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�اأمر�ملكي�رقم�)58(�ل�شنة�2017
بدعوة�جمل�شي�ال�شورى�والنواب�لالنعقاد

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

اأمرنا�باالآتي:
املادة�االأولى

ُيدعى كل من جمل�شي ال�شورى والنواب لالجتماع ع�شر يوم الأحد الثامن من �شهر اأكتوبر 2017م 
لفتتاح دور النعقاد الرابع من الف�شل الت�شريعي الرابع.

املادة�الثانية
ُين�شر هذا الأمر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــــخ: 14 محرم 1439هـ
الـموافـق: 4 اأكتوبــــر 2017م
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وزارة�الرتبية�والتعليم
�قرار�رقم�)1127/م�ع�ن/2017(

ب�شاأن�الئحة�املن�شاآت�واملرافق�الريا�شية�يف�موؤ�ش�شات�التعليم�العايل

وزير التربية والتعليم، رئي�س مجل�س التعليم العالي:
بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2007 ب�شاأن لئحة الأبنية واملرافق ملوؤ�ش�شات التعليم العايل، وعلى 
الأخ�س املادة التا�شعة منه،

املنعقدة   ،)2017/41( رقم  جل�شته  يف   )2017/499( رقم  العايل  التعليم  جمل�س  قرار  وعلى 
بتاريخ 16 اأبريل 2017،

وبناًء على عْر�س الأمني العام ملجل�س التعليم العايل،

قـرر�االآتي:
املادة�االأولى

 يجب على موؤ�ش�شة التعليم العايل التي ل يزيد عدد طلبتها على )3000( طالب اأن توفر �شالة 
ريا�شية مغلقة متعددة الأغرا�س )بدون اأعمدة داخلية( مب�شاحة اأر�س اأفقية ترتاوح ما بني )1500-

ر ال�شرتاطات الآتية: 2000( مرت مربع، وبارتفاع ما بني )8 – 12( مرتًا، مع تَوفُّ
اأ- نظام تهوية وتكييف واإ�شاءة منا�شبة.
ب- اأن ت�شتوعب ال�شالة المرافق الآتية:

ال�شلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة، والتن�س الأر�شي،  1- ملعب قابل للتحويل ي�شمل: كرة 
والري�شة الطائرة.

2- تخ�شي�س م�شاحة ل تقل عن 10% من الم�شاحة الكلية لل�شالة لألعاب اللياقة البدنية، 
مثل: رفع الأثقال، وكرة الطاولة، والجمباز، واأجهزة الم�شي وغيرها.

ج- تخ�ش�ـــس م�شاحـــة للمرافق داخل ال�شالـــة المغلقة بيـــن )500 -600( متر مربـــع، وت�شتمل على 
)اأماكن تغيير للمالب�س منف�شلة، واحدة للذكور واأخرى لالإناث، بحيث تحتوي كل منها على اأربعة 
حمامات و�شت غرف ا�شتحمام )�شاور( كحد اأدنى، وخزانات لحفظ المالب�س، وغرف لالعبين، 

وخدمات، وبهو ا�شتقبال، ومكتب للمدربين والم�شرفين(.
د- مدرج ثابت اأو متحرك يت�شع لـ)200( �شخ�س على الأقل.

هـ- اأْن تكون ال�شالة قابلة للتو�شع الم�شتقبلي ح�شب الزيادة في اأعداد الطلبة.
لة لال�شتخدام من ِقَبل الطلبة ذوي الحتياجات الخا�شة. و- اأْن تكون ال�شالة موؤهَّ
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ز- مراعـــاة �شروط الأمـــن وال�شالمة في ت�شميم ال�شالـــة بما يتما�شى مع ا�شتراطـــات الإدارة العامة 
للدفاع المدني.

د قيا�شات المالعب داخـــل ال�شالة، ِوْفقًا لموا�شفات وا�شتراطات  ح- توفيـــر الأر�شية المنا�شبة  وتحدَّ
وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة في مملكة البحرين.

املادة�الثانية
اأْن  - 5000( طالب   3000 من  )اأكرث  طلبتها  يبلغ عدد  التي  العايل  التعليم  موؤ�ش�شة  على  يجب 
توفر �شالة ريا�شية مغلقة متعددة الأغرا�س )بدون اأعمدة داخلية( مب�شاحة اأر�س اأفقية ل تقل عن 
ر كافة ال�شرتاطات التي ن�شت عليها  )2500( مرت مربع، وبارتفاع ما بني )8 – 12( مرتًا، مع تَوفُّ

املادة الأولى من هذا القرار.

املادة�الثالثة
اأْن توفر م�شاحة  التي يزيد عدد طلبتها على )5000( طالب  العايل  التعليم  يجب على موؤ�ش�شة 

�س لالأن�شطة الريا�شية، وذلك على النحو الآتي: اأر�س اأفقية ل تقل عن )4000( مرت مربع تخ�شَّ
اأ- �شالـــة ريا�شيـــة مغلقـــة متعددة الأغرا�س )بدون اأعمـــدة داخلية( بم�شاحة اأر�ـــس اأفقية ل تقل عن 
ر كافـــة ال�شتراطات التي ن�شت  )2500( متـــر مربـــع، وبارتفاع ما بيـــن )8 – 12( مترًا، مع تَوفُّ

عليها المادة الأولى من هذا القرار.
ب- م�شاحة مفتوحة ل تقل عن )1500( متر مربع ت�شتوعب المرافق الريا�شية الآتية:

1- ملعب كرة قدم.
2- ملعب متعدد الأغرا�س ي�شمل: كرة ال�شلة، والكرة الطائرة، والتن�س الأر�شي، والري�شة 

الطائرة وغيرها.
3- اأماكن تغيير للمالب�س منف�شلة، واحدة للذكور واأخرى لالإناث، بحيث تحتوي كل منها 

على اأربعة حمامات على الأقل ومرافق �شحية.
4- مكاتب للمدربين والم�شرفين.

ا�شتراطات  مع  يتما�شى  بما  المفتوحة  الم�شاحة  في  وال�شالمة  الأمن  �شروط  مراعاة   -5
الإدارة العامة للدفاع المدني.

د قيا�شات المالعب في الم�شاحة المفتوحة،  6- توفير الإ�شاءة والأر�شية المنا�شبة. وتحدَّ
ِوْفقًا لموا�شفات وا�شتراطات وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة في مملكة البحرين.
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املادة�الرابعة
على الأمني العام ملجل�س التعليم العايل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية. 

�وزير�الرتبية�والتعليم
�رئي�س�جمل�س�التعليم�العايل

���الدكتور�ماجد�بن�علي�النعيمي

�شــدر بتــاريخ: 6 محــــــــرم 1439هـ
المــــــوافـــــــــق: 26 �شبتمبر 2017م
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وزارة�العمل�و�التنمية�االجتماعية

�قرار�رقم�)63(�ل�شنة�2017
ب�شاأن�تعيني�جمل�س�اإدارة�موؤقت�لنادي�اأفق�تو�شتما�شرتز�العربي

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 القرار رقم )33( ل�شنة 2007 ب�شاأن الرتخي�س  بت�شجيل نادي اأفق تو�شتما�شرتز العربي، 

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي اأفق تو�شتما�شرتز العربي،
تو�شتما�شرتز  اأفق  لنادي  موؤقت  اإدارة  تعيني جمل�س  ب�شاأن   2015 ل�شنة  رقم )89(  القرار  وعلى 

العربي،
فيها  والثابت   2017 �شبتمرب   19 يف  املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإلى  وا�شتنادًا 
مخالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 40( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 
جديد  اإدارة  جمل�س  انتخاب  وعدم  الإدارة،  وجمل�س  العمومية  اجلمعية  اجتماع  عقد  وعدم   ،1989

للجمعية،
وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بنادي اأفق تو�شتما�شرتز العربي،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر�االآتي:
مادة�)1(

ُيعنينّ جمل�س اإدارة موؤقت لنادي اأفق تو�شتما�شرتز العربي ملدة ثمانية اأ�شهر  تبداأ من تاريخ �شدور 
هذا القرار، يكون املجل�س برئا�شة/ ال�شيد علي اأحمد محمد محمود، وع�شوية كل من:                

1- اأحمد اإبراهيم النا�شر.     
2- نجالء اأحمد المحري.            

3- في�شل يو�شف م�شامح.       
4- اإ�شحاق اأحمد الكوهجي.     
5- لولوة عبدال�شالم العامر.    
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مادة�)2(
رة ملجل�س الإدارة ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية  يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ
اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  العاملة يف  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة�)3(
على القائمني بالعمل يف اجلمعية اأْن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املوؤقت جميع اأموال اجلمعية 

و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة�)4(
م لوزارة العمل و التنمية الجتماعية ب�شاأن اأو�شاع اجلمعية  ُيِعدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا يقدَّ
نًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم العمل بها ِوْفقًا  مت�شمِّ
لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل اأربعة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)5(
دة باملادة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإلى اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحدَّ
رقم )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل وبعد موافقة الوزارة. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س 
الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة ِوْفقًا 

لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة�)6(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 4 محــــــرم  1439هـ
المـــــوافــــــق: 24 �شبتمبـر 2017م
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية

�قرار�رقم�)67(�ل�شنة�2017
ب�شاأن�الرتخي�س�بت�شجيل�جمعية�األواين�البحرين

وزير العمل و التنمية 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 العمل والتنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية  األواين البحرين.

قرر�االآتي:
مادة�-��1-

ل جمعية األواين البحرين يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت قيد  ت�شجَّ
رقم  )13/ج/اأج/2017(.

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�العمل�والتنمية�االجتماعية�
جميل�بن�محمد�علي�حميدان

�شــدر بتــاريخ: 4 محــــــــرم 1439هـ
المــــــوافـــــــــق: 24 �شبتمبـر 2017م
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بيان�باأ�شماء�االأع�شاء�املوؤ�ش�شني
جلمعية�األواين�البحرين�

1- عمار �شلمان علي �شلمان عواجي.
2- حورية عبا�س ح�شن عبا�س يو�شف.

3- خلف حبيب يو�شف حجير.
4- محمد ح�شن محمد ال�شيخ اأحمد الع�شفور.

5- محمد جواد علي مهدي ح�شن الجفيري.
6- يا�شمين عدنان جمال.

7- ح�شين اإبراهيم علي ح�شن الكوفي .
8- نادية جعفر اأحمد عبداهلل جا�شم.

9- اإيمان  يو�شف اأحمد بورا�شد.
10- �شارة عمر محمد عامر علي.

11- �شالح اإ�شماعيل �شالح محمد �شالح التميمي.
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ملخ�س�النظام�االأ�شا�شي
جلمعية�األواين�البحرين�

 
تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام 2017 
حتت قيد رقم )13/ج /اأ ج/ 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. 
 - الربهامة   354 جممع   -5653 طريق   -5415/396 )مبنى  هو  اإدارتها  ومركز  اجلمعية  مقر 

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

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

اجلهات املخت�شة، بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
1- دعم المراأة لَتَقلُّد المنا�شب القيادية ورفع ن�شبة م�شاركتها ب�شوق العمل.

2- تعزيز ورفع كفاءة وقدرات المراأة لزيادة م�شاركتها في العملية التنموية بالمملكة.
3- تعزيز الثقافة المجتمعية لدور المراأة وحقوقها وواجباتها لتمكينها اقت�شاديًا واجتماعيًا.

4- التعـــاون وتبـــادل الخبرات مـــع رواد الأعمال في الخليج العربي فيما يخ�ـــس تمكين ودعم م�شاركة 
المراأة في التنمية.

اأْخذ  وبعد  البحرين  مبملكة  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  اأهدافها،  لتحقيق  اجلمعية  وت�شعى 
املوافقة امل�شبقة من اجلهات املخت�شة وبالتن�شيق معها، بالو�شائل التالية:

1- عقـــد النـــدوات والموؤتمـــرات والبرامج، وتنظيـــم ور�س عمـــل ودورات تدريبية،  واإقامـــة المعار�س 
والفعاليـــات التثقيفيـــة والتوعوية  التي ت�شاهم في الو�شول اإلى اأهـــداف الجمعية، واإتاحة الفر�س 

للمراأة والرجل للم�شاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية.
2- دعوة المخت�شين والم�شئولين في كافة المجالت للحوار المبا�شر في مختلف الق�شايا الجتماعية 
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والثقافية وغيرها.
3- الم�شاهمـــة والم�شاركـــة في الفعاليات والمنا�شبات الوطنية، واإبـــراز دور المراأة في تنمية مجتمعنا 
المعا�شـــر، وذلك بعـــد موافقة وزارة العمـــل والتنمية الجتماعيـــة و الجهـــات المخت�شة المعنية 

الأخرى.
ل مع المهتمين ب�شئون المراأة و رائدات العمل والطالبات وغيرهن من  4- اإقامة عالقات تعاون وَتوا�شُ
فئـــات المجتمع؛ بغية و�شـــع حلول لدعم تطلعاتهن ول�شيما في المجـــال القت�شاديو، بعد موافقة 

وزارة العمل والتنمية الجتماعية والجهات المخت�شة المعنية الأخرى.
5- التن�شيق  والتوا�شل مع مختلف الموؤ�ش�شات الر�شمية والأهلية ذات العالقة باأهداف الجمعية. 

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

1( اأْن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.
2( اأْن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.

3( اأْن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلوك، واأْن ل يكون قد ُحِكم عليه فـــي جريمة مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة 
ال اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

4( اأْن يوافق على النظام الأ�شا�شي للجمعية ولوائحها الداخلية.

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

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

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

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 7 اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من 
بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

واعترب النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة هو ال�شلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ ال�شيا�شة 
التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ت�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 
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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- اإيـــرادات الحفـــالت والمعار�س والأ�شـــواق الخيرية التي تقيمها اأو ت�شترك فيهـــا الجمعية بعد اأْخذ 

موافقة  الجهات المخت�شة. 
5- الأرباح الناتجة عن ا�شتثمار اأموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.  

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

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

اجلمعية.
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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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية�

�قرار�رقم�)68(�ل�شنة�2017
ب�شاأن�الرتخي�س�بت�شجيل�جمعية�مبادرات�البحرين�االأهلية

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

قرر�االآتي:
مادة�-��1-

ل جمعية مبادرات البحرين الأهلية يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية  ت�شجَّ
حتت قيد رقم  )14/ج/اأج/ث(.

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�العمل�والتنمية�االجتماعية�

جميل�بن�محمد�علي�حميدان

�شدر بتاريـخ: 7 محــــــرم 1439هـ
المــــوافــــــــق: 27 �شبتمبر 2017م 
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بيان�باأ�شماء�االأع�شاء�املوؤ�ش�شني
جلمعية�مبادرات�البحرين�االأهلية

1- عائ�شة طارق را�شد اإبراهيم جا�شم العامر.
2- منار طارق را�شد اإبراهيم جا�شم العامر.

3- ندى فوزي فالح محمد العبداهلل.
4- ريم علي ح�شن علي معراج.

5- غازي عبدالمح�شن جا�شم علي.
6- مها طارق را�شد اإبراهيم جا�شم العامر.

7- طارق را�شد اإبراهيم جا�شم العامر.
8- هدى اإبراهيم اأحمد اآل محمود.
9- با�شم ح�شن عبداهلل المحميد.
10- عثمان محمد �شريف الري�س.

11- رحاب علي ح�شن محمد الحداد.
12- اإبراهيم عبدعلي عي�شى الدعي�شي.

13- خالد محمد �شريف الري�س.
14- اأحمد �شلمان اأحمد �شالح.

15- محمد عي�شى محمد الكويتي.
16- هدى حميد علي �شالم �شنقور.
17- اأحمد علي عبدالر�شول محمد.

18- اأماني عبداهلل علي ح�شين العرادي.
19- محمد فوزي فالح محمد العبداهلل.

20- عبداهلل محمد ح�شن مهدي.
21- محمد ح�شن را�شد علي محمد العرادي.

22- ح�شين محمد حبيب علي اإ�شماعيل.
23- عي�شى محمد ح�شن را�شد علي العرادي.

24- علي اأحمد علي البقاره.
25- فاطمة محمد ح�شن را�شد علي العرادي.

26- علي مح�شن علي عبداهلل �شبت.
27- طارق عثمان محمد �شريف الري�س.

28- محمد عبدالعزيز عي�شى �شهاب.
29- ح�شن محمد ح�شن را�شد علي العرادي.

30- اإلهام ح�شن اإبراهيم مطر.
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ملخ�س�النظام�االأ�شا�شي
جلمعية�مبادرات�البحرين�االأهلية

 
اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام  تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على 
2017م حتت قيد رقم )14/ج/اأج/ث( 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. 
�شقة 1، طريق 1108، جممع 111،  احلد،  اإدارتها هو مبنى مبنى 698،  مقر اجلمعية ومركز 

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

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

اجلهات املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
1- تعزيـــز ال�شعور بالنتماء والثقـــة لدى المواطن البحريني نحو بلده الـــذي يحت�شنه، ويجعله الخيار 

الأول في العمل والتدريب والترقي، ويفتح اأمامه فر�س التطور.
2- بنـــاء ال�شراكات ال�شتراتيجية مع القطاعات المعنية الر�شميـــة والخا�شة والأهلية؛ بهدف التعاون 
ِرها علـــى المواطنين  دة وتوطيـــن قطاعـــات اإنتاجية وخدميـــة وق�شْ علـــى بحرنـــة قطاعات محـــدَّ

البحرينيين. 
3- التن�شيـــق ومد ج�شور التعاون مع الجهات الت�شريعيـــة والتنفيذية من اأجل تعديل القوانين والأنظمة 

والقرارات المعمول بها؛ لتعزيز اأولوية واأف�شلية المواطن البحريني في �شوق العمل.
ْفع باتجاه التدريـــب النوعي الذي يوؤ�ش�س  4- بنـــاء ال�شـــراكات ال�شتراتيجية مع معاهـــد التدريب، والدَّ

لَج�شر الفجوة بين ُمخَرجات التعليم واحتياجات �شوق العمل.
5- اإجراء البحوث الميدانية بهدف الم�شاهمة في تحديد حجم الم�شكالت والظواهر الجتماعية التي 
قـــد تعوق �شبيل التطور الجتماعي المن�شود لمجتمعنا، واقتراح البرامج والمعالجات الأهلية التي 

ت�شهم مع الجهات المخت�شة في التغلب عليها.
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6- تبادل المعلومات والخبرات، والتعاون مع الجمعيات العاملة في نف�س الميدان على الم�شتوى المحلي 
والعربـــي والدولـــي، والمتخ�ش�شة منها في مجـــالت العمل الأهلي، اإلى جانـــب اإقامة الموؤتمرات 

والملتقيات وور�س العمل.
7- اإطالق المبادرات الأهلية المختلفة التي من �شاأنها تعزيز فر�س واآفاق التنمية الم�شتدامة وال�شراكة 

المجتمعية مع القطاع الأهلي الثالث والتي تتوافق مع روؤية وتطلعات جمعية مبادرات.

وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأْخذ املوافقة 
امل�شبقة من اجلهات املخت�شة وبالتن�شيق معها بالو�شائل التالية:

1- عقـــد ال�شـــراكات ال�شتراتيجية عبر توقيع مذكرات تفاهم مع الجهـــات الر�شمية والأهلية والقطاع 
الخا�س لدعم م�شاريع الجمعية للتدريب النوعي وتح�شين �شلوكيات وقيم العمل والتوظيف.

2- تاأ�شي�س ودعـــم الم�شروعات القت�شادية الأهلية غير الربحية التي ُتعَنى بخْلق وظائف للبحرينيين 
وت�شعى لتكون قيمة ُم�شافة لالقت�شاد الوطني. 

3- تاأ�شي�ـــس مواقـــع للجمعية على و�شائل التوا�شـــل الجتماعي للترويج والتوعيـــة، وا�شتقطاب ال�شباب 
للم�شاركة والتفاعل مع الم�شاريع والمبادرات التي ُتطِلقها الجمعية وتدعمها.

4- عقـــد الندوات واللقـــاءات المتخ�ش�شة والعامة وتوثيقها بالن�شر على قنـــوات التوا�شل الجتماعي 
المختلفة للتوعية وتعميم الفائدة. 

5- ابتكار برامج نوعية وو�شائل ت�شجيع ونظام جوائز للقطاعات التي تدعم م�شاريع ومبادرات الجمعية 
وت�شهم في اإنجاح الجهود الر�شمية والأهلية في هذا ال�شبيل. 

6- تفعيل ال�شراكة مع الإعالم من خالل البرامج التلفزيزنية والإذاعية وال�شحافية، وذلك للم�شاهمة 
في خلق وعي مجتمعي باأهمية ال�شراكة المجتمعية، وتعزيز دور الموؤ�ش�شات غير الربحية، وتكاتف 
الجهـــود الر�شميـــة والأهلية من اأجل رفـــد عملية التنميـــة الم�شتدامة، ودعم روؤيـــة 2030 لمملكة 

البحرين. 
7- دعـــم خطط وبرامج التنمية التي تطلقها مختلف الجهـــات الر�شمية والأهلية، والتي توؤ�ش�س لَج�شر 

الثقة وتاأكيد المواَطنة والنتماء للوطن.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التالية:
1- اجتماعية.    2- توعوية.      3- تثقيفية.

وقد بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية، وهي على النحو التايل:
1( اأْن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2( اأْن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.
3( اأْن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك واأْن ل يكون قد ُحِكم عليه في جريمة مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة اإل 
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اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

م النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإلى: كما ق�شَّ
1- الع�شوية العاملة.     2- الع�شوية المنت�شبة.           3- الع�شوية الفخرية.

وبنيَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل واإ�شقاط 
له اأمام  الع�شوية من اجلمعية، كما بينت املادة )17( 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. وَبنَي النظام الأ�شا�شي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية العادية منها وغري العادية، 
على  الت�شويت  وكيفية  تواُفُره،  الواجب  القانوين  والن�شاب  عْقِدها،  اتباعها عند  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 9 اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من 
بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

واعترب النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة هو ال�شلطة التنفيذية للجمعية، ويقوم بتنفيذ ال�شيا�شة 
التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ت�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة للجمعية. وَبنيَّ 
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- اإيـــرادات الحفـــالت والمعار�س والأ�شواق الخيرية التي تقيمها اأو ت�شتـــرك فيها الجمعية، بعد اأْخذ 

موافقة الجهات المخت�شة.
5- اأيـــة مـــوارد اأخـــرى يقبلها مجل�ـــس الإدارة وفقًا للقانـــون وبعد اأْخـــذ موافقة وزارة العمـــل والتنمية 

الجتماعية.
6- 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 اأن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير وتنتهي يف 31 



العدد: 3334 – الخميس 5 أكتوبر 2017

21

دي�شمرب من كل عام، وُت�شتثَنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية، بحيث تبداأ من تاريخ ن�شر 
لالئحة  طبقًا  ال�شرف  يكون  اأْن  �شريطة  يناير،  �شهر  يف  يكن  مل  اإْن  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيلها 
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.
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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وزارة�االأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)119(�ل�شنة�2017
ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عقارين�يف�منطقة�عراد�– جممع�241

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

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

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

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

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

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، ل�شنة 2009، املعدَّ
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املحرق،

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

قرر�االآتي:
مادة�)1(

اإلى  الكائنني مبنطقة عراد جممع 241  العقارين رقم 01010332 و 01010333  يغريَّ ت�شنيف 
ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق 
عليهما ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة�)2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير�االأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 23 ذي الحجة 1438هـ
الـمـــــــوافــــق: 14 �شـبـتـمــبــــر 2017م
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هيئة�تنظيم�االت�شاالت

�قرار�رقم�)10(�ل�شنة�2017
باإلغاء�الئحة�تنظيم�عمليات�اال�شت�شارة

رئي�س مجل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت:
ل  املعدَّ  ،2002 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الت�شالت  قانون  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017،
وعلى لئحة تنظيم عمليات ال�شت�شارة ال�شادرة بتاريخ 10 اأغ�شط�س 2003، 

وبناًء على عْر�س املدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت،
وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت،

قرر�االآتي:
املادة�االأولى

ُتلغى لئحة تنظيم عمليات ال�شت�شارة ال�شادرة بتاريخ 10 اأغ�شط�س 2003، على اأْن يتم ا�شتبدالها 
بنظام )ورقة موقف( بخ�شو�س كيفية قيام هيئة تنظيم الت�شالت بعمليات امل�شاورات، ومبا يكفل 

الع الكافة. حتقيق اطِّ

املادة�الثانية
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ الن�شر. 

رئي�س�جمل�س�اإدارة�هيئة�تنظيم�االت�شاالت
د��محمد�اأحمد�العامر

�شدر بتاريخ: 5 محـــــــــرم 1439هـ
المـــوافـــــــــق: 25 �شبتمبر 2017م
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م�شرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)65(�ل�شنة�2017
�ب�شاأن�اإلغاء�الرتخي�س�املمنوح

ل�شركة��شي�اأي�اإم�بي�ال�شرق�االأو�شط��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�االآتي:
مادة�)1(

ُيلغى ترخي�س �شركة اأعمال ا�شتثمارية- الفئة 1 ل�شركة �شي اأي اإم بي ال�شرق الأو�شط �س.م.ب. 
)م( املمنوح بتاريخ 10 مايو  2006 وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 61558.

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

محافظ�م�شرف�البحرين�املركزي
ر�شيد�محمد�املعراج

�شدر بتاريخ: 13 محــرم 1439هـ
المــــــوافـــــق: 3 اأكتـوبــــر 2017م
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وزارة�ال�شناعة�والتجارة�وال�شياحة

اإعالنات�مركز�امل�شتثمرين

اإعالن�رقم�)860(�ل�شنة�2017
ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإلى��شركة�ذات�م�شئولية�محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم 
بن اأحمد بن اإبراهيم الب�شام، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بي كي اإف الب�شام/ محا�شبون قانونيون 
وا�شت�شاريون(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 57989، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 
اإف الب�شام/ محا�شبون قانونيون وا�شت�شاريون ذ.م.م(،  �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )بي كي 
وبراأ�شمال مقداره  5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لك من: اإبراهيم بن اأحمد بن اإبراهيم 

الب�شام، وماجد حليم مو�شى رزق.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن�رقم�)861(�ل�شنة�2017
ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإلى��شركة�ذات�م�شئولية�محدودة
اإليه مكتب المحامية  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
الم�شجلة  للخياطة(،  )رفاعية  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ورثة  نيابة عن  ال�شيد مجاهد،  �شامية 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،16791 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: ال�شيخ محمد بن عبداهلل بن 
حمد اآل خليفة، وال�شيخ حمد بن محمد بن عبداهلل ال خليفة، وال�شيخه هالة بنت محمد بن عبداهلل بن حمد اآل 

خليفة.

اإعالن�رقم�)862(�ل�شنة�2017
ب�شاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإلى��شركة�ذات�م�شئولية�محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ميرزا علي 
محمد اآل �شعيد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )باور كلر لخدمات الطباعة(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 71571، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة الفردية اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 
را�شد  احمد  عبدالر�شول  اأيمن  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  )ثالثمائة(   300 مقداره  وبراأ�شمال 
اأحمد عبداهلل عبداهلل  وزهير  الوداعي،  ف�شل محمد  ال�شيدجواد  و�شعاد  اإبراهيم محمد،  وهاني خليل  الخباز، 
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اأحمد النجار، وحوراء مهدي يو�شف ح�شن محمد.
اإعالن�رقم�)863(�ل�شنة�2017
ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإلى��شركة�ذات�م�شئولية�محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شادة/ كي لينك، 
الما�شة  )�شالون  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�شــ�شة  مالكة  الجرا�س،  من�شور  ر�شي  نعيمة  ال�شيدة/  نيابة عن 
للتجميل(، المــ�شجلة بموجب القيد رقم 48947، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة، وبــراأ�شمال مقـداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، بناًء على تنازل المالكة ال�شيدة/  
نعيمة ر�شي من�شور الجرا�س، لكل من: هيا علي عبدالرحمن خلف اآل بور�شيد، وجميلة لبريز، وت�شبح ال�شركة 

ملكًا لهما.

اإعالن�رقم�)864(�ل�شنة�2017
ب�شاأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإلى��شركة�ت�شامن
�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
دروي�س،  دروي�س  عبدالحميد  ان  عبدالحنَّ ال�شيد/  عن  نيابة  �شتيفينز(،  )مور  المتخ�ش�شة  المهنية  الت�شامن 
القيد  بموجب  الم�شجلة  دروي�س(،  عبدالحميد  ان  عبدالحنَّ )محالت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك 
رقم 15011، طالبًا تحويل الفرعين الثالث والرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 5،000 
ان عبدالحميد دروي�س دروي�س، وعي�شى اإبراهيم  )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالحنَّ

عبدالحميد دروي�س.

اإعالن�رقم�)865(�ل�شنة�2017
ب�شاأن�حتويل��شركة�ال�شخ�س�الواحد

اإلى��شركة�ذات�م�شئولية�محدودة
ال�شيد/ خ�شر  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
�س.�س.و(،  للمقاولت  الحديدية  )القمة  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الجالد،  عبدالحليم 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،111993 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
خ�شر  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )خم�شون   50،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية 

عبدالحليم الجالد، وعبدالحليم خ�شر الجالد.

اإعالن�رقم�)866(�ل�شنة�2017
ب�شاأن�حتويل��شركة�ذات�م�شئولية�محدودة

اإلى�موؤ�ش�شة�فردية
في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
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�شركة عاي�شة التجارية ذ م م الم�شجلة بموجب القيد رقم 64063-2، طالبين تحويل ال�شركة اإلى موؤ�ش�شة فردية 
لت�شبح مملوكة من ال�شيدة روحيل ها�شمي �شيد قوت علي �شاه  وتعيين روحيل ها�شمي �شيد قوت علي �شاه  للقيام 

باإجراءات التحويل.

اإعالن�رقم�)867(�ل�شنة�2017
ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإلى��شركة�ت�شامن
ميرزا  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
وال�شت�شارات(،  للتدقيق  )الأثير  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  المرزوق،  ح�شن  �شلمان  اإبراهيم 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 68773، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 
اإبراهيم �شلمان  األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ميرزا  وبراأ�شمال مقداره 15،000 )خم�شة ع�شر 

ح�شن المرزوق، ويو�شف اأحمد يو�شف اأحمد الع�شيري.

اإعالن�رقم�)868(�ل�شنة�2017
ب�شاأن�حتويل��شركة�ال�شخ�س�الواحد

اإلى��شركة�ذات�م�شئولية�محدودة
اإليه �شركة )�شلفر  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 
�شتار جلوبل �شليو�شنز ذ.م.م(، نيابة عن ال�شيدة/ ناتاليا ا�شطانم، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم 
)بيل كانتو - فوكل جيروجرافيك �شتوديو �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 102292، طالبة تغيير ال�شكل 
اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني 

دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ناتاليا ا�شطانم، وجورج انطوان ا�شطانم.

اإعالن�رقم�)869(�ل�شنة�2017
ب�شاأن�حتويل��شركة�ذات�م�شئولية�محدودة

اإلى��شركة�م�شاهمة�بحرينية�مقفلة
في  ال�شركاء  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )كراج الن�شيف ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  7249، 
مقداره  وبراأ�شمال  مقفلة،  بحرينية  م�شاهمة  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 
250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عقيل علي اأحمد مهدي، وح�شن علي 

اأحمد الن�شيف، وهاني علي اأحمد الن�شيف، ومحمد علي اأحمد الن�شيف، وجعفر علي اأحمد مهدي الن�شيف.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن�رقم�)870(�ل�شنة�2017
ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإلى��شركة�ذات�م�شئولية�محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عرفات 
�شعيد عبدالح�شن فخر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ركن الفراعنة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،32231
مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح ال�شركة مملوكة لكل من: اأمل محمد جعفر عبدالح�شين 
خلف المير، بحرينية الجن�شية، رقمها ال�شخ�شي )700905723(، ورمزي عرفات �شعيد عبدالح�شين علي فخر، 
بحرينية  فخر،  علي  عبدالح�شين  �شعيد  عرفات  ورزان   ،)951100424( ال�شخ�شي  رقمه  الجن�شية،  بحريني 
الجن�شية،  بحريني  فخر،  علي  عبدالح�شين  �شعيد  عرفات  وعلي   ،)960908412( ال�شخ�شي  رقمها  الجن�شية، 
رقمه  الجن�شية،  بحريني  فخر،  علي  عبدالح�شين  �شعيد  عرفات  ومحمد   ،)990201848( ال�شخ�شي  رقمه 
ال�شخ�شي )051100436(، واأمينة عرفات �شعيد عبدالح�شين علي فخر، بحرينية الجن�شية، رقمها ال�شخ�شي 
)051100444(، وتميم عرفات �شعيد عبدالح�شين علي فخر، بحريني الجن�شية، رقمه ال�شخ�شي  )051100410(.
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اإعالن�من�غرفة�البحرين�لت�شوية�املنازعات
رقم�الدعوى�رقم:�2017�/9)غرفة(

 
اإعالن�مبوعد�اجلل�شة 

المدعية: �شركة المعجل للتجارة والمقاولت.
وكيلها: المحامي اأيمن توفيق الموؤيد.

عنوان�وكيلها: بناية بنك البحرين الوطني، الطابق ال�شابع، �شارع الحكومة، المنامة 316.
�المدعى�عليها�االأولى: �شركة ريل كابيتا �س.م.ب مقفلة.

وكيال�المدعى�عليها�االأولى: المحامية هيا را�شد اآل خليفة والمحامي را�شد عبداهلل بوغمار.
عنـــوان�وكيلـــي�المدعـــى�عليها�االأولى: بنايـــة بنك البحرين للتنمية، الطابـــق الأول، مكتب 11، 

المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين
المدعى�عليه�الثاني: اأحمد علي خلفان المطوع الظاهري.

المدعى�عليه�الثالث: عبدالرحمن علي عبدالرحمن الداُود.
المدعى�عليه�الرابع: اأحمد عبدالحكيم محمد اأبو العينين.

المدعى�عليه�الخام�س: خالد بن نا�شر بن عبداهلل الم�شند.
المدعى�عليه�ال�شاد�س: نبيل م�شطفى نمر ن�شر.

المدعى�عليه�ال�شابع: يو�شف يا�شين مال اهلل اإبراهيم.
عنوانهم: �شقة 11، طريق 1705، طريق 2831، مجمع 317 المنامة.

وكيلة�المدعى�عليهم�الثاني�والرابع�والخام�س: المحامية لولوة �شالح العو�شي.
عنـــوان�وكيلـــة�المدعى�عليهـــم�الثاني�والرابـــع�والخام�ـــس: بناية الر�شي�ـــس، الطابق الثامن، 

مكتب 81-82-83، المنطقة الدبلوما�شية، المنامة.
 تعلن غرفة البحرين لت�شوية المنازعات المدعى عليهم الثالث وال�شاد�س وال�شابع المذكورين 
اأعاله بموعد الجل�شة اأمام الهيئة المقرر عقدها بتاريخ 16 اأكتوبر 2017 ال�شاعة 12:00 ظهرًا، 
التي  المنازعات  ت�شوية  اإجــراءات  باإ�شدار لئحة  ل�شنة 2009  رقم )65(  بالقرار  وذلك عماًل 
من  الثاني  الباب  من  الأول  الف�شل  بموجب  المنازعات،  لت�شوية  البحرين  غرفة  بها  تخت�س 

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

مدير�الدعوى
لدى�غرفة�البحرين�لت�شوية�املنازعات



العدد: 3334 – الخميس 5 أكتوبر 2017

32

اإعالن�بيع�م�شروع�)بوابة�اأمواج(�باملزاد�العلني��
امل�شروع�رقم�)1(�ل�شنة��2015)بوابة�اأمواج(�

بجل�شة�يوم�الثالثاء: 2017/10/3 - ال�شاعة:12.00
رئيــــــ�س اللجنة بح�شور القا�شي محمود عربي محمد ها�شم 

ع�شو اللجنة وع�شوية القا�شي محمـــــد ميـــــرزا اأمـــــان 
ع�شو اللجنة وع�شوية القا�شي اأمل اأحمد عبداهلل اأبل 
ع�شو اللجنة وع�شوية الدكتور عبداهلل يو�شــف طالب 
ع�شو اللجنة وع�شوية ال�شيد عارف حيـدر علي رحيمـي 

اأمين �شر اللجنة وبح�شور نوفل بوب�شيت 
حيث كان اليوم )الثالثاء 3 اأكتوبر 2017( موعدًا لجتماع اللجنة، واجتمعت اللجنة بالهيئة 

المبينة بالمح�شر عاليه.
ا�شتعر�شت اللجنة مح�شرها الموؤرخ في 27 مار�س 2017، وما قررته من البدء في اتخاذ 
بمبلغ  للم�شروع  الأ�شا�شي  الثمن  وتقدير  العلني  المزاد  في  اأمــواج  بوابة  م�شروع  بيع  اإجــراءات 

36.000.000 مليون دينار بحريني.
والثمن  الم�شروع  بيع  �شروط  بقائمة  رة  المطوِّ ال�شركة  اإعالن  يفيد  ما  للجنة  ورد  قد  واإنه 
رة لم تقدم ما  الأ�شا�شي، مع تكليف ال�شركة بالوفاء بديون الم�شروع. وحيث اإن ال�شركة المطوِّ

يفيد الوفاء بالمديونيات.
وحيث اإن اللجنة توؤكد على ما جاء بمح�شرها الموؤرخ في 27 مار�س 2017، من اأنها ا�شتنفدت 
ر الأ�شلي وعدم كفاءته لإدارة  �شبل ت�شوية الم�شروع بالطرق الودية، وتبيَّن لها عدم تعاون المطوِّ
اإلى اتفاق مع اأ�شحاب الحقوق والدائنين للم�شروع. كما اأن  الم�شروع، ف�شاًل عن عدم و�شوله 
رين  مة من المطوِّ ر جديد، اإل اأن العرو�س المقدَّ اللجنة حاولت تطوير الم�شروع عن طريق مطوِّ
الجدد كانت غير جدية ول تحقق م�شلحة الم�شروع اأو الدائنين على النحو الم�شار اإليه �شلفًا، 
اإعماًل لحكم الفقرة الخام�شة من المادة الثامنة من المر�شوم بقانون رقم )66(  لذلك فاإنه 
اأكتوبر   31 جل�شة  للبيع  وحددت  العلني،  بالمزاد  الم�شروع  بْيع  تقرر  اللجنة  فاإن   ،2014 ل�شنة 

2017، على اأن يعَلن قرارها بالجريدة الر�شمية.
واأُقِفل المح�شر على ذلك عند اإثبات ما تقدم، وقررنا اإثبات الآتي:

القرار
تقرر اللجنة تحديد جل�شة 31 اأكتوبر 2017 لبيع م�شروع )بوابة اأمواج( بالمزاد العلني، على 
اأْن يكون الثمن الأ�شا�شي للم�شروع مبلغ 36.000.000 دينار بحريني )�شته وثالثون مليون دينار 

بحريني(، وعلى اأْن ين�شر هذا القرار بالجريدة الر�شمية.
الرئي�س ع�شـــــــــــو   ع�شـــــــــــو  اأمين ال�شر   

ع�شـــــــــــو ع�شـــــــــــو    

اإعالن�بيع�م�شروع�باملزاد�العلني


