شـــاء مجل�س اأمناء موؤ�ش�شة ثبتـــت م�شئوليتهم عن وقوع مخالفـــات دعت اإلى حلِّها 
ي خم�س �شنوات من تاريخ قرار حل الموؤ�ش�شة. وذلك قبل ُم�شِ

4- اأن يكـــون ح�شن ال�شمعـــة وال�شلوك، واأن ل يكون قد �شبق عليه الحكم فـــي جريمة مخلَّة بال�شرف اأو 
الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه العتبار.

 
مادة�-��13-

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

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

مادة�-��14-
اأول  ماليًا يف  واأمينًا  لل�شر  واأمينًا  للرئي�س  ونائبًا  رئي�شًا  اأع�شائه  بني  الأمناء من  ينتخب جمل�س 
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اجتماع له بطريقة القرتاع ال�شري، وتكون اخت�شا�شات كل منهم على الوجه التايل:

الرئي�س:
واإدارتها،  الأمناء  جمل�س  جل�شات  برئا�شة  ويخت�س  الغري،  لدى  للموؤ�ش�شة  القانوين  املمثل  هو 
وامل�شتندات  ال�شرف  اأذونات  وجميع  ال�شيكات  وعلى  ال�شر  اأمني  مع  َمحا�شر جل�شاتها  على  والتوقيع 
املالية مع الأمني املايل، والتوقيع على قرارات ف�شل الأع�شاء وكذلك الإ�شراف على اأعمال املوؤ�ش�شة، 
كما يتولى البت يف الأمور امل�شتعجلة التي ل حتتمل التاأخري، على اأن ُتعَر�س على جمل�س الأمناء يف اأول 

اجتماع له.
نائب�الرئي�س:

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

اأمين�ال�سر:
ويقوم بتح�شري جدول اأعمال جل�شات جمل�س الأمناء وتدوين َمحا�شرها وتوقيعها مع الرئي�س، وهو 
الذي يقوم بالإ�شراف على كافة الأعمال الكتابية واملرا�شالت وامللفات وال�شجالت والدفاتر والأوراق 

والعقود.
الأمين�المالي:

ويتولى اإدارة اأموال املوؤ�ش�شة واإم�شاك ح�شاباتها واإيراداتها وم�شروفاتها، واإيداع اأموالها يف اأحد 
امل�شارف املعتمدة، و�شرف ما يتقرر �شرفه مبوجب اأذونات موقعة من قبله ومن قبل الرئي�س. وعليه 
كذلك ت�شجيل الأموال وقيدها يف الدفاتر وال�شجالت وحفظ امل�شتندات املالية التي يرتتب عليها التزام 
الالئحةاملالية.  لأحكام  وامل�شروفات  الإيرادات  مطابقة  مراعاة  مع  لها،  حق  اأو  املوؤ�ش�شة  على  مايل 
وعليه اأن يقدم تقريرًا �شهريًا ملجل�س الأمناء عن احلالة املالية لالإيرادات وامل�شروفات، وله الحتفاظ 

مببلغ معني للنرثيات ال�شرورية وفقًا ِلـما حتدده الالئحة املالية للموؤ�ش�شة.
 

مادة�-��15-
يجوز ملجل�س الأمناء اأن يوؤلف جلانًا فرعية من بني اأع�شائه اأو من غريهم، ويحدد املجل�س عدد 
اأع�شاء كل جلنة واخت�شا�شاتها، وي�شع نظامًا لأعمالها، على اأن ُتعَر�س نتيجة درا�شتها واأبحاثها عليه 

لتقرير ما يراه ب�شاأنها.

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

باأ�شبوع على الأقل.
ح  يرجَّ الأ�شوات  ت�شاوت  فاإذا  احلا�شرين  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  املجل�س  قرارات  وت�شدر 

اجلانب الذي فيه الرئي�س.

مادة�-��17-
يجوز اأن يعقد جمل�س الأمناء اجتماعًا ا�شتثنائيًا بدعوة من الرئي�س اأو بناًء على طلب ثلث اأع�شاء 
ة  ر الجتماع على مناق�شة املو�شوعات املقرَّ املجل�س على الأقل؛ وذلك للنظر يف الأمور الطارئة. وُيقت�شَ

يف جدول اأعماله.
 ويجوز لوزارة  العمل والتنمية الجتماعية اأن تطلب عقد اجتماع ملجل�س الأمناء اإذا دعت �شرورة 

لذلك.

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

مرات متوالية اأو �شت مرات خالل ال�شنة الواحدة بدون اإبداء عذر مقبول. 
ويف حالة وفاة اأو ا�شتقالة اأو ف�شل اأحد اأع�شاء جمل�س الأمناء اأو خلو مكانه لأي �شبب من الأ�شباب 
يحل محله ع�شو  يختاره جمل�س الأمناء، وعلى املجل�س اإخطار وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك. 
لة ملدة  ُت�شرَتط موافقة الع�شو كتابيًا قبل تعيينه، وتكون مدة الع�شو اجلديد مكمِّ ويف جميع الأحوال 

�شَلفه اإلى نهاية الدورة.
ويجوز للمجل�س اأن ي�شتمر يف القيام باأعماله اإلى نهاية الدورة دون تعيني خَلف له ب�شرط األ يزيد 
عدد الأع�شاء الذين خال مكانهم لالأ�شباب ال�شابق الإ�شارة اإليها عن ثلث اأع�شاء املجل�س، و اإل وجب 

عْر�س الأمر على اأع�شاء املجل�س لتعيني خَلف للع�شو اأو الأع�شاء الذين �شغرت اأماكنهم.

مادة�-��19-
ُيَحل جمل�س الأمناء اإذا ا�شتقال منه ثلث عدد اأع�شائه على الأقل دفعة واحدة، اأو اإذا اأ�شبح عدد 

الأع�شاء الباقني لأي �شبب من الأ�شباب اأقل من ن�شف عدد اأع�شاء املجل�س.
لتعيني  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  تتولى  احلالتني  هاتني  ويف 

جمل�س اأمناء اأو مدير للموؤ�ش�شة خالل �شهرين من تاريخ حل املجل�س.              
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مادة�-��20-
يحتفظ جمل�س الأمناء يف مقر املوؤ�ش�شة بال�شجالت والدفاتر الآتية:

1- �شجـــل لقيد اأع�شاء مجل�ـــس الأمناء مبيَّن به على الأخ�س ا�شم كل ع�شـــو  ولقبه  وجن�شيته ومهنته 
وتاريـــخ ميالده وتاريـــخ قبوله في الع�شوية ورقمـــه ال�شخ�شي الثابت في بطاقـــة ال�شجل ال�شكاني 

المركزي.
ع الَمحا�شر من الرئي�س واأمين ال�شر. ن فيه َمحا�شر جل�شات مجل�س الأمناء، على اأن توقَّ 2- �شجل تدوَّ

3- دفتر لقيد الإيرادات والم�شروفات.
4- دفتر لح�شاب الم�شرف.

5- �شجل لقيد جميع العقارات اأو المنقولت اأو غيرها من الُعَهد الم�شتديمة التي تملكها الموؤ�ش�شة، على 
اأن ُيثَبـــت فـــي هذا ال�شجل و�شف مخت�شر عن كل منها وثمـــن �شرائها وتاريخه والمكان الموجودة 
فيـــه وا�شم ال�شخ�ـــس الذي في ُعْهَدته و�شفتـــه وعنوانه، كما ُيثَبت في ال�شجـــل المذكور كل تغيير 
يطـــراأ على حالتها. ولمجل�س الأمنـــاء اإذا لزم الأمر اإ�شافة بيانات اأخرى اإلى البيانات الواردة في 

النماذج الم�شار اإليها.

كما يجوز للمجل�س اإن�شاء �شجالت ودفاتر اأخرى مما قد يتطلبه ُح�ْشن �شري العمل، وُي�شرَتط قبل 
م كل �شفحة من �شفحاتها باأرقام م�شل�شلة،  البدء يف العمل بال�شجالت والدفاتر امل�شار اإليها اأن ترقَّ
واأن ُتختم بخامت املوؤ�ش�شة. ويجب اأن تكون جميع ال�شجالت والدفاتر وامللفات م�شتوفاة اأوًل باأول.                            

مادة�-��21-
�شه الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من  ملجل�س الأمناء اأن يعنيِّ مديرًا من اأع�شائه اأو من غري اأع�شائه ويفوِّ

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

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

الباب�الرابع
امل�ارد�املالية�للم�ؤ�س�سة

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

1- الهبـــات والو�شايا النقدية والعينية والإعانات التي تح�شل عليهـــا الموؤ�ش�شة من اأفراد العائلة التي 
ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية . ت�شرِّ



العدد: 3327 – الخميس 17 أغسطس 2017

87

2- الأربـــاح الناتجـــة عن ا�شتثمار اأموال الموؤ�ش�شة وفقًا للقوانيـــن المعمول بها في مملكة البحرين بعد 
اأْخذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.

3- اأيـــة موارد اأخـــرى يقبلها مجل�س الأمناء وفقًا للقانون ول تتعار�س مـــع النظام 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 حت�شل على اأموال من �شخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية، ول اأن تر�شل �شيئًا مما 
ُذِكر اإلى اأ�شخا�س اأو منظمات يف اخلارج اإل باإذن من وزارة العمل و التنمية الجتماعية، وذلك فيما 

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

مادة�-��24-
 تبداأ ال�شنة املالية للموؤ�ش�شة من اأول يناير وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام، با�شتثناء ال�شنة 

الأولى التي تبداأ من تاريخ اكت�شاب املوؤ�ش�شة ل�شخ�شيتها العتبارية.

مادة�-��25-
اأيِّ  وعن  املوؤ�ش�شة  اأموال  عن  اخت�شا�شه  حدود  يف  كلٌّ  م�شئولون  الأمناء  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س 

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

مادة�-��26-
م فيها ال�شئون املالية للموؤ�ش�شة وعلى وجه اخل�شو�س اأوجه  ي�شع جمل�س الأمناء لئحة مالية تنظَّ
�شرف اأموال املوؤ�ش�شة واإيداعها ومقدار املبالغ التي يجوز لالأمني املايل الحتفاظ بها ك�شلفة لل�شرف 

منها يف احلالت الطارئة، وغري ذلك من البيانات.
ول ُتعترَب الالئحة املالية �شارية املفعول اإل بعد الت�شديق عليها من جمل�س الأمناء.

مادة�-27-
يعنيِّ جمل�س الأمناء اأحد املحا�شبني اأو املراجعني املعتَمدين يف مملكة البحرين ملراجعة ح�شابات 
املوؤ�ش�شة، ويقدم تقريره اإلى جمل�س الأمناء، ويبلغ هذا التقرير اإلى وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
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مادة�-�28-
لت به لدى اأحد امل�شارف املعتَمدة وتخَطر بذلك  تودع الأموال النقدية للموؤ�ش�شة با�شمها الذي �ُشجِّ
تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  امل�شرف  تغيري  عن  اإخطارها  يجب  كما  الجتماعية.  والتنمية  العمل  وزارة 
ع على ال�شيك الرئي�س والأمني املايل اأو من  ح�شول التغيري، ول ُي�شَحب اأيُّ مبلغ من امل�شرف اإل اإذا وقَّ

ينوب عنهما بقرار من جمل�س الأمناء. 

مادة�-���29-
ل ي�شرف اأيُّ مبلغ من اأموال املوؤ�ش�شة اإل بقرار من جمل�س الأمناء ويف حدود اأهداف املوؤ�ش�شة 

ده هذا النظام والالئحة املالية من اأحكام و�شروط. وطبقًا ِلـما يحدِّ
ويف احلالت الطارئة يجوز ال�شرف باأمر رئي�س املجل�س بغري موافقة �شابقة من املجل�س، على اأن 

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

مادة�-��30-
الت�سرفات�املالية�للم�ؤ�س�سة

على جمل�س الأمناء باملوؤ�ش�شة اإبالغ وزارة العمل و التنمية الجتماعية بالت�شرفات املالية يف اأموال 
املوؤ�ش�شة اإذا زادت قيمة الت�شرف على ثالثة اآلف دينار ويف ميعاد اأ�شبوع من تاريخ اعتزام املوؤ�ش�شة 

فها. رُّ اإ�شدار ت�شَ
اإبالغها  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  الت�شرف  على  العرتا�س  الجتماعية  والتنمية  العمل  ولوزارة 
به طبقًا لأحكام املادة )85( من قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة 
العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ويرتتب على العرتا�س عدم نفاذ الت�شرف.

الكربى  املحكمة  اأمام  الت�شرف  على  بالعرتا�س  الوزارة  قرار  يف  الطعن  �شاأن  ذي  لكل  ويجوز 
املدنية خالل �شتني يومًا من تاريخ اإبالغ املوؤ�ش�شة بالعرتا�س عليه.

مادة�-��31-
ُتعترَب اأموال املوؤ�ش�شة العينية منها اأو النقدية مبا فيها من تربعات وهبات وغريها ملكًا للموؤ�ش�شة، 

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

مادة�-��32-
لوزير العمل و التنمية الجتماعية اأن يوقف تنفيذ اأيِّ قرار ي�شدر من الأجهزة القائمة على �شئون 

املوؤ�ش�شة يكون مخالفًا للقانون اأو لنظام املوؤ�ش�شة اأو النظام العام اأو الآداب.
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الباب�اخلام�س
حل�امل�ؤ�س�سة
مادة�-��33-

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

مادة-��34-
يجوز حل املوؤ�ش�شة اإجباريًا، كما يجوز اإغالقها اإداريًا ب�شفة موؤقتة ملدة ل تزيد على خم�شة واأربعني 

يومًا بقرار من الوزير املخت�س يف احلالت الآتية:
1- اإذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغرا�س التي اأن�شئت من اأجلها. 

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

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

ويبلغ قرار الوزير املخت�س باحلل اأو الغلق املوؤقت للموؤ�ش�شة بخطاب م�شجل وين�شر يف اجلريدة 
الر�شمية. وللموؤ�ش�شة ولكل ذي �شاأن الطعن يف قرار احلل اأو الغلق املوؤقت اأمام املحكمة الكربى املدنية 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر القرار يف اجلريدة الر�شمية، وتف�شل املحكمة بالطعن على 

وجه ال�شتعجال .

مادة�-�35-
اإجباريًا  اأو  اختياريًا  بعد حلها  واأع�شاءها  املوؤ�ش�شة وعلى موظـفيها  باإدارة  القائمني  ُيحَظر على 

موا�شلة ن�شاطها والت�شرف يف اأموالها مبجرد علمهم بحلها.
كما ُيحَظر على اأيِّ �شخ�س اأن ي�شرتك يف ن�شاط املوؤ�ش�شة بعد ن�شر قرار احلل يف اجلريدة الر�شمية.

مادة�-��36-
على  ويجب  وباأجر،  لها  يًا  م�شفِّ الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  تعنيِّ  املوؤ�ش�شة  حل  حالة  يف 
القائمني على اإدارة املوؤ�ش�شة املبادرة بت�شليم امل�شفي جميع امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة باملوؤ�ش�شة 
عند طلبها. ويتنع عليهم وعلى امل�شرف املودعة لديه اأموال املوؤ�ش�شة واملدينني لها الت�شرف يف اأيِّ 

�شاأن من �شئون املوؤ�ش�شة اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفي.
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مادة�-��37-
بعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلهات اخلريية يف مملكة 

البحرين والتي يحددها  قرار احلل.
الهيئات  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  د  حتدِّ ممكنة،  غري  التوزيع  طريقة  اأ�شبحت  واإذا 

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

�مادة�-��38-
حُتَفظ وثائق املوؤ�ش�شة ودفاترها و�شجالتها يف حالة حلها وت�شفية اأموالها ون�شر قرار حلها لدى 

وزارة العمل والتنمية الجتماعية ملدة ع�شر �شنوات.             

الباب�ال�ساد�س
اأحكام�ختامية
مادة�-���39-

ل ُيعترَب اأيُّ تعديل على النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة نافذًا اإل بعد قيده يف ال�شجل املعد لهذا الغر�س 
بوزارة العمل و التنمية الجتماعية ون�شره يف اجلريدة الر�شمية.

مادة�-��40-
لهم  وت�شرف  املوؤ�ش�شة  موؤقتة مبقر  اأو  دائمة  ب�شفة  للعمل  اأو عماًل  تعنيِّ موظفني  اأن  للموؤ�ش�شة 
ه جمل�س الأمناء ويف احلدود التي ت�شعها الالئحة املالية للموؤ�ش�شة  اأجورهم اأو مكافاآتهم طبقًا ِلـما يقرُّ

ووفقًا لأحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 وتعديالته.

مادة�-��41-
عند حدوث اأي لْب�س اأو غمو�س يف تف�شري ن�س من الن�شو�س الواردة يف هذا النظام، فعلى جمل�س 

الأمناء الرجوع اإلى وزارة العمل والتنمية الجتماعية للتف�شري والإي�شاح.
ر هذا العقد من اأ�شل ون�شختني ومت التوقيع عليه بعد قراءته من قبل اجلميع ومني  ومبا ُذِكر حترَّ

وَت�َشلَّم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

امل�ثِّق
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية�
���

�قرار�رقم�)48(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�الرتخي�س�بت�سجيل�م�ؤ�س�سة�العلمة�املدين

)م�ؤ�س�سة�خا�سة(

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

وتعديالته،
وعلى النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة العالمة املدين )موؤ�ش�شة خا�شة(.

قرر�الآتي:
مادة�– �1–

ل موؤ�ش�شة العالمة املدين )موؤ�ش�شة خا�شة( يف �شجـل قيـد املـوؤ�ش�شات اخلا�شـة حتـت قيـد  ُت�شجَّ
رقـــم )2/م/خ /2017(.

مادة�– �2–
ُين�شر هذا القرار وعقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي املرافقان يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما 

من اليوم التايل لتاريخ الن�شر.

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

�شدر بتاريخ: 11 ذي القعدة 1438هـ
المـــوافـــــــــق: 3 اأغـ�شـطـــــ�س 2017م 
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عقد�تاأ�سي�س
م�ؤ�س�سة�العلمة�املدين��

)م�ؤ�س�سة�خا�سة(

اإنه في يوم الإثنين التا�شع من �شوال لعام األف واأربعمائة وثمانية وثالثين للهجرة.                                                                                                
الموافق للثالث من يوليو لعام األفين و�شبعة ع�شر للميالد.  

  لـــديَّ اأنا رئي�س التوثيق العقاري لبنى عبدالعزيـــز المو�شى، بمكتب التوثيق  بوزارة العدل 
وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف بمملكة البحرين.

ح�شر كل من:

الرقم�الطرف�الإقامةاجلن�سية�ال�سم�الرقم�
ال�سخ�سي

710405790الأولجدحف�سبحرينيمحمد�طاهر��سليمان�ال�سيخ1

�س( حترير هذا التفاق وفقًا لل�شروط الواردة اأدناه:  وطلب مني املتعاقد )املوؤ�شِّ
�ـــس موؤ�ش�شـــة العالمة المدني طبقًا لأحكام المر�شوم بقانـــون رقم )21( ل�شنة 1989 باإ�شدار  1-   توؤ�شَّ
قانـــون الجمعيات والأنديـــة الجتماعية والثقافيـــة والهيئات الخا�شة العاملة فـــي ميدان ال�شباب 

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

د ويتكون من مبلـــغ مقداره ) 10000( ع�شـــرة اآلف دينار بحريني  3-  راأ�شمـــال الموؤ�ش�شـــة غيـــر محدَّ
ح�شب الثابت من ال�شهادة ال�شادرة من بنك الإثمار على اأهداف الموؤ�ش�شة واإدارتها.  

دة وتبـــداأ من ن�شر عقد تاأ�شي�شهـــا ونظامها الأ�شا�شي في  4-  مـــدة موؤ�ش�شـــة العالمة المدني غير محدَّ
الجريدة الر�شمية.

5-  ل يجـــوز لع�شـــو موؤ�ش�شـــة العالمـــة المدني الخروج عـــن اأهدافهـــا اأو الإخالل بالأحـــكام الخا�شة 
بتاأ�شي�شها اأو باأية قوانين اأو قرارات معمول بها في المملكة.

6-  جميـــع الم�شروفات والأتعـــاب المدفوعة في �شبيل تاأ�شي�س الموؤ�ش�شـــة ُتح�شب �شمن الم�شروفات 
العمومية لها.

7-  يتم توثيق العقد والنظام الأ�شا�شي بمكتب التوثيق بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
�امل�ؤ�س�س

�س ومني  ر هذا العقد من اأ�شل ون�شختني ومت التوقيع عليه بعد قراءته من قبل املوؤ�شِّ ومبا ُذِكر حترَّ
وت�َشلَّم �شاحب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه.

امل�ثق
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النظام�الأ�سا�سي
مل�ؤ�س�سة�العلمة�املدين

)م�ؤ�س�سة�خا�سة(
الباب�الأول
اأحكام�عامة
مادة�-��1-

رقم  قيد  حتت  املدين(  العالمة  )موؤ�ش�شة  با�شم  خا�شة  موؤ�ش�شة  البحرين  مبملكة  تاأ�ش�شت 
اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  )2/م/خ/2017( 
العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته، والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له، وي�شار اإليها فيما يلي بكلمة )املوؤ�ش�شة(.

مادة�-��2-
ل هذه املوؤ�ش�شة بوزارة العمل والتنمية الجتماعية طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية  ت�شجَّ
اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  العاملة يف  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية 
التاأ�شي�س  وعقد  الأ�شا�شي  النظام  هذا  واأحكام   ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر 

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

مادة��-��3-
 – – مبنى )94(  اأمنائها هو �شقة رقم )2(  املقر الرئي�شي للموؤ�ش�شة ومحلها القانوين ومركز 

�شارع )85( – جممع )423( - جدحف�س – مملكة البحرين.
                                             

�مادة�-��4-
يثل املوؤ�ش�شة قانونًا رئي�س جمل�س اأمنائها اأو من ينوب عنه بقرار من جمل�س الأمناء.

                                       
مادة�-��5-

وعلى  مالية،  م�شاربات  يف  الدخول  لها  يجوز  ل  كما  بال�شيا�شة،  ال�شتغال  للموؤ�ش�شة  يجوز  ل 
املوؤ�ش�شة مراعاة النظام العام والآداب واللتزام يف جميع اأن�شطتها بعدم امل�شا�س ب�شالمة الدولة اأو 
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�شكل احلكومة اأو نظامها الجتماعي.
�مادة�-��6-

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

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

م�شبَّق من وزارة  العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

الباب�الثاين
اأهداف�امل�ؤ�س�سة

مادة�-��8-
اجلهات  موافقة  اأْخذ  وبعد  البحرين،  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  املوؤ�ش�شة  تقوم 
التالية ح�شب  الأهداف  بالعمل على حتقيق  لذلك،  يحتاج  فيما  معها  وبالتن�شيق  املخت�شة  احلكومية 

اإمكانيات املوؤ�ش�شة:
1- ن�شر الإنتاج العلمي لل�شيخ �شليمان المدني رحمه اهلل والمحافظة عليه.

2- العمل على ن�شر النتاج العلمي لعلماء البحرين وتوثيق كتبهم ومخطوطاتهم.
3- العمـــل على ن�شر الفكر الديني والثقافة الأدبية التي اأنتجها ودافع عنها العالمة المدني وتفعيل لغة 

اها. الحوار التي تَبنَّ
4- ن�شر الوعي الديني الأ�شيل والعمل على خلق بيئة علمية وثقافية اإيجابية.

5- ن�شر ثقافة الت�شامح والتعاي�س وفقًا للثوابت الدينية والوطنية.
6- العمل على المحافظة على تراث علماء البحرين الديني والثقافي.

الباب�الثالث
جمل�س�الأمناء

مادة�-��9-
جمل�س الأمناء هو ال�شلطة التنفيذية للموؤ�ش�شة، ويقوم على وجه اخل�شو�س بالأعمال الآتية:

1- اإعداد الإطار العام لل�شيا�شة العامة للموؤ�ش�شة.
2- اإدارة �شئون الموؤ�ش�شة ومتابعة تنفيذ ال�شيا�شة العامة والبرامج التي تقرها الموؤ�ش�شة.
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3- و�شع اللوائح الخا�شة بالموؤ�ش�شة على �شوء نظامها الأ�شا�شي.
4- ت�شكيل اللجان الالزمة لتحقيق اأهداف الموؤ�ش�شة.
5- تحديد الم�شرف الذي تودع فيه اأموال الموؤ�ش�شة.

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

مادة�-��10-
د املنا�شب الإدارية  �س، وحتدَّ يتكون جمل�س الأمناء من ثمانية اأع�شاء يتم تعيينهم من ِقَبل املوؤ�شِّ

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

مادة�-��11-
يجوز ملجل�س الأمناء اختيار اأع�شاء جدد من خارج املجل�س يف حالة خلو مركز اأو اأكرث يف جمل�س 

الأمناء طبقًا للوائح الداخلية للموؤ�ش�شة.
مادة�-��12-

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

2- اأن ل يقل عمره عن 18 عامًا.
3- األ يكـــون من اأع�شـــاء مجل�س اأمناء موؤ�ش�شـــة ثبتت م�شئوليتهم عن وقوع مخالفـــات دعت اإلى حلها 

ي خم�س �شنوات من تاريخ قرار حل الموؤ�ش�شة. وذلك قبل ُم�شِ
4- اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلـــوك واأن ل يكون قد �شبق عليه الحكم في جريمـــة مخلَّة بال�شرف اأو 

الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه العتبار.

مادة�-��13-
ل يجوز اجلمع بني ع�شوية جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة وع�شوية جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة اأخرى تعمل يف 

ن�شاط مماثل اإل مبوافقة خطية من املوؤ�ش�س ووزارة العمل والتنمية الجتماعية.
ول يجوز اجلمع بني ع�شوية جمل�س الأمناء والعمل يف املوؤ�ش�شة باأجر.

مادة�-��14-
اأول  ماليًا يف  واأمينًا  لل�شر  واأمينًا  للرئي�س  ونائبًا  رئي�شًا  اأع�شائه  بني  الأمناء من  ينتخب جمل�س 
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اجتماع له بطريقة القرتاع ال�شري، وتكون اخت�شا�شات كل منهم على الوجه التايل:
الرئي�س:

هو املمثل القانوين للموؤ�ش�شة لدى الغري، ويخت�س برئا�شة جل�شات جمل�س الأمناء واإدارتها والتوقيع 
على محا�شر جل�شاتها مع اأمني ال�شر، وعلى ال�شيكات وجميع اأذونات ال�شرف وامل�شتندات املالية مع 
الأمني املايل، والتوقيع على قرارات ف�شل الأع�شاء، وكذلك الإ�شراف على اأعمال املوؤ�ش�شة، كما يتولى 
البت يف الأمور امل�شتعجلة التي ل حتتمل التاأخري، على اأن ُتعَر�س على جمل�س الأمناء يف اأول اجتماع له.

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

املالية والإدارية اأو الفنية الدائمة.
اأمين�ال�سر:

ويقوم بتح�شري جدول اأعمال جل�شات جمل�س الأمناء وتدوين محا�شرها وتوقيعها مع الرئي�س، وهو 
الذي يقوم بالإ�شراف على كافة الأعمال الكتابية واملرا�شالت وامللفات وال�شجالت والدفاتر والأوراق 

والعقود.
الأمين�المالي:

ويتولى اإدارة اأموال املوؤ�ش�شة واإم�شاك ح�شاباتها واإيراداتها وم�شروفاتها واإيداع اأموالها يف اأحد 
عة من ِقَبله ومن ِقَبل الرئي�س، وعليه  امل�شارف املعتَمدة و�شرف ما يتقرر �شرفه مبوجب اأذونات موقَّ
كذلك ت�شجيل الأموال وقيدها يف الدفاتر وال�شجالت، وحفظ امل�شتندات املالية التي يرتتب عليها التزام 
الالئحةاملالية.  لأحكام  وامل�شروفات  الإيرادات  مطابقة  مراعاة  مع  لها،  حق  اأو  املوؤ�ش�شة  على  مايل 
وعليه اأن يقدم تقريرًا �شهريًا ملجل�س الأمناء عن احلالة املالية لالإيرادات وامل�شروفات، وله الحتفاظ 

ده الالئحة املالية للموؤ�ش�شة. مببلغ معنيَّ للنرثيات ال�شرورية وفقًا ِلـما حتدِّ

مادة�-�15-
د املجل�س عدد  يجوز ملجل�س الأمناء اأن يوؤلف جلانًا فرعية من بني اأع�شائه اأو من غريهم، ويحدِّ
اأع�شاء كل جلنة واخت�شا�شاتها وي�شع نظامًا لأعمالها، على اأن ُتعَر�س نتيجة درا�شتها واأبحاثها عليه 

لتقرير ما يراه ب�شاأنها.

مادة�-�16-
اأغلبية  بح�شور  �شحيحة  اجتماعاته  وتكون  دورية،  ب�شفة  �شهر  كل  مرة  الأمناء  جمل�س  يجتمع 
اأعمال جل�شات جمل�س الأمناء ويعر�شه على رئي�س  باإعداد جدول  اأمني �شر املجل�س  اأع�شائه، ويقوم 
النعقاد  قبل موعد  به  الأع�شاء  باإخطار  ال�شر  اأمني  يقوم  ثم  ب�شاأنه،  ي�شاء  ما  ليقرر  الأمناء  جمل�س 
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باأ�شبوع على الأقل.
ح  يرجَّ الأ�شوات  ت�شاوت  فاإذا  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  املجل�س  قرارات  وت�شدر 

اجلانب الذي فيه الرئي�س.

مادة�-��17-
يجوز اأن يعقد جمل�س الأمناء اجتماعًا ا�شتثنائيًا بدعوة من الرئي�س اأو بناًء على طلب ثلث اأع�شاء 
ة  ر الجتماع على مناق�شة املو�شوعات املقرَّ املجل�س على الأقل وذلك للنظر يف الأمور الطارئة، وُيقت�شَ

يف جدول اأعماله.
ويجوز لوزارة العمل والتنمية الجتماعية اأن تطلب عقد اجتماع ملجل�س الأمناء اإذا دعت �شرورة 

لذلك.

مادة�-��18-
ُيعترَب م�شتقياًل من ع�شوية جمل�س الأمناء كل من تغيَّب من اأع�شائه عن ح�شور جل�شاته ثالث 

مرات متوالية اأو �شت مرات خالل ال�شنة الواحدة بدون اإبداء عذر مقبول. 
ويف حالة وفاة اأو ا�شتقالة اأو ف�شل اأحد اأع�شاء جمل�س الأمناء اأو خلو مكانه لأيِّ �شبب من الأ�شباب 
يحل محله ع�شو  يختاره جمل�س الأمناء، وعلى املجل�س اإخطار وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك. 
لة ملدة  ُت�شرَتط موافقة الع�شو كتابيًا قبل تعيينه، وتكون مدة الع�شو اجلديد مكمِّ ويف جميع الأحوال 

�شَلفه اإلى نهاية الدورة.
ويجوز للمجل�س اأن ي�شتمر يف القيام باأعماله اإلى نهاية الدورة دون تعيني خَلف له، ب�شرط األ يزيد 
عدد الأع�شاء الذين خال مكانهم لالأ�شباب ال�شابق الإ�شارة اإليها عن ثلث اأع�شاء املجل�س و اإل وجب 

عْر�س الأمر على اأع�شاء املجل�س لتعيني خَلف للع�شو اأو الأع�شاء الذين �شغرت اأماكنهم.

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

الأع�شاء الباقني لأيِّ �شبب من الأ�شباب اأقل من ن�شف عدد اأع�شاء املجل�س.
لتعيني  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  تتولى  احلالتني  هاتني  ويف 

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

مادة�-��20-
يحتفظ جمل�س الأمناء يف مقر املوؤ�ش�شة بال�شجالت والدفاتر الآتية:
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1- �شجـــل لقيد اأع�شاء مجل�ـــس الأمناء مبين به على الأخ�س ا�شم كل ع�شـــو  ولقبه  وجن�شيته ومهنته 
وتاريـــخ ميالده وتاريـــخ قبوله في الع�شوية ورقمـــه ال�شخ�شي الثابت في بطاقـــة ال�شجل ال�شكاني 

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

3- دفتر لقيد الإيرادات والم�شروفات.
4- دفتر لح�شاب الم�شرف.

5- �شجل لقيد جميع العقارات اأو المنقولت اأو غيرها من الُعَهد الم�شتديمة التي تملكها الموؤ�ش�شة، على 
اأن ُيثَبـــت فـــي هذا ال�شجل و�شف مخت�شر عن كل منها وثمـــن �شرائها وتاريخه والمكان الموجودة 
فيـــه وا�شم ال�شخ�ـــس الذي في عهدته و�شفته وعنوانـــه، كما ُيثَبت في ال�شجـــل المذكور كل تغيير 

يطراأ على حالتها.

وملجل�س الأمناء اإذا لزم الأمر اإ�شافة بيانات اأخرى اإلى البيانات الواردة يف النماذج امل�شار اإليها.
كما يجوز للمجل�س اإن�شاء �شجالت ودفاتر اأخرى مما قد يتطلبه ح�شن �شري العمل، وُي�شرَتط قبل 
م كل �شفحة من �شفحاتها باأرقام م�شل�شلة واأن  البدء يف العمل بال�شجالت والدفاتر امل�شار اإليها اأن ترقَّ

ُتخَتم بخامت املوؤ�ش�شة، ويجب اأن تكون جميع ال�شجالت والدفاتر وامللفات م�شتوفاة اأوًل باأول.

مادة�-��21-
�شه الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من  ملجل�س الأمناء اأن يعنيِّ مديرًا من اأع�شائه اأو من غري اأع�شائه ويفوِّ

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

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

الباب�الرابع
امل�ارد�املالية�للم�ؤ�س�سة

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

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

المال.
2- الأربـــاح الناتجـــة عن ا�شتثمار اأموال الموؤ�ش�شة وفقًا للقوانيـــن المعمول بها في مملكة البحرين بعد 
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اأْخذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.
3- اأيـــة مـــوارد اأخرى يقبلها مجل�س الأمنـــاء وفقًا للقانون 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 حت�شل على اأموال من �شخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية، ول اأن تر�شل �شيئًا مما 
ُذِكر اإلى اأ�شخا�س اأو منظمات يف اخلارج اإل باإذن من وزارة العمل والتنمية الجتماعية، وذلك فيما 

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

مادة�-��24-
 تبداأ ال�شنة املالية للموؤ�ش�شة من اأول يناير وتنتهي يف 31 دي�شمرب  من كل عام، با�شتثناء ال�شنة 

الأولى التي تبداأ من تاريخ اكت�شاب املوؤ�ش�شة ل�شخ�شيتها العتبارية.

مادة�-��25-
اأيِّ  وعن  املوؤ�ش�شة  اأموال  عن  اخت�شا�شه  حدود  يف  كل  م�شئولون  الأمناء  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س 

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

�مادة�-��26-
م فيها ال�شئون املالية للموؤ�ش�شة وعلى وجه اخل�شو�س اأوجه  ي�شع جمل�س الأمناء لئحة مالية تنظَّ
�شرف اأموال املوؤ�ش�شة واإيداعها ومقدار املبالغ التي يجوز لالأمني املايل الحتفاظ بها ك�ُشْلفة لل�شرف 

منها يف احلالت الطارئة وغري ذلك من البيانات.
ول ُتعترَب الالئحة املالية �شارية املفعول اإل بعد الت�شديق عليها من جمل�س الأمناء.

مادة�-��27-
يعنيِّ جمل�س الأمناء اأحد املحا�شبني اأو املراجعني املعتَمدين يف مملكة البحرين ملراجعة ح�شابات 

املوؤ�ش�شة، ويقدم تقريره اإلى جمل�س الأمناء ويبلغ هذا التقرير اإلى وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

مادة�-��28-
وتخَطر  املعتَمدة،  امل�شارف  اأحد  لدى  به  لت  �ُشجِّ الذي  با�شمها  للموؤ�ش�شة  النقدية  الأموال  تودع 
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بذلك وزارة العمل والتنمية الجتماعية. كما يجب اإخطارها عن تغيري امل�شرف خالل اأ�شبوع من تاريخ 
ع على ال�شيك الرئي�س والأمني املايل اأو من  ح�شول التغيري، ول ُي�شحب اأيُّ مبلغ من امل�شرف اإل اإذا وقَّ

ينوب عنهما بقرار من جمل�س الأمناء.         
                        

مادة�-���29-
ل ي�شرف اأيُّ مبلغ من اأموال املوؤ�ش�شة اإل بقرار من جمل�س الأمناء ويف حدود اأهداف املوؤ�ش�شة 

ده هذا النظام والالئحة املالية من اأحكام و�شروط. وطبقًا ِلـما يحدِّ
ويف احلالت الطارئة يجوز ال�شرف باأمر رئي�س املجل�س بغري موافقة �شابقة من املجل�س على اأْن 

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

مادة�-��30-
الت�سرفات�املالية�للم�ؤ�س�سة

على جمل�س الأمناء باملوؤ�ش�شة اإبالغ وزارة العمل والتنمية الجتماعية بالت�شرفات املالية يف اأموال 
املوؤ�ش�شة اإذا زادت قيمة الت�شرف على ثالثة اآلف دينار يف ميعاد اأ�شبوع من تاريخ اعتزام املوؤ�ش�شة 

اإ�شدار ت�شرفها.
اإبالغها  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  الت�شرف  على  العرتا�س  الجتماعية  والتنمية  العمل  ولوزارة 
به طبقًا لأحكام املادة )85( من قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة 
العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ويرتتب على العرتا�س عدم نفاذ الت�شرف.

الكربى  املحكمة  اأمام  الت�شرف  على  بالعرتا�س  الوزارة  قرار  يف  الطعن  �شاأن  ذي  لكل  ويجوز 
املدنية خالل �شتني يومًا من تاريخ اإبالغ املوؤ�ش�شة بالعرتا�س عليه.

مادة�-��31-
ُتعترَب اأموال املوؤ�ش�شة العينية منها اأو النقدية مبا فيها من تربعات وهبات وغريها ملكًا للموؤ�ش�شة، 

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

مادة�-��32-
لوزير العمل والتنمية الجتماعية اأن يوقف تنفيذ اأيِّ قرار ي�شدر من الأجهزة القائمة على �شئون 

املوؤ�ش�شة يكون مخالفًا للقانون اأو لنظام املوؤ�ش�شة اأو النظام العام اأو الآداب.
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الباب�اخلام�س
حل�امل�ؤ�س�سة
مادة�-��33-

يجوز حلُّ املوؤ�ش�شة اختياريًا وفقًا لنظامها الأ�شا�شي، اأو اإذا �شدر قرار احلل باأغلبية ثلثي جمل�س 
الأمناء، وين�شر قرار احلل يف اجلريدة الر�شمية.

                                                       
��������مادة-��34-

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

1- اإذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغرا�س التي اأن�شئت من اأجلها.
دة لها طبقًا لأغرا�شها. 2- اإذا ت�شرفت في اأموالها في غير الأوجه المحدَّ
3- اإذا ارتكبت مخالفة ج�شيمة للقانون اأو خالفت النظام العام اأو الآداب.

وُيْبَلغ قرار الوزير املخت�س باحلل اأو الغلق املوؤقت للموؤ�ش�شة بخطاب م�شجل، وين�شر يف اجلريدة 
الر�شمية. وللموؤ�ش�شة ولكل ذي �شاأن الطعن يف قرار احلل اأو الغلق املوؤقت اأمام املحكمة الكربى املدنية 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر القرار يف اجلريدة الر�شمية، وتف�شل املحكمة بالطعن على 

وجه ال�شتعجال.                                            
                                       

�مادة�-��35-
اإجباريًا  اأو  اختياريًا  بعد حلها  واأع�شاءها  املوؤ�ش�شة وعلى موظـفيها  باإدارة  القائمني  ُيحَظر على 

موا�شلة ن�شاطها والت�شرف يف اأموالها مبجرد علمهم بحلها.
كما ُيحَظر على اأيِّ �شخ�س اأن ي�شرتك يف ن�شاط املوؤ�ش�شة بعد ن�شر قرار احلل يف اجلريدة الر�شمية.

مادة�-��36-
على  ويجب  وباأجر،  لها  م�شفيًا  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  تعنيِّ  املوؤ�ش�شة  حل  حالة  يف 
ي جميع امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة باملوؤ�ش�شة  القائمني على اإدارة املوؤ�ش�شة املبادرة بت�شليم امل�شفِّ
عند طلبها، ويتنع عليهم وعلى امل�شرف املودعة لديه اأموال املوؤ�ش�شة واملدينني لها الت�شرف يف اأيِّ 

�شاأن من �شئون املوؤ�ش�شة اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفي.

مادة�-��37-
بعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلهات اخلريية يف مملكة 
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دها  قرار احلل. البحرين والتي يحدِّ
الهيئات  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  د  حتدِّ ممكنة،  غري  التوزيع  طريقة  اأ�شبحت  واإذا 

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

�مادة�-��38–
حُتفظ وثائق املوؤ�ش�شة ودفاترها و�شجالتها يف حالة حلها وت�شفية اأموالها ون�شر قرار حلها لدى 

وزارة العمل والتنمية الجتماعية ملدة ع�شر �شنوات.

الباب�ال�ساد�س
اأحكام�ختامية
مادة�-��39-

ل ُيعترَب اأيُّ تعديل على النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة نافذًا اإل بعد قيده يف ال�شجل املعد لهذا الغر�س 
بوزارة العمل و التنمية الجتماعية ون�شره يف اجلريدة الر�شمية.

مادة�-��40-
لهم  وت�شرف  املوؤ�ش�شة  موؤقتة مبقر  اأو  دائمة  ب�شفة  للعمل  اأو عماًل  تعنيِّ موظفني  اأن  للموؤ�ش�شة 
ه جمل�س الأمناء ويف احلدود التي ت�شعها الالئحة املالية للموؤ�ش�شة  اأجورهم اأو مكافاآتهم طبقًا ِلـما يقرُّ

وفقًا لأحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 وتعديالته.

مادة�-��41-
عند حدوث اأي َلْب�س اأو غمو�س يف تف�شري ن�س من الن�شو�س الواردة يف هذا النظام فعلى جمل�س 

الأمناء الرجوع اإلى وزارة العمل والتنمية الجتماعية للتف�شري والإي�شاح.                        

ر هذا العقد من اأ�شل ون�شختني ومت التوقيع عليه بعد قراءته من ِقَبل اجلميع ومني،  ومبا ُذِكر حترَّ
وت�شلَّم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

امل�ثق
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)49(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�الرتخي�س�بت�سجيل�جمعية�دروب�اخلري

 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  بجمع  الرتخي�س  نظام  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )65( رقم  القرار  وعلى 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية  دروب اخلري،

قرر�الآتي:
مادة�-��1-

ل جمعية دروب اخلري يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت قيد رقم   ت�شجَّ
)10/ج/خ/2017(.

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

التايل لتاريخ الن�شر.      

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

�شدر في: 11 ذي القعدة 1438هـ
المـوافــق:  3 اأغـ�شـطــــ�س 2017م
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اأ�سماء�م�ؤ�س�سي�جمعية�دروب�اخلري

1- عبدالرحيم اأحمد ح�شين النامليتي
ال 2- محمد وجيه �شالح َنزَّ

3- يو�شف اأحمد محمد اأحمد اأحمدي
4- عادل خليل الق�شير

5- فاروق اإ�شماعيل اإبراهيم العو�شي
6- عبدالحميد عبدالخالق الأن�شاري

7- محمد اأحمد اأحمد مبارك
8- محمد �شالح اأحمد ال�شيخ 

9- اإبراهيم غالم ر�شا النامليتي
10- محمد عبدالخالق الدولر

11- عبدالحميد يو�شف اأحمد الحمادي
12- عبدالرحمن عبدالخالق الدولر

13- عمر اإبراهيم �شريف
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ملخ�س�النظام�الأ�سا�سي
جلمعية�دروب�اخلري

اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام  تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على 
2016 حتت قيد رقم )10/ج /خ/2017( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 
والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون 

رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
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. 
اإدارتها هو  �شقة رقم 18- مبنى رقم 97- �شارع رقم 11- جممع 711-  مقر اجلمعية ومركز 

منطقة خليج توبلي 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�شبَّق 

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

اجلهات احلكومية املخت�شة، بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
1- ت�شجيع روح التكافل والتوا�شل بين اأفراد المجتمع.

2- الم�شاهمة في الأعمال الخيرية على اختالف اأنواعها.
3- تقديـــم الم�شاعدة المالية للطلبة المحتاجين لموا�شلـــة درا�شتهم داخل البالد وخارجها بالتن�شيق 

مع الجهات الحكومية المخت�شة.
4- القيام بالخدمات الجتماعية ح�شب اإمكانية الجمعية.

5- م�شاعدة المر�شى المحتاجين للعالج في الم�شت�شفيات الخا�شة بمملكة البحرين اأو خارجها وذلك 
بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.

6- الم�شاركـــة في بناء وترميم الم�شاجـــد ومراكز تحفيظ القراآن ِوْفقًا لالأنظمة القانونية المعمول بها 
في هذا ال�شاأن.

7- تقديم الم�شاعدات المالية والعينية لالأ�شر المحتاجة.

اأْخذ  وبعد  البحرين  مبملكة  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  اأهدافها  لتحقيق  اجلمعية  وت�شعى   
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املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة، بالو�شائل التالية:
1- اإقامة الفعاليات والموؤتمرات ذات العالقة بن�شاط الجمعية  بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات 

الحكومية المخت�شة.
2- عْقـــد و تنظيـــم الندوات والـــدورات وور�س العمـــل التدريبية في نف�ـــس المجال بعد اأْخـــذ الموافقة 

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

الحكومية المخت�شة.
4- اإن�شـــاء موقـــع الكترونـــي للجمعية علـــى �شبكة النترنـــت بعد اأخـــذ الموافقة الم�شبقـــة من الجهات 

الحكومية المخت�شة.

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

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

اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

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

اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا يف هذا ال�شاأن.
العمومية  اأن اجلمعية  الهيئات املختلفة للجمعية، فقد اعترب  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ن  وقد ت�شمَّ
هي ال�شلطة العليا يف ر�شم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على جميع اأجهزتها 
وجلانها واأع�شائها. وبنيَّ النظام الأ�شا�شي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية العادية منها وغري العادية، 
على  الت�شويت  وكيفية  توافره،  الواجب  القانوين  والن�شاب  عْقدها،  باعها عند  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 �شبعة 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 النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات املجل�س و�شروط الع�شوية فيه وحقه يف ت�شكيل اللجان املختلفة، 
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د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت وكيفية حل املجل�س. واأن اجتماعاته ُتعَقد مرة كل �شهر. كما حدَّ
وحول مالية اجلمعية بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من: 

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

ح بقبولها وزارة  العمل والتنمية الجتماعية. 3( الهبات والتبرعات التي ت�شرِّ
4( اأية موارد اأخرى يقبلها مجل�س الإدارة ِوْفقًا للقانون وبما ل يتعار�س مع النظام الأ�شا�شي للجمعية، 

وب�شرط الموافقة الم�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 
5( الأرباح الناتجة عن ا�شتثمار اأموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين. 

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

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

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

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

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

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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م�سرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)55(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�اإلغاء�الرتخي�س�املمن�ح

لـ)�سركة�باينربيدج�لل�ستثمارات�ال�سرق�الأو�سط���س�م�ب�م(

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

ل�شنة 2006 وتعديالته٬
وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

ُيلغى ترخي�س )�شركة اأعمال ا�شتثمارية – الفئة 1(  ل�شركة )باينربيدج  لال�شتثمارات ال�شرق 
ل حتت ال�شجل التجاري رقم 81944-1. الأو�شط �س.م.ب.م( املمنوح بتاريخ 8 يوليو 2012 وامل�شجَّ

مادة�)2(
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

محافظ�م�سرف�البحرين�املركزي
ر�سيد�محمد�املعراج

�شدر بتاريخ: 22 ذي القعدة 1438هـ
المـــوافــــــــق: 14 اأغـ�شـطــــ�س 2017م
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�اإعلن�ب�ساأن�طلب�حت�يل�اأعمال
��سركة�)�س�ليدرتي�التكافل�العام���س�م�ب�مقفلة(

اإلى��سركة�التاأمني�الأهلية��س�م�ب

ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  من   )66( املادة  باأحكام  عماًل 
مًا من �شركة  بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006، يعلن م�شرف البحرين املركزي عن ت�َشلُّمه طلبًا مقدَّ
)�شوليدرتي التكافل العام  �س.م.ب مقفلة( )طالب التحويل( بغر�س احل�شول على موافقة م�شرف 

ل اإليه(. البحرين املركزي بتحويل كافة الأعمال اإلى �شركة )التاأمني الأهلية �س.م.ب( )املحوَّ
لالطالع على تفا�شيل الأعمال املتعلقة بالطلب املذكور اأعاله، يرجى مراجعة )طالب التحويل( 

على العنوان التايل:
برج ال�شيف، الطابق الأر�شي، مبنى 2080، طريق 2825، جممع 428، منطقة ال�شيف 

هاتف رقم 0097317585222
فاك�س رقم 0097317585200

 �س.ب. 18668، املنامة – مملكة البحرين.
وعلى من لديه اعرتا�س من اأ�شحاب ال�شاأن على الطلب املذكور اأعاله اأن يتقدم باعرتا�شه اإلى 

م�شرف البحرين املركزي خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�شر هذا الإعالن على العنوان التايل:
�س.ب. 27، املنامة، مملكة البحرين، فاك�س 0097317535170

م�سرف�البحرين�املركزي
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�اإعلن�ب�ساأن�تعديل�الرتخي�س�املمن�ح
لـ)�سركة�التاأمني�الأهلية��س�م�ب(

ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  من   )48( املادة  باأحكام  عماًل 
لـ)�شركة  العادية  العامة غري  قرار اجلمعية  وبناًء على  وتعديالته،  ل�شنة 2006  بالقانون رقم )64( 
التاأمني الأهلية �س.م.ب( بتاريخ 3 اأغ�شط�س 2017م، بتحويل الرتخي�س املمنوح لل�شركة اإلى ترخي�س 

مزاولة اأعمال التاأمني الإ�شالمي )التكافلي(.
الأهلية �س.م.ب(  التاأمني  مًا من )�شركة  ت�َشلُّمه طلبًا مقدَّ البحرين املركزي عن  يعلن م�شرف 

بتحويل الرتخي�س املمنوح لها اإلى ترخي�س مزاولة اأعمال التاأمني الإ�شالمي )التكافلي(.
وعلى من لديه اعرتا�س من اأ�شحاب ال�شاأن على الطلب املذكور اأعاله اأن يتقدم باعرتا�شه اإلى 

م�شرف البحرين املركزي خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�شر هذا الإعالن على العنوان التايل:
�س.ب. 27، املنامة، مملكة البحرين، فاك�س 0097317535170

م�سرف�البحرين�املركزي
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة
اإعلنات�مركز�امل�ستثمرين

اإعلن�رقم�)758(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�حت�يل�م�ؤ�س�سة�فردية

�اإلى��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
يون�س محمد �شافي خان محمد مكحدين، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لندمارك بحرين للعقارات(، 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،80097 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
كيران  من: مديحه  كل  واإدخــال  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية 
يون�س محمد يون�س �شافي خان محمد، ومحمد عمر محمد يون�س محمد �شافي خان مكحدين �شريكين في ال�شركة.

اإعلن�رقم�)759(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�حت�يل�م�ؤ�س�سة�فردية

�اإلى��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

تي�شير  نور  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالرازق العوفي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شمارت اآرت لمقاولت البناء(، الم�شجلة بموجب 
م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،94937 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيدة/ فاطمة �شقر عجالن مجرن الرويعي 

�شريكة معها في ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعلن�رقم�)760(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل�م�ؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

عي�شى  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
بال�شيارات(،  للعناية  �شيراميك  )نانو  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شتر،  عبداهلل  عي�شى  في�شل 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،105792 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،500 )األف وخم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عي�شى 

.SANGEETفي�شل عي�شى عبداهلل ال�شتر، و
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعلن�رقم�)761(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�تخفي�س�راأ�سمال

�سركة�)فاب�لينك�س�لل�ست�سارات�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 )فاب لينك�س لال�شت�شارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم78046، 

طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 20،000 )ع�شرين األف( ديناربحريني  اإلى 1،000 )األف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعلن�رقم�)762(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل�م�ؤ�س�سة�فردية
اإلى��سركة�ال�سخ�س�ال�احد

ماجد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ح�شين محمد علوي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )معر�س توب كار لبيع و�شراء ال�شيارات(، الم�شجلة 
الواحد،  اإلى �شركة ال�شخ�س  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  بموجب القيد رقم 77203 طالبًا تغيير 
األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شيد/ ماجد ح�شين محمد  وبراأ�شمال مقداره 150،000 )مائة وخم�شون 

علوي.

اإعلن�رقم�)763(�ل�سنة2017
ب�ساأن�حت�يل�م�ؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شايمة 
�شالح الدين، نيابة عن ال�شيدة/ عفت طاهرة كريم اهلل دو�شت محمد اأعوان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل 
للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،108573 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  اإك�شبر�س(،  برجر  )�شاغا  ا�شم 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون 
مملوكة لكل من: عفت طاهرة كريم اهلل دو�شت محمد اأعوان، البحرينية الجن�شية، وتحمل بطاقة �شخ�شية رقم 

780336518، ومحمد نواز، الباك�شتاني الجن�شية، ويحمل بطاقة �شخ�شية رقم 880722428.

اإعلن�رقم�)764(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل��سركة�ال�سخ�س�ال�احد

اإلى��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه  ريميا كندامباث، 
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مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ريميا لالإدارة �س.و.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-103667، 
طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 
 Shaالجن�شية(،و Remya Kandambath )الهندية  لكـل من:  وتكـون مملوكـة  ديـنـار بحـريني،  األـف(  )خم�شون 

Bhaskaran Renukadevi )الهندي النج�شية(، وPerattur Veedu Madhanan )الهندي الجن�شية(.

اإعلن�رقم�)765(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل�م�ؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
المواد  وت�شدير  ل�شتيراد  )الــمــن  ا�شم  تحمل  التي  الــفــرديــة  الموؤ�ش�شة  مالكة  مكي،  نا�شر  عــبــداهلل  منى 
بتحويلها  وذلــك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،67156 رقــم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الغذائية(، 
بحريني،  ديــنــار  ـــف(  األ ع�شر  )خم�شة   15،000 مــقــداره  وبــراأ�ــشــمــال  مــحــدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلـــى 
 ،Kunumoan Thomasو  ،Jaafar Mohamed Ismaeel Aljamri مـــن:   لكل  مملوكة  ال�شركة   وت�شبح 

.Suja Kunjumoan Thomasو
اإعلن�رقم�)766(�ل�سنة�2017

ب�ساأن�حت�يل��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة
اإلى�م�ؤ�س�سة�فردية

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )نايت�س جيت اأدفايزرز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 99619، 
لل�شيد/ خليل محمد  وتكون مملوكة  موؤ�ش�شة فردية،  اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

�شريف عبداهلل العو�شي، وويتولى هو القيام باإجراءات التحويل.

اإعلن�رقم�)767(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل�م�ؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ت�سامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فاطمة 
مهدي �شلمان حبيب محمد مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )البجعة لالأن�شطة الإدارية واأن�شطة الدعم 
اإلى  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  للمكاتب(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 93408-2، طالبة تغيير 
لالأن�شطة  )البجعة  التجاري  ا�شمها  وي�شبح  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة 
وتكون  و�شريكيها،  محمد  حبيب  �شلمان  مهدي  فاطمة  لأ�شحابها  ت�شامن(  للمكاتب/  الدعم  واأن�شطة  الإداريــة 
مملوكة لكل من: فاطمة مهدي �شلمان حبيب محمد، و�شفيان �شمير �شالح �شعد مبارك، والوليد بن فهد بن محمد 

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

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعلن�رقم�)768(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل�م�ؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه مريم جبر اأحمد 
الدو�شري مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الت�شالت 20 20(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 91068، 
مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة 
، وموتي كوتي كاراليكاتو،  الدو�شري  اأحمد  2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مريم جبر 

ومحي الدين ماناكادافان، واإبراهيم ن�شير ماناكادافان.

اإعلن�رقم�)769(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

اإلى��سركة�ال�سخ�س�ال�احد

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة  ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مختبرات ماغنيوم ال�شناعية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 71762-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وتغيير 
ا�شمها التجاري اإلى )مختبرات ماغنيوم ال�شناعية �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار 

بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ طارق اأحمد خالد عبداهلل المحرقي.
رة  دة والمبرِّ   فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعلن�رقم�)770(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل�م�ؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ زليخة 
لمقاولت  الحياة  )زهــراء  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  حاجي،  عبداهلل  كنج  عبدالرحمن  اأحمد 
التنظيفات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 101752، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 
�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيدة/ 

زليخة اأحمد عبدالرحمن كنج عبداهلل حاجي، وال�شيد/ ن�شر كعكات فالبل.

اإعلن�رقم�)771(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل�م�ؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  ــوزارة  ب للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن    
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عبدالكريم اأحمد محمد �شالح، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأف�شنه للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 100079، طالبًا تغيير 
 SHAKوبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالكريم اأحمد محمد �شالح، و

.MOHAMMAD ABDULALIM MD ABUL HOSSAIN
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعلن�رقم�)772(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل�م�ؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

ح�شن  اإليه ال�شيد/  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
خمي�س عي�شى اأحمد العريبي، نيابة عن  ال�شيد/ م�شعود علي جابر حويل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم 
)بانوراما لتاأجير ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 80982، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح 
مملوكة لكل من: عبداهلل عبدال�شهيد اأحمد جواد، البحريني الجن�شية، ورقمه ال�شخ�شي 720405114، وحنان 

ميرزا عبدالح�شين جواد، البحرينية الجن�شية ورقمها ال�شخ�شي 740805304.
 

اإعلن�رقم�)773(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

اإلى��سركة�ال�سخ�س�ال�احد

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة التي تحمل ا�شم )ماغنيوم اإنتربرايز اآر اأو(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 71144-1، طالبين تغيير ال�شكل 
القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار 

بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ طارق اأحمد خالد عبداهلل المحرقي.

اإعلن�رقم�)774(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

اإلى��سركة�ال�سخ�س�ال�احد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  العالمية  كونكورد  )خدمات  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  24577، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ طارق اأحمد خالد عبداهلل المحرقي.
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اإعلن�رقم�)775(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

اإلى��سركة�ال�سخ�س�ال�احد

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مجموعة الخالدية القاب�شة د.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 28857، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وتغيير ا�شمها 
التجاري اإلى )مجموعة الخالدية القاب�شة �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، 

وت�شبح مملوكة لل�شيد طارق اأحمد خالد عبداهلل المحرقي.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعلن�رقم�)776(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل�فرع�من�م�ؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فاطمة 
ال�شيد عبدالرحمن محمد �شالح الها�شمي، مالكة الموؤ�ش�شة الفرديةالتي تحمل ا�شم )لآليء الها�شمي(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 19478، طالبة تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 
بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: فاطمة ال�شيد عبدالرحمن 

محمد �شالح الها�شمي، و�شركة )اأرهام القاب�شة 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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن�رقم�)777(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

اإلى��سركة�ال�سخ�س�ال�احد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ماغنيوم اإنتربرايز(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 71143، طالبين 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 

األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ طارق اأحمد خالد عبداهلل المحرقي.

اإعلن�رقم�)778(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

اإلى��سركة�ال�سخ�س�ال�احد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  ال�شيد/ عبداهلل 
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عي�شى جا�شم حمد �شيار من مكتب )ال�شمالن للمحاماة وال�شت�شارات القانونية(، نيابة عن ال�شركاء في ال�شركة 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  العامة  للتجارة  )الخالدية  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،71848
20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وذلك بناًء على تنازل كل من �شمو ال�شيخ خالد بن محمد بن �شلمان اآل 
خليفة  وال�شيخ را�شد بن خليفة بن علي اآل خليفة عن ح�ش�شها في ال�شركة ل�شالح �شريكهما ال�شيد/ طارق اأحمد 

خالد عبداهلل المحرقي.

اإعلن�رقم�)779(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل��سركة�ال�سخ�س�ال�احد

اإلى��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 
جهاد الزين، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اي اي زد كابيتال �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 80387، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبداهلل جهاد عبداهلل الزين ، 

وفاطمة محمد عبدالجواد عبدالعزيز.

اإعلن�رقم�)780(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل�م�ؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اأفراح 
عي�شى اإ�شماعيل اأحمد، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الأداء العالي لخدمات ال�شيارات(، 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،43985 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
األف( دينار بحريني، وت�شبح ال�شركة مملوكة  م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 28،000 )ثمانية وع�شرون 

لكل من: زهراء ميرزا �شلمان اأحمد، وخالد جعفر ال�شيخ عبداهلل محمد�شالح.

اإعلن�رقم�)781(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

اإلى��سركة�ال�سخ�س�ال�احد

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مجموعة الخالدية القاب�شة د.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 68857، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، ا�شمها التجاري 
وت�شبح  بحريني  دينار،  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال  �س.�س.و(،  القاب�شة  الخالدية  )مجموعة 

مملوكه لل�شيد/ طارق اأحمد خالد عبداهلل المحرقي.
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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن�رقم�)782(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل�م�ؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ جليلة 
علي مح�شن العلوي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برايدل بيل بوتيك(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،43991
مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عمار عبدالجليل عبدالر�شول علي مكي، 

وب�شمة ال�شيد عبا�س اأحمد العلوي، ووليد ناجي محمد عبدالقوي.

اإعلن�رقم�)783(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�تخفي�س�راأ�سمال��سركة

)باك�اأون�ذا�م�ف�اأو�ستي�بات���س��س�و(

�شركة  اإليه �شاحب  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )باك اأون ذا موف اأو�شتيوباتو �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 88272، 
طالبًا تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 50،000 )خم�شين األف( دينار بحريني اإلى 20،000 )ع�شرين األف( دينار 

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

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

اإعلن�رقم�)784(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

اإلى��سركة�ت�سامن

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأ�شول العرب للعقارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 74581، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة تــ�شامن، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان 

و خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ماجد �شالح علي، ووليد �شالح علي، و�شالح علي قايد.
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اإعلن�رقم�)785(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

اإلى��سركة�ال�سخ�س�ال�احد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الوردة البي�شاء للدعاية والإعالن ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،105632 رقم 

مقداره 5،000  )خم�شون األف( دينار بحرينيو وت�شبح مملوكه لل�شيد/ محمد نزار محمد �شعيد عرب الحلبي.

اإعلن�رقم�)786(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حت�يل�م�ؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئ�لية�محدودة

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،63342 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للتجميل(،  كلوديا  )مركز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية 
القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 150 )مائة وخم�شون( 

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

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

ن�شر يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )3222( ال�شادر بتاريخ 13 اأغ�شط�س 2015 القرار 
رقم )45( ل�شنة 2015 باإ�شدار الالئحة التنظيمية ب�شاأن محطات الت�شالت الراديوية العامة، 
"هي الالئحة التنظيمية ب�شاأن  وقد ورد يف املادة )1( منه تعريف )لئحة امل�شاركة( كالآتي: 
ل�شنة   )7( رقم  بالقرار  ال�شادرة  الال�شلكية  الت�شالت  �شبكات  ملرافق  امل�شرتك  ال�شتخدام 

2009"، وال�شحيح اأن رقم القرار الوارد يف التعريف هو )8( ل�شنة 2009. 
لذا لزم التنويه.


