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�مر�سوم�رقم�)73(�ل�سنة�2017
بتعيني�وكيل�يف�وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية

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

ل  المعدَّ ل�شنة 2010،  بقانون رقم )48(  بالمر�شوم  ال�شادر  المدنية  الخدمة  قانون  وعلى 
بالمر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012 وتعديالته،
وعلى المر�شوم رقم )50( ل�شنة 2011 بتعيين وكيل لوزارة العمل،

وعلى المر�شوم رقم )73( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية،
وبناًء على عْر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،
ر�سمنا�باالآتي:
المادة�االأولى

ُيعيَّن ال�شيد �شباح �شالم الدو�شري وكياًل لوزارة العمل والتنمية الجتماعية.

المادة�الثانية
�شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  المر�شوم،  هذا  تنفيذ  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  على 

وُين�شر في الجريدة الر�شمية.
ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�ض�مجل�ض�الوزراء
خليفة�بن��سلمان�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 17 ربيع الأول 1439هـ
الموافـق: 5 ديـ�شـمـبـــــر 2017م
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�قرار�رقم�)�37(�ل�سنة��2017
�بتعديل�بع�ض�اأحكام�القرار�رقم�)5(�ل�سنة��2011باإن�ساء�وت�سكيل

�اللجنة�الوطنية�ب�ساأن�حْظر�ا�ستحداث�واإنتاج�وتخزين
وا�ستعمال�االأ�سلحة�الكيميائية�وتدمري�تلك�االأ�سلحة

رئي�س مجل�س الوزراء:
وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  ب�شاأن حْظر  ل�شنة 2009  رقم )51(  القانون  على  الطالع  بعد 

وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�شلحة،
واإنتاج  ا�شتحداث  حْظر  اتفاقية  على  بالت�شديق   1997 ل�شنة   )6( رقم  المر�شوم  وعلى 
عة بتاريخ 13 يناير 1993، وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�شلحة، والموقَّ

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2011 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة الوطنية ب�شاأن حْظر ا�شتحداث 
واإنتاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�شلحة،

وعلى القرار رقم )33( ل�شنة 2014 باإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية ب�شاأن حْظر ا�شتحداث 
واإنتاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�شلحة،

وبناًء على عْر�س وزير الخارجية،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر�االآتي:
المادة�)1(

الأ�شلحة  وا�شتعمال  وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  حْظر  ب�شاأن  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  ُيعاد 
الكيميائية وتدمير تلك الأ�شلحة برئا�شة وكيل وزارة الخارجية، وع�شوية ُكلٍّ من:

1( ممثل عن وزارة الخارجية.
2( ممثل عن قوة دفاع البحرين.

3( ممثل عن وزارة ال�شحة.
4( ممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.

5( ممثل عن �شئون الجمارك بوزارة الداخلية.
6( ممثل عن وزارة �شئون الكهرباء والماء.
7(    ممثل عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

8( ممثل عن وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.
9( ممثل عن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

10( ممثل عن المجل�س الأعلى للبيئة.
11(  ممثل عن جامعة البحرين.

وتختار اللجنة في اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�س، على اأن يكون من بين اأع�شائها، وُتوكل اإليه 
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اخت�شا�شات الرئي�س في حالة غيابه.
المادة�)2(

تكون مدة الع�شوية في اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى مماثلة، واإذا خال 
اأع�شاء اللجنة لأيِّ �شبب من الأ�شباب، يحل محله من يمثل ذات الجهة، ويكمل  اأيٍّ من  مكان 

الع�شو الجديد مدة �شلفه.
المادة�)3(

ُت�شاف اإلى مهام واخت�شا�شات اللجنة المهام والخت�شا�شات الآتية:
1( متابعـــة تنفيـــذ كافة التفاقيـــات والمعاهدات والبروتوكـــولت وقرارات مجل�س الأمـــن ذات ال�شلة 
بعدم انت�شار اأ�شلحة الدمار وو�شائل اإي�شالها، بما في ذلك التفاقات المعقودة مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية والم�شائل ذات ال�شلة.
2( تعمل اللجنة كنقطة ات�شال مع المنظمات والوكالت الدولية المعنية بحْظر اأ�شلحة الدمار ال�شامل.

3( الم�شاركة في الجتماعات والموؤتمرات الدولية ذات ال�شلة.
4( تقديم التقارير والإعالنات الدولية ذات ال�شلة.

5( اقتراح الت�شريعات الالزمة في هذا ال�شاأن.

المادة�)4(
ويرفع  وتو�شياتها،  اأعمالها  نتائج  يت�شمن  �شنويًا  تقريرًا  الخارجية  وزير  اإلى  اللجنة  م  تقدِّ

وزير الخارجية هذا التقرير اإلى مجل�س الوزراء.

المادة�)5(
ُيلغى القرار رقم )33( ل�شنة 2014 باإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية ب�شاأن حْظر وا�شتحداث 

واإنتاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�شلحة.

المادة�)6(
على الوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

في الجريدة الر�شمية.
رئي�ض�مجل�ض�الوزراء

خليفة�بن��سلمان�اآل�خليفة
�شدر بتاريخ: 18 ربيع الأول 1439هـ
المـــوافـــــــــق: 6 دي�شمبــــــــر 2017م
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قائمة�مملكة�البحرين�للإرهاب

المنعقدة   )2435( رقم  بجل�شته  ال�شادر   )2435–02( رقم  الــوزراء  مجل�س  قرار  ُين�شر 
اإرهابية  كجهات  فة  الم�شنَّ والأفــراد  والكيانات  التنظيمات  باإ�شافة   2017 نوفمبر   27 بتاريخ 
 ،2016 اأبريل   14 في  الموؤرخة   )3257( العدد  الر�شمية  الجريدة  في  المن�شورة  القائمة  اإلى 

وتعديالتها، لت�شم ما يلي:

اأوال:�التنظيمات�والكيانات:
1 - جمعية الرحمة الخيرية – )اليمن(.

2 - �شوبرماركت الخير – )اليمن(.
3 - المجل�س الإ�شالمي العالمي – )م�شاع(.

4 - التحاد العالمي لعلماء الم�شلمين.

ثانياً:�االأفراد:
1 - نايف �شالح �شالم القي�شي – )يمني(.

2 - عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني – )يمني(.
3 - ها�شم محمد عيدرو�س – )يمني(.

4 - ن�شوان العدني – )يمني(.
5 - خالد عبداهلل �شالح المرفدي – )يمني(.

6 - �شيف الرب �شالم الحي�شي – )يمني(.
7 - عادل فاري عثمان الذهباني – )يمني(.

8 - ر�شوان قنان )ر�شوان محمد ح�شين قنان( – )يمني(.
9 - والي ن�شوان اليافعي – )يمني(.

10 - خالد �شعيد غاب�س العبيدي )يمني(.
11 - بالل علي الوافي )يمني(.

12 - خالد ناظم ديان.
13 - �شالم جابر عمر علي �شلطان فتح اهلل جابر.
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14 - مي�شر علي مو�شي عبداهلل الجبوري.
15 - محمد علي �شعيد اأتم.

16 - ح�شن علي محمد جمعة �شلطان.
17 - محمد �شليمان حيدر محمد الحيدر.

18 - محمد جمال اأحمد ح�شمت عبدالحميد.
19 - ال�شيد محمود عزت اإبراهيم عي�شى.
20 - يحيى ال�شيد اإبراهيم محمد مو�شى.

21 - قدري محمد فهمي محمود ال�شيخ.
22 - عالء علي علي محمد ال�شماحي.
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وزارة�العدل�وال�سئون�االإ�سلمية�واالأوقاف

�قرار�رقم�)81(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�تخويل�بع�ض�موظفي�هيئة�تنظيم��سوق�العمل

ْبط�الق�سائي �سفة�ماأموري�ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون الإجراءات الجنائية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )45( منه،
وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل وتعديالته،

�شوق  تنظيم  هيئة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  مع  التفاق  على  وبناًء 
العمل،

قرر�االآتي:
المادة�االأولى�

ْبط الق�شائي بالن�شبة  ل موظفو هيئة تنظيم �شوق العمل التالية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شَّ يخوَّ
للجرائم التي تقع في دائرة اخت�شا�شهم، بالمخالفة لأحكام القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن 

تنظيم �شوق العمل والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:
1- حمد في�شل محمد المال.

2- �شوقي يو�شف اأحمد العي�شى.
3- نورة �شلطان �شعد العي�شى.

4- نورة اإبراهيم محمد الجنيد.
5- اإبراهيم فوؤاد اإبراهيم الكلبان.

6- مو�شي محمد نا�شر الهرم�شي الهاجري.

المادة�الثانية�
ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

�وزير�العدل�وال�سئون�االإ�سلمية�واالأوقاف
خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

   
�شدر بتاريخ: 9 ربيع الأول 1439هـ
المـــــوافـــــــق: 27  نـوفمبر 2017م
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وزارة�العدل�وال�سئون�االإ�سلمية�واالأوقاف

�قرار�رقم�)82(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�تخويل�بع�ض�موظفي�الهيئة�الوطنية

�لتنظيم�املهن�واخِلْدمات�ال�سحية
ْبط�الق�سائي �سفة�ماأموري�ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون الإجراءات الجنائية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )45( منه،
وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحية، 

ل بالمر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، المعدَّ
وبناًء على التفاق مع وزيرة ال�شحة،

قرر�االآتي:
المادة�االأولى�

ل موظفا الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحية التالي اإ�شماهما �شفة ماأموري  ُيخوَّ
ْبط الق�شائي بالن�شبة اإلى الجرائم التي تقع في دوائر اخت�شا�شهما، بالمخالفة لأحكام القانون  ال�شَّ

رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحية، وهما:
مفت�س �شحي. 1- يو�شف محمد ال�شيد  

اأخ�شائي تراخي�س �شحية.  2- اأ�شماء خليل القالف  

المادة�الثانية�
ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

�وزير�العدل�وال�سئون�االإ�سلمية�واالأوقاف
خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

   
�شدر بتاريخ: 9 ربيع الأول 1439هـ
المـــــوافـــــــق: 27  نـوفمبر 2017م
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وزارة�العدل�وال�سئون�االإ�سلمية�واالأوقاف

�قرار�رقم�)84(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�تفوي�ض�الهيئة�العامة�للتاأمني�االجتماعي

�يف�تكليف�موظفيها�لتمثيلها�اأمام�املحاكم�وهيئات�التحكيم
واجلهات�ذات�االخت�سا�ض�الق�سائي

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون المحاماة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 وتعديالته،

وعلى قانون محكمة التمييز ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1989 وتعديالته،
وعلى قانون المحكمة الد�شتورية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2002 وتعديالته،

القانوني  والإفتاء  الت�شريع  هيئة  تنظيم  اإعادة  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )60( رقم  القانون  وعلى 
وتعديالته،

ل بالقانون رقم  وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي، المعدَّ
)33( ل�شنة 2014،

وعلى كتاب وزير المالية رقم )م و/217/214( الموؤرخ 2017/10/25 ب�شاأن طلب الموافقة على 
تفوي�س الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي في تكليف موظفيها لتمثيلها اأمام المحاكم وهيئات التحكيم 

والجهات ذات الخت�شا�س الق�شائي،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر�االآتي:
المادة�االأولى�

ُيفوَّ�س رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي في تكليف موظفيها من اإدارة ال�شئون 
القانونية، لتمثيلها في الدعاوى المرفوعة منها اأو عليها اأمام المحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها، 

لها القانون اخت�شا�شًا ق�شائيًا. ولدى هيئات ومراكز التحكيم والجهات الأخرى التي يخوِّ

المادة�الثانية�
الجتماعي  للتاأمين  العامة  الهيئة  تكون  التي  الد�شتورية  الدعاوى  على  التفوي�س  هذا  ي�شري  ل 
خ�شمًا فيها، كما ل يخل بحق الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي في تكليف جهاز ق�شايا الدولة بتمثيلها 
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في الق�شايا التي يرى رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة بالتن�شيق مع وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف 
�شرورة تكليف الجهاز بمبا�شرتها.

المادة�الثالثة
ي�شري هذا التفوي�س على الدعاوى التي ُترفع من الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي اأو عليها بعد 
�شريان هذا القرار، على اأْن ي�شتمر جهاز ق�شايا الدولة بمبا�شرة اخت�شا�شاته في تمثيل الهيئة العامة 

للتاأمين الجتماعي في الدعاوى المتداولة وحتى �شدور حكم باتٍّ فيها.

المادة�الرابعة�
�شدوره،  لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العدل  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

وين�شر في الجريدة الر�شمية.

وزير�العدل�وال�سئون�االإ�سلمية�واالأوقاف
خالد�بن�علي�بن�عبد�اهلل�اآل�خليفة

   
�شدر بتاريخ: 9 ربيع الأول 1439هـ
المـــــوافـــــــق: 27 نـوفمبــر 2017م
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وزارة�العدل�وال�سئون�اال�سلمية�واالأوقاف

�قرار�رقم�)86(�ل�سنة�2017
�بت�سكيل�جلنة�اختبارات�القبول�للرتخي�ض�مبزاولة�اأعمال�كاتب�العدل

�اخلا�ض�وحتديد�اإجراءات�عملها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بالمر�شوم  المعدل  التوثيق،  ب�شاأن   1971 ل�شنة   )14( رقم  بقانون  المر�شوم  على  الطالع  بعد   

بقانون رقم )37( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س المادة )1( مكررًا منه،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1971 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1971   ب�شاأن 

التوثيق، المعدلة بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009،
وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال والتزامات وجزاءات كاتب 

العدل الخا�س للقيام باأعمال التوثيق،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر�االآتي:
المادة�االأولى

ُت�شكل لجنة ُت�شمى لجنة اختبارات القبول للترخي�س بمزاولة اأعمال كاتب العدل الخا�س وي�شار 
اإليها في هذا القرار بكلمة )اللجنة (برئا�شة ال�شيدة لبنى عبدالعزيز المو�شى، مدير اإدارة التوثيق 

وع�شوية كل من:
1- الم�شت�شار �شعيد محمد عبدالمطلب.
2- الم�شت�شار اإ�شماعيل اأحمد الع�شفور.

 تتولى اللجنة اإجراء الختبارات والمقابالت ال�شخ�شية للمتقدمين بطلبات الترخي�س لمزاولة 
التدريبي  البرنامج  باإعداد  تقوم  كما  العربية،  باللغة  المحررات  لتوثيق  الخا�س  العدل  كاتب  اأعمال 

المقرر.
  ويجوز للجنة بعد موافقة وزير العدل ال�شتعانة بذوي الخبرة من اأ�شخا�س طبيعية اأو اعتبارية 
الخا�س  العدل  كاتب  اأعمال  لمزاولة  الترخي�س  بطلبات  للمتقدمين  والمقابالت  الختبارات  لإجراء 

لتوثيق المحررات باللغة النجليزية.
 ويكون للجنة اأمين �شر يختاره رئي�س اللجنة من بين موظفي وزارة العدل. 

المادة�الثانية
المقررة  لل�شروط  الم�شتوفاة  الطلبات  اأ�شحاب  واعالن  الترخي�س  اللجنة بفح�س طلبات  تقوم 

بمواعيد اجراء الختبارات والمقابالت ال�شخ�شية ومكان انعقادها.

المادة�الثالثة
يخ�شع طالب الترخي�س لالختبارات التالية:
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1- اختبار تحريري مجموع درجاته 35 درجة.
2- اختبار �شفوي مجموع درجاته 35 درجة.

3- برنامج تدريبي مجموع درجاته 30 درجة.
ويكون للمتقدم الذي يجتاز الختبار التحريري بنجاح اإجراء الختبار ال�شفوي.

ويتعين على المتقدم الح�شول على 50% من الدرجات المحددة لكل اختبار كحد اأدنى للنجاح في 
اختبارات القبول.

المادة�الرابعة
ل يجوز لمن �شبق لُه اأن تقدم لالختبار مرتين دون اجتيازه اأن يتقدم له مرة اأخرى. 

المادة�الخام�سة
تقوم اللجنة بعد النتهاء من ر�شد درجات من اجتاز الختبارات التحريرية وال�شفوية والبرنامج 
التدريبي بنجاح، باإعداد قائمة باأ�شماء الحا�شلين على اأعلى الدرجات وذلك وفقًا للعدد المعلن عنه 

للترخي�س لمزاولة اأعمال كاتب العدل الخا�س.

المادة�ال�ساد�سة
ترفـــع اللجنـــة القائمة الم�شار اليها فـــي المادة ال�شابقة لوزير العـــدل لعتمادها  واإعالن اأ�شماء 

المقبولين.

المادة�ال�سابعة
ُيمنـــح المتقدمين ممن تم قبولهم بعـــد ا�شتيفاء ال�شروط المقررة رخ�شـــة مزاولة اأعمال كاتب 
العـــدل الخا�س بعد �شداد الر�شـــوم المقررة، وتقديم وثيقة التاأمين المن�شو�س عليها في القرار 
رقم )76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخا�س.

المادة�الثامنة
علـــى وكيـــل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هـــذا القرار ويعمل به من اليوم التالـــي لتاريخ ن�شرة في 

الجريدة الر�شمية.
                                                                  

                                                             وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف
خالد�بن�علي�بن�عبد�اهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 19 ربـيع الأول 1439هـ
المــــــــوافــــق: 7  ديــــ�شمـــبر  2017م
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية�

�قرار�رقم�)86(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�الرتخي�ض�بت�سجيل�جمعية�املدققني�الداخليني�البحرينية�

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

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 في �شاأن تنظيم �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية 

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

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

الجتماعية والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي لجمعية المدققين الداخليين البحرينية،

قرر�االآتي:
مادة�-��1-

ل جمعية المدققين الداخليين البحرينية في �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية  ت�شجَّ
والثقافية تحت قيد رقم )15/ج/اأ.ج ث/2017(.

مادة - 2 -

ُين�شر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي المرفق في الجريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من 
اليوم التالي لتاريخ الن�شر.

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

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الأول 1439هـ
المــــوافـــــــق: 26 نــوفـمبـر 2017م
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بيان�باأ�سماء�االأع�ساء�الموؤ�س�سين
لجمعية�المدققين�الداخليين�البحرينية

خليفة يو�شف اإبراهيم الجودر   -1
 Joseph Thomas  -2

 Muhammad Asif Azim  -3
Muhammad Abbas Khan  -4

ح�شن محمود محمد المال  -5
Arvind Benani  -6

نيلة محمد اأ�شلم اأ�شغر علي  -7
Bryan David Harris  -8

رائد محمود محمد عجاوي  -9
Rohit Abbey   -10

محمد علي حمد ح�شين  -11
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ملخ�ض�النظام�االأ�سا�سي
لجمعية�المدققين�الداخليين�البحرينية

تن�س المادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن الجمعية قد تاأ�ش�شت بمملكة البحرين في 
والأندية  الجمعيات  قانون  لأحكام  رقم )15/ج/اأ ج.ث/ 2017(، طبقًا  قيد  تحت  عام 2017 
والموؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  في  العاملة  الخا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية 
الوزارية  والقرارات  وتعديالته   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الخا�شة، 

ال�شادرة تنفيذًا له.
للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثُبت  والتنمية الجتماعية،  العمل  بوزارة  الجمعية  ل  ُت�شجَّ
ل�شنة  رقم )2(  الــوزاري  القرار  لأحكام  الر�شمية طبقًا  الجريدة  في  ت�شجيلها  ن�شر  تاريخ  من 
1990 في �شاأن تنظيم �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية الخا�شعة لإ�شراف 

وزارة العمل والتنمية  الجتماعية. 
اإدارتها هو )الطابق 17، برج بالتينيوم، مبنى 190، طريق 2803،  الجمعية ومركز  مقر 

مجمع 428، منطقة ال�شيف، مملكة البحرين(.
ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول في م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن 
تنت�شب اأو ت�شترك اأو تن�شم اإلى اأية جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين 

بدون اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
الموافقة  اأْخذ  وبعد  البحرين،  في مملكة  بها  المعمول  القوانين  الجمعية في حدود  وتقوم 

الم�شبقة من الجهات المخت�شة، بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:
1 - المنا�شرة والترويج لأهمية المدققين الداخليين والقيمة التي يمكن اأن ي�شيفوها للموؤ�ش�شات.

2 - تزويد وتقديم فر�س تعليمية مهنية وفر�س تطوير.
باع وتطبيق الإطار المهني لممار�شة اأعمال التدقيق الداخلي. 3 - الترويج والت�شجيع على اتِّ

4 - البحث والتثقيف والترويج لمعارف التدقيق الداخلي للممار�شين والمهتمين.
5 - الترويج لدور التدقيق الداخلي في الرقابة واإدارة المخاطر والحوكمة.

6 - الترويج لل�شهادات التابعة للمعهد الدولي للمدققين الداخليين.
7 - تبادل الخبرات مع الجهات ذات العالقة بعمل الجمعية. 

اأهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين، وبعد  وت�شعى الجمعية لتحقيق 
اأْخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات المخت�شة وبالتن�شيق معها، بالو�شائل التالية:

1 - عقد ندوات وموؤتمرات تتعلق بالتدقيق الداخلي.
2 - دعـــوة المخت�شين والم�شئولين في كافة المجالت للحوار المبا�شر في مختلف الق�شايا المتعلقة 
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بالتدقيق الداخلي.

3 - التن�شيق  والتوا�شل مع مختلف الموؤ�ش�شات الر�شمية والأهلية ذات العالقة باأهداف الجمعية. 
وت�شتهدف الجمعية القيام بالأن�شطة التالية:

1( اجتماعية.

2( ثقافية.�
وقد بيَّن النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية في الجمعية، وهي على النحو التالي:

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

 3 - اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلوك، واأن ل يكون قد ُحِكم عليه في جريمة مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة 
ال اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

 4 - اأن يوافق على النظام الأ�شا�شي للجمعية ولوائحها الداخلية.
 5 -  اأن يكون راغبًا في تعليم اإ�شافي في مجال التدقيق الداخلي.

 6 - اأن تكون لدية خبرة �شابقة كمدقق داخلي.
وبيَّن النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
واإ�شقاط الع�شوية من الجمعية، كما بينت المادة )16( من النظام حق الع�شو في التََّظلُّم من 
قرار ف�شله اأمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيًا 

في هذا ال�شاأن.
الجمعية  اأن  اعتبر  فقد  للجمعية،  المختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ن  ت�شمَّ وقد 
العمومية هي ال�شلطة العليا في ر�شم �شيا�شة الجمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على 
العمومية  الجمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  وبيَّن  واأع�شائها.  ولجانها  اأجهزتها  جميع 
باعها عند عقدها، والن�شاب القانوني الواجب  العادية منها وغير العادية، وال�شروط الواجب اتِّ

توافره، وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية. كما حدَّ

كما بيَّن النظام الأ�شا�شي اأن مجل�س الإدارة يتكون من اأحد ع�شر ع�شوًا تنتخبهم الجمعية 
انتخابهم  ويتم  اأخــرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتين  لمدة  اأع�شائها  بين  من  العمومية 

بالقتراع ال�شري المبا�شر.
بتنفيذ  ويقوم  للجمعية،  التنفيذية  ال�شلطة  الإدارة هو  اأن مجل�س  الأ�شا�شي  النظام  واعتبر 
ال�شيا�شة التي تر�شمها الجمعية العمومية والقرارات التي ت�شدرها تحقيقًا لالأغرا�س الم�شروعة 
للجمعية. وبيَّن النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات المجل�س و�شروط الع�شوية فيه وحقه في ت�شكيل 
د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  واأن اجتماعاته مرة كل �شهر، كما حدَّ اللجان المختلفة، 
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وكيفية حل المجل�س.
وحول مالية الجمعية بيَّن النظام الأ�شا�شي اأن موارد الجمعية 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 تقيمهـــا الجمعية اأو ت�شترك فيها بعد اأْخذ 

موافقة الجهات المخت�شة. 
5( الأرباح الناتجة عن ا�شتثمار اأموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.  
لت�شيير  بيَّن النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ الجمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة  كما 
اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأن تبداأ ال�شنة المالية للجمعية من اأول يناير 
وتنتهي في 31 دي�شمبر من كل عام، وُت�شتثَنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة المالية بحيث 
تبداأ من تاريخ ن�شر ت�شجيلها في الجريدة الر�شمية اإْن لم يكن في �شهر يناير، �شريطة اأْن يكون 
ال�شرف طبقًا لالئحة المالية للجمعية، وعلى �شرورة اأْن يقوم مجل�س الإدارة بعر�س الح�شاب 

الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.
لإيرادات  الختامية  الح�شابات  وتدقيق  المالية  المراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات الجمعية.
واأخيرًا بيَّن النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج الجمعية اأو تق�شيمها، وقواعد حلِّها 

اختياريًا اأو اإجباريًا والجهة التي توؤول اإليها اأموالها عند الحل.
وبعد اإتمام عملية الت�شفية يقوم الم�شفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل 

في ميدان عمل الجمعية.
د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال الجمعية اإليها.
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية�

�قرار�رقم�)87(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�تعيني�جمل�ض�اإدارة�موؤقت�جلمعية�امل�ست�سفيات�اخلا�سة�

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة في 
ل�شنة 1989  بقانون رقم )21(  بالمر�شوم  ال�شادر  الخا�شة،  والموؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان 

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )20( ل�شنة 2010 ب�شاأن الترخي�س بت�شجيل جمعية الم�شت�شفيات الخا�شة،

وعلى النظام الأ�شا�شي لجمعية الم�شت�شفيات الخا�شة،
وا�شتنادًا اإلى مذكرة اإدارة دْعم المنظمات الأهلية الموؤرخة في 7 اأغ�شط�س 2017، والثابت فيها 
مخالفات وتجاوزات الجمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989، وعدم عْقد اجتماع الجمعية العمومية ومجل�س الإدارة، وعدم انتخاب مجل�س اإدارة للجمعية،
وعماًل بن�س المادة )23( من المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 الم�شار اإليه،

و�شمانًا لُح�ْشن �شْير العمل بجمعية الم�شت�شفيات الخا�شة،
وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد لتنمية المجتمع،

قرر�االآتي:
مادة�)1(

ُيعيَّن مجل�س اإدارة موؤقت لجمعية الم�شت�شفيات الخا�شة لمدة ثمانية اأ�شهر، برئا�شة د. عبدالوهاب 
محمد، وع�شوية كل من:

1 - د. طارق �شعيد.
2 - د. قا�شم عراداتي.
3 - د. ابت�شام الدلل.

4 - د. عبدال�شهيد ن�شيب.
5 - د. اأمينة م�شطفى.

مادة�)2(
الجمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفقًا  الإدارة  لمجل�س  رة  المقرَّ الخت�شا�شات  الموؤقت  للمجل�س  يكون 
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والموؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  العاملة في ميدان  الخا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية 
الخا�شة، ال�شادر بالمر�شوم رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة�)3(
على القائمين بالعمل في الجمعية اأْن يبادروا بت�شليم مجل�س الإدارة الموؤقت جميع اأموال الجمعية 

و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة�)4(
م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن اأو�شاع الجمعية  ُيِعدُّ مجل�س الإدارة الموؤقت تقريرًا يقدَّ
نًا اأو�شاعها المالية خالل العامين الما�شيين، ومقترحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم العمل بها  مت�شمِّ
ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للجمعية، وذلك خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)5(
دة  المحدَّ المدة  انتهاء  قبل  ُيعَقد  اجتماع  اإلى  العمومية  الجمعية  الموؤقت  الإدارة  مجل�س  يدعو 
اًل  بالمادة )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل وبعد موافقة الوزارة، واأْن يعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ
الجل�شة ذاتها بعد اتخاذ  الإدارة الجديد في  العمومية مجل�س  عن حالة الجمعية. وتنتخب الجمعية 
الإجراءات الخا�شة بتر�شيح اأع�شاء مجل�س الإدارة ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة�)6(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الأول 1439هـ
المـــــوافـــــــق: 26 نـوفمبــر 2017م
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وزارة�العمل�و�التنمية�االجتماعية

�قرار�رقم�)88(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حل�جمعية�التوفري�والت�سليف�التعاونية�ملوظفي��سئون�الطريان�املدين

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الجمعيات التعاونية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000،

وعلى القرار رقم )47( ل�شنة 2002 ب�شاأن الترخي�س باإعادة ت�شجيل جمعية التوفير والت�شليف 
التعاونية لموظفي �شئون الطيران المدني،

وعلى النظام الأ�شا�شي لجمعية التوفير والت�شليف التعاونية لموظفي �شئون الطيران المدني،
ر انعقاد  وعلى مذكرة اإدارة دْعم المنظمات الأهلية الموؤرخة في 2017/4/23، والثابت فيها تَعذُّ

جمعيتها العمومية عامين متتاليين، 
وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد لتنمية المجتمع،

قرر�االآتي:
مادة�)1(

ُتَحل جمعية التوفير والت�شليف التعاونية لموظفي �شئون الطيران المدني.

مادة�)2(
يعيَّن ال�شادة �شركة جرانت ثورنتون عبدالعال  م�شفيًا للجمعية، وي�شتحق اأجره بعد انتهاء مهمته، 
ويقوم بت�شفية الجمعية وتوزيع ناتج الت�شفية، ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للجمعية وذلك 

خالل �شنة من تاريخ ن�شر هذا القرار.

مادة�)3(
يجب على اأع�شاء الجمعية والقائمين على اإدارتها والعاملين فيها المبادرة بت�شليم الم�شفي جميع 
اأموالها وم�شتنداتها و�شجالتها، ويمتنع عليهم وعلى الم�شرف المودعة لديه اأموال الجمعية والدائنين 

ف في اأيِّ �شاأن من �شئون الجمعية اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من الم�شفي. والمدينين لها الت�شرُّ

مادة�)4(
على الم�شفي اأْن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال الجمعية وحقوقها، واأْن ي�شتوفي ما 
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الأحكام  ديون مع مراعاة  بما عليها من  بالوفاء  يقوم  واأْن  الغير،  اأو  الم�شاهمين  ِقَبل  لها من حقوق 
المقررة في نظام الجمعية.

مادة�)5(
م الم�شفي اإلى الوزارة ح�شابًا ختاميًا عن اأعمال الت�شفية. يقدِّ

مادة�)6(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الأول 1439هـ
المـــــوافـــــــق: 26 نـوفمبــر 2017م
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هيئة�الت�سريع�واالإفتاء�القانوين

�قرار�رقم�)17(�ل�سنة�2017
�باإعادة�ت�سكيل�جلنة�الفتوى�والت�سريع

بهيئة�الت�سريع�واالإفتاء�القانوين

رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوني، رئي�س مجل�س الهيئة:
والإفتاء  الت�شريع  هيئة  تنظيم  اإعادة  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )60( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

القانوني وتعديالته، وعلى الأخ�س المواد )التا�شعة، العا�شرة، الحادية ع�شرة( منه،
ل�شنة   )2( رقم  بالقرار  ال�شادرة  والت�شريع  الفتوى  لجنة  عمل  لنظام  الداخلية  الالئحة  وعلى 

،2007
وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل لجنة الفتوى والت�شريع بهيئة الت�شريع والإفتاء 

القانوني،
وبناًء على عْر�س نائب رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوني،

قرر�االآتي:
المادة�االأولى

ُيعاد ت�شكيل لجنة الفتوى والت�شريع بهيئة الت�شريع والإفتاء القانوني، على النحو الآتي:
1( الم�شت�شار نواف عبداهلل حمزة.                        رئي�شًا.

2( الم�شت�شار محمد اأحمد مقبل.                          نائبًا للرئي�س.
3( الم�شت�شار �شالمة محمد عبدالفتاح.

4( الم�شت�شارة اإيمان جعفر العرادي.
5( الم�شت�شارة ال�شيخة مريم عبدالوهاب اآل خليفة.

6( الم�شت�شار الم�شاعد �شلطان نا�شر ال�شويدي.
7( الم�شت�شار الم�شاعد محمد عبدالرحمن خليل.

8( الم�شت�شار الم�شاعد م�شعب عادل بو�شيبع.
9( الم�شت�شار الم�شاعد محمد اأحمد المهزع.

10( الم�شت�شار الم�شاعد اأحمد محمد اأحمد علي عبداهلل.
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المادة�الثانية
على نائب رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

رئي�ض�هيئة�الت�سريع�واالإفتاء�القانوني
����������������������������������������������������������������������������������رئي�ض�مجل�ض�الهيئة

الم�ست�سار�نواف�عبداهلل�حمزة

�شدر بتاريخ: 11 ربيع الأول 1439هـ
المـــــوافـــــــق: 29 نـوفمـبـــــر 2017م
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قرارات�ا�ستملك

قرار�ا�ستملك�رقم�)13(�ل�سنة�2017

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامة، قـد قـررت ا�شتمالك 
باملقدمة  وامل�شجل  اجلنوبية،  ال�شهلة  الكائن يف  عبداهلل،  اأحمد  عبداهلل  رائدة ح�شن  ال�شيدة/  ملك 
رقم 2013/10148 عقار رقم 03270255، وذلك من اأجل تعديل و�شعية العقار، ح�شب طلب  هيئة 

التخطيط والتطوير العمراين.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

�وزير�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراني�
ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

قرار�ا�ستملك�رقم�)14(�ل�سنة�2017

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك 
ال�شيد/ فريد عبدالواحد ح�شن جواد، الكائن يف و�شط املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 2002/10308 
عقار رقم 03120514، وذلك من اأجل تعديل و�شعية العقار، ح�شب طلب  هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

�وزير�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراني�
ع�سام�بن�عبداهلل�خلف
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 قرار�ا�ستملك�رقم�)15(�ل�سنة�2017

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك 
ال�شيدة/ �شو�شن ال�شيد كاظم مرزوق عي�شى اخلباز، الكائن يف و�شط املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 
2004/1096 عقار رقم 03140445، وذلك من اأجل تعديل و�شعية العقار، ح�شب طلب  هيئة التخطيط 

والتطوير العمراين.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

�وزير�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراني�
ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�قرار�ا�ستملك�رقم�)16(�ل�سنة�2017

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك 
ال�شيد/ عبدالنبي �شلمان جمعة علي، الكائن يف جدحف�س وامل�شجل باملقدمة رقم 2013/11388 عقار 

رقم 04043364، وذلك من اأجل تو�شعة الطريق، ح�شب طلب  هيئة التخطيط والتطوير العمراين.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراني�
ع�سام�بن�عبداهلل�خلف
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قرار�ا�ستملك�رقم�)17(�ل�سنة�2017

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك 
ال�شيدة/ فاطمة عبدعلي حماد اأحمد، الكائن يف الدير وامل�شجل باملقدمة رقم 2012/13969 عقار 

رقم 02026938، وذلك من اأجل تو�شعة الطريق، ح�شب طلب  هيئة التخطيط والتطوير العمراين.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

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

قرار�ا�ستملك�رقم�)18(�ل�سنة�2017

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك 
ال�شيدة/ فاطمة اأحمد حماد اأحمد، الكائن يف الدير وامل�شجل باملقدمة رقم 2012/13968 عقار رقم 

02026937، وذلك من اأجل تو�شعة الطريق، ح�شب طلب  هيئة التخطيط والتطوير العمراين.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�سام�بن�عبداهلل�خلف
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قرار�ا�ستملك�رقم�)19(�ل�سنة�2017

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك 
ال�شيد/ عبداهلل را�شد اأحمد را�شد جمريان، الكائن يف املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 2009/9767 
عقار رقم 02014639، وذلك من اأجل تعديل و�شعية العقار، ح�شب طلب  هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

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

قرار�ا�ستملك�رقم�)20(�ل�سنة�2017

املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
قـررت  قـد  العامة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب  لها 
ا�شتمالك ملك ال�شيد/ يا�شني اإ�شماعيل محمد عبدالهادي، الكائن يف و�شط املنامة وامل�شجل باملقدمة 
رقم 2014/18351 عقار رقم 03190253، وذلك من اأجل املحافظة على حَرم الطريق، ح�شب طلب  

هيئة التخطيط والتطوير العمراين.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

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



العدد: 3343 – الخميس 7 ديسمبر 2017

31

قرار�ا�ستملك�رقم�)21(�ل�سنة�2017

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك 
ال�شادة/ ورثة محمد خمي�س اأحمد العطاوي، الكائن يف املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 2010/4179 
عقار رقم 02006277، وذلك من اأجل تعديل و�شعية العقار، ح�شب طلب  هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

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

قرار�ا�ستملك�رقم�)22(�ل�سنة�2017

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك 
�شركة املزعل للعقارات، الكائن يف مرقوبان ب�شرتة وامل�شجل باملقدمة رقم 2016/10836 عقار رقم 

06023986، وذلك من اأجل تعديل و�شعية العقار، ح�شب طلب  هيئة التخطيط والتطوير العمراين.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�سام�بن�عبداهلل�خلف
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قرار�ا�ستملك�رقم�)23(�ل�سنة�2017

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك 
بنك الإ�شكان، الكائن يف الدير وامل�شجل باملقدمة رقم 2014/11072 عقار رقم 02000935، وذلك 

من اأجل تو�شعة الطريق، ح�شب طلب  هيئة التخطيط والتطوير العمراين.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

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

قرار�ا�ستملك�رقم�)24(�ل�سنة�2017

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك 
اأحمد عبداهلل خمدن، الكائن يف و�شط املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم  ال�شيدة/ �شربية عبدالر�شول 
2014/8114 عقار رقم 03140812، وذلك من اأجل تعديل و�شعية العقار، ح�شب طلب  هيئة التخطيط 

والتطوير العمراين.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

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



العدد: 3343 – الخميس 7 ديسمبر 2017

33

وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

اإعلنات�مركز�امل�ستثمرين

2017(�ل�سنة��1006اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ال�سخ�ض�الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اأمينة 
عبدالر�شول محمد اإبراهيم بو�شبيعه، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ذا نيل هوت(، الم�شجلة بموجب 
وبا�شم  الواحد قائمة بذاتها  ال�شخ�س  اإلى �شركة  الموؤ�ش�شة  الثامن من  الفرع  القيد رقم 13780، طالبة تحويل 

المالكة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني.

2017(�ل�سنة��1007اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

لفرع�من��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة�قائمة
�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 )ليفز ويدينج هو�شبيتاليتي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
86135، طالبين تحويل ال�شركة المذكورة اإلى فرع من �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة مملوكة لكل من: 

نورالدين عبداهلل نورالدين، و�شركة ليفز القاب�شة ذ.م.م.

2017(�ل�سنة��1008اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإلى��سركة�م�ساهمة�بحرينية�مقفلة
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 )اأمفا القاب�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 97701، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان 
وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عادل حميد عبدالح�شين جعفر، ومحمد رجب من�شور 

محمد اأيوب، وفاطمة عادل حميد عبدالح�شين جعفر.

2017(�ل�سنة��1009اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�فرع�من��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

لي�سبح�فرعاً�من�موؤ�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 �شركة )الحمر التجارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 



العدد: 3343 – الخميس 7 ديسمبر 2017

34

19619، طالبين تحويل الفرع الثالث من ال�شركة اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية المملوكة لل�شيدة/ ابت�شام 
يعقوب يو�شف الحمر، وقيام ابت�شام يعقوب يو�شف الحمر للقيام باإجراءات التحويل.

2017(�ل�سنة��1010اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�

ال�شيدان فرا�س  اإليه  باأنه قد تقدم  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  يعلن مركز البحرين 
مهيوب و�شريكه، �شاحبا �شركة  الت�شامن التي تحمل ا�شم )بيجاد للتجارة العامة/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  القيد رقم 104197، طالَبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من:  فرا�س مهيوب نايف 

فرحان، و و�شان عثمان علي القباطي.

2017(�ل�سنة��1011اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�ض�الواحد

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
تي�شير طارق كردي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإرم للت�شويق �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 116892-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره 15،000 )خم�شة ع�شر األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد تي�شير طارق كردي، 

وح�شين بن �شلمان محمد العليو.

2017(�ل�سنة��1012اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��فرع�موؤ�س�سة�فردية
�اإلى��سركة�ذات�م�سوؤولية�محدودة

�
ف�شل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
محمد مهنا اأحمد النعيمي مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الوكرة للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 56633، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000 

)ثالثة اآلف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ Muthu Kumar �شريكًا معه 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.
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2017(�ل�سنة��1013اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�ض�الواحد

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�

�شالح  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
والمقاولت  للتجارة  الذهبي  )المربع  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الخالقي  مو�شى  مو�شى 
�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 115364، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شالح 

مو�شى مو�شى الخالقي، ومحمد حنيف ح�شين.

2017(�ل�سنة��1014اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�فروع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ زهرة 
�شادق عبود رحمه، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الغالي للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  وتحويلها  الموؤ�ش�شة  من  والتا�شع  وال�شابع  الأول  الفروع  تحول  طالبة   ،64500
فائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: توفيق حبيب ح�شن 

حبيب محمد، وزهرة �شادق عبود خ�شير رحمه.

2017(�ل�سنة��1015اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإلى��سركة�ال�سخ�ض�الواحد
�

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأركان العربية للمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،113042 رقم 

مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لمنال مرزوق خمي�س عنبر.

2017(�ل�سنة��1016اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ رباب 
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التي تحمل ا�شم )خياطه حزام ال�شالمة الرجالية(، الم�شجلة  الموؤ�ش�شة الفردية  يو�شف عبداهلل جمعه، مالكة 
اإلى �شركة ذات م�شئولية  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  بموجب القيد رقم 17696-2، طالبة تغيير 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  رباب يو�شف عبداهلل 

جمعه )بحرينية الجن�شية(، وKrisan Kumar Shivlal  )هندي الجن�شية(.

2017(�ل�سنة��1017اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأف�شاه محمود 
علي �شكيل نور محمد عي�شى، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عيال محمود للخياطة، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 116128، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  
نور محمد عي�شى،  اأف�شاه محمود علي �شكيل  لكل من:   مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة 

.Wasi Mohammad Ruwab Aliو
2017(�ل�سنة��1018اإعلن�رقم�)

ب�ساأن�تخفي�ض�راأ�سمال��سركة
�)اأوليف�يف�اإف�اإم�القاب�سة(

�سركة�م�ساهمة�بحرينية�مقفلة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
رقم القيد  بموجب  الم�شجلة  القاب�شة(،  اإم  اإف  في  )اأوليف  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية   الم�شاهمة 
69744-1، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من: 8،400،000 )ثمانية ماليين واأربعمائة األف( دينار بحريني 

اإلى 964،628 )ت�شعمائة واأربعة و�شتين األفًا و�شتمائة وثمانية وع�شرين( 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.

2017(�ل�سنة��1019اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�

فا�شل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
التجارية(،  ال�شماهيجي  )فا�شل  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شماهيجي،  اأحمد  محمد  ميرزا 
اإلى �شركة ذات  الم�شجلة بموجب القيد رقم 48193-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  خم�شون  و  )مائتان   250،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية 
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من: فا�شل ميرزا محمد اأحمد ال�شماهيجي )بحريني الجن�شية(، و�شارة فا�شل ميرزا محمد اأحمد ال�شماهيجي 
)بحرينية الجن�شية(.

2017(�ل�سنة��1020اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�ض�الواحد

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإليه ال�شيد/ علي بن  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ماجد بن بجاد المطيري، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )وبرة للمقاولت �س.�س.و( الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،1-98533 رقم  القيد  بموجب 
)وبره  �شركة  التجاري  ا�شمها  وي�شبح  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

للمقاولت ذ.م.م(، وتكون مملوكة لكل من: علي بن ماجد بن بجاد المطيري، وم�شتاق اأحمد.
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.

2017(�ل�سنة��1021اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ 
جيهان نبيل �شعيد محمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة برج المحرق للنجارة(، 
ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبة   ،55695 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
وذلك  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائة  محدودة  م�شئولية 
بموجب التقرير المالي ال�شادر من اإحدى �شركات التدقيق المعتَمدة في مملكة البحرين، وت�شبح 
ال�شركة مملوكة لكل من: ال�شيد/ عبدالر�شا قهرمان ح�شين نجف، بحريني الجن�شية، يحمل بطاقة 
�شكانية رقم 550009051، وال�شيد/ كالرو فانيا بيديكايل، هندي الجن�شية، يحمل بطاقة �شكانية رقم 
670123897، وال�شيد/ من�شور بيالثوتاتيل، هندي الجن�شية، يحمل بطاقة �شكانية رقم 780116631.

2017(�ل�سنة��1022اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد  

، بالنيابة عن مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل   HASSAN MOHAMMAD MOGER
ا�شم )اأحذية كمب�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 50235-2، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى 

�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: خديجة 
.HASSAN MOHAMMAD MOGERعبدالحميد محمود محمد المال، و
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2017(�ل�سنة��1023اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�فروع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة�قائمة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالر�شا 
اأبوالح�شن محمد اإبراهيم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مخابز الب�شتاني(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 51356، طالبًا تحويل الفروع المذكورة اأدناه، اإلى ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شركة 

لة هي: ب�شتانى التجارية ذ.م.م)، الم�شجلة بموجب القيد رقم 18273، والفروع المحوَّ
- موؤ�ش�شة اأبو الح�شن التجارية الم�شجلة بموجب القيد رقم 51356- 2.
- موؤ�ش�شة اأبو الح�شن التجارية الم�شجلة بموجب القيد رقم 4-51356. 

- ور�شة الب�شتاني للتكييف الم�شجلة بموجب القيد رقم 5-51356.
- اأبو الح�شن للمواد الغذائية الم�شجلة بموجب القيد رقم 51356- 6.

- اأبو الح�شن للمواد الغذائية الآ�شيوية الم�شجلة بموجب القيد رقم 7-51356.
- مركز اأبوالح�شن التجاري الم�شجلة بموجب القيد رقم 51356- 9.

 - اأر�س الذهب للخ�شروات والفواكه الم�شجلة بموجب القيد رقم 10-51356.
- مركز اأبوالح�شن التجاري الم�شجلة بموجب القيد رقم 13-51356.

- موؤ�ش�شة اأبو الح�شن التجارية الم�شجلة بموجب القيد رقم 14-51356.
- مركز اأبوالح�شن التجاري الم�شجلة بموجب القيد رقم 15-51356.
- مركز اأبوالح�شن التجاري الم�شجلة بموجب القيد رقم 17-51356.

- اأبو الح�شن للفواكة الطازجة الم�شجلة بموجب القيد رقم 18-51356.

- اأبو الح�شن للفواكة الطازجة الم�شجلة بموجب القيد رقم 19-51356.
- دمك�س للتجارة الم�شجلة بموجب القيد رقم 20-51356.

2017(�ل�سنة��1024اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�فرع�من��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإلى�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
رقم  19619، طالبين  القيد  بموجب  الم�شجلة  التجارية(،  ا�شم )الحمر  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
تحويل الفرع الثالث من ال�شركة الذي يحمل ا�شم )مجوهرات جوايو( اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية المملوكة من 

قبل ال�شيدة/ ابت�شام يعقوب الحمر،  وقيامها باإجراءات التحويل.

2017(�ل�سنة��1025اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة�
اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
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الفردية التي تحمل ا�شم )كراج جواهر الخليج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 71900، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 
للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 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.

2017(�ل�سنة��1026اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�تخفي�ض�راأ�سمال��سركة�

)مبا�سر�للخدمات�املالية��ض�م�ب�مقفلة(�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  اأ�شحاب ال�شركة 
الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شمك )مبا�شر للخدمات المالية �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 65077، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 9،500،000 )ت�شعة ماليين وخم�شمائة األف( ماليين 

دينار بحريني اإلى 3،000،000 )ثالثة ماليين( 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.

2017(�ل�سنة��1027اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإلى��سركة�ال�سخ�ض�الواحد
�

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(،  ديزاين  اإنتيريور  )�شيرينتي  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
111115، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

ثالثون األف )30،000( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ اأ�شمه اأحمد ح�شن اأحمد علي.

2017(�ل�سنة��1028اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�ض�الواحد

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�

اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
والمقاولت  للعقارات  الأخ�شر  )المربع  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  البناء،  عبداهلل  محمد 
�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 99334، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
محمد  من: اأحمد  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار   1،000.000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات 

عبداهلل ح�شين البناء، ومحمد اأحمد محمد البناء.
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2017(�ل�سنة��1029اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

الأثير  مكتب  تقدم اإليه  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإبراهيم �شلمان اأحمد مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم  للتدقيق وال�شت�شارات، نيابة عن ال�شيد/ خليل 
)خليل اإبراهيم �شلمان اأحمد(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 72591-4، طالبا 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: خليل اإبراهيم �شلمان اأحمد )بحريني الجن�شية(، وكريمه كندوز )مغربية الجن�شية(�

2017(�ل�سنة��1030اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

لت�سبح�فرعاً�من��سركة�ال�سخ�ض�الواحد
 

اأ�شامة  ال�شيد/  تقدم اإليه  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
عي�شى �شلطان الذوادي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لرزت للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 58667، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة لت�شبح فرعًا من �شركة ال�شخ�س الواحد، الم�شماة )�شركة الخليج العربي 
�شلطان  عي�شى  اأ�شامة  لل�شيد/  المملوكة   ،9056 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  التجارية  للمعامالت 

الذوادي.

2017(�ل�سنة��1031اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�

باأنه قد تقدم اإليه مالك الموؤ�ش�شة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،19214 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ليلك(،  )مطعم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية 

للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 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.

2017(�ل�سنة��1032اإعلن�رقم�)
�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب عبدالعال 
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الفردية  الموؤ�ش�شة  �شريف، مالك  اآل  �شريف عبدالر�شول محمد طاهر  ال�شيد/  ورثة  نيابة عن  للتدقيق،  الخليج 
التي تحمل ا�شم )مغ�شلة اآل �شريف(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 20742، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة با�شم وارثات المالك، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار 
بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من الوارثات ال�شيدات التالية اأ�شماوؤهن: عالية �شريف عبدالر�شول محمد طاهر اآل 
�شريف )بحرينــية الجن�شية، بطاقة هوية رقم 921103875(، ومي �شريف عبدالر�شول محمد طاهر اآل �شريف 
)بحرينــية الجن�شية، بطاقة هوية رقم 970705697(، وجواهر محمد علي اآل �شريف )بحرينــية الجن�شية، بطاقة 

هوية رقم  300105827(.

2017(�ل�سنة��1033اإعلن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�ض�الواحد

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

�شركة  مالك  تقدم اإليه  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
تغيير  القيد رقم 72996، طالبًا  الم�شجلة بموجب  ا�شم )بلدرز ديبوت �س.�س.و(،  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س 
ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون 
األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: مهند خالد عبدالقادر العاني، وليان مهند خالد عبدالقادر �شالح 
العاني، وهيا مهند خالد عبدالقادر �شالح العاني، ونا�شر مهند خالد عبدالقادر �شالح العاني، وعلي مهند خالد 

عبدالقادر �شالح العاني.
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�وزارة��سئون�االإعلم

اإعلن�مزايدة�عامة�ودولية

تعلن اإدارة الموارد الب�شرية والمالية عن طرح المزايدة العامة الدولية التالية: 

رقم المزايدةمو�شوع المزايدة
قيمة ال�شمان 

البتدائي

قيمة وثائق 

المزايدة

الموعد النهائي لتقديم العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

اإدارة وت�شغيل القناة الترفيهية على 

 )MHz 87.6( الموجة الإذاعية

لمدة 5 �شنوات

INFO/15/2017
 دينار بحريني

1000/-

  دينار بحريني

25/-
3/1/20181:30الأربعاء

 على الراغبين في الم�شاركة في هذه المزايدة ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة، �شراء وثائق المزايدة عن 
https://etendering.tenderboard.gov. طريق خدمة المناق�شات الإلكترونية بموقع مجل�س المناق�شات

bh ابتداًء من يوم الثالثاء 2017/12/5.

اأو الت�شجيل في خدمة المناق�شات الإلكترونية، يرجى الت�شال بمجل�س المناق�شات على   لطلب الم�شاعدة 
.helpdesk@tenderboard.gov.bh هاتف رقم: 17566617 اأو البريد الإلكتروني

�شئون العالم على هاتف رقم:  بوزارة  والمناق�شات  العقود  بوحدة  الت�شال  الرجاء  المعلومات   لمزيد من 
.)+973( 17871334

اأركابيتا  بناية  في  والمزايدات  المناق�شات  بمكتب مجل�س  لذلك  المخ�ش�س  ال�شندوق  في  العطاءات   تودع 
551، الدور الأر�شي، طريق 4612، بلوك 346 ، بحرين باي، قبل ال�شاعة 13:30 )ح�شب التوقيت المحلي( من 
اليوم المذكور لقفل �شندوق العطاءات، على اأن ُيرفق مع العطاء مبلغ ال�شمان البتدائي الم�شار اإليه اأعاله، اأو 
1% من قيمة العطاء اأيهما اأقل )وفي جميع الأحوال يجب اأن ل تقل قيمة ال�شمان البتدائي عن -/100 دينار 
ق اأو بولي�شة تاأمين من اإحدى الموؤ�ش�شات  ق اأو خطاب �شمان م�شدَّ بحريني(، وذلك في �شورة �شيك م�شدَّ
المالية المحلية، على اأن يكون هذا ال�شمان �شاري المفعول طوال مدة �شريان العطاء المن�شو�س عليها في 

وثائق المزايدة.
المناق�شات  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقــم  بقانون  المر�شوم  لأحــكــام  الــمــزايــدة  هــذه   تخ�شع 
)37( رقــم  بالمر�شوم  الــ�ــشــادرة  التنفيذية  ولئحته  الحكومية  والمبيعات  والــمــزايــدات   والم�شتريات 

.www.tenderboard.gov.bh 2002 ل�شنة 
 كما تجب مراعاة ال�شروط التالية:

ــمــارة ــت ــش ــى ال� الــــوحــــدات )بــحــ�ــشــب الأحــــــــوال( عــل ـــعـــار  ـــش واأ� ـــعـــار الإجـــمـــالـــيـــة  ـــش ن الأ� تــــــدوَّ  1( اأن 
(Tender Proposal Form)  م م 02.

مة �شمن العطاءات بختم ال�شركة اأو  2( يجب اأن يتم ختم جميع الم�شتندات )الأ�شلية اأو الم�شورة( المقدَّ
مة العطاء. الموؤ�ش�شة اأو الجهة ُمقدِّ

3( اأن ترفق ن�شخة من �شهادة ال�شجل التجاري على اأن تكون م�شتملة على الن�شاط مو�شوع المزايدة.
4( اأن ترفق �شهادة �شالحة لإثبات ن�شبة البحرنة �شادرة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

5( اأن يكون العطاء مكونًا من ن�شخة واحدة اأ�شلية ون�شختين اإلكترونيتين.
اًل لوثائق المزايدة.  ُيعتَبر هذا الإعالن مكمِّ
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Human & Financial Resources Directorate Wishes  
To Invite Proposal For The Following International Public Auction:

Auction Title Auction No. Initial 
Bond

Auc-
tion 

Fees

Closing Date

Day Date Time

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

INFO/15/2017 BHD
1000/-  

BHD
 25/-  Wednesday 3/1/2018 13:30

 Bidders are requested to purchase Auction documents online through the Bahrain 
Tender Board’s portal https://etendering.tenderboard.gov.bh from Tuesday 5/12/2017.
 For any enquires or assistance related to the e-tendering, please contact the help 
desk on Tel: 17566617 email: helpdesk@tenderboard.gov.bh.
 For more information please contact the Contracts and Tenders Group, Tel: (+973) 
17871334.
 The Bids should be deposited in the auction box provided at the Tender Board’s 
Offices at Arcapita Building 551, Ground Floor, Road 4612,Block 346, Bahrain Bay 
on the above date before 13:30 L.T. along with an initial bond for the amount specified 
above or at the rate of 1% of the quotation value whichever amount is the lesser, 
provided that no Initial Bond’s value shall be less than BD 100/-, in the form of a 
Certified Cheque, Bank Guarantee or Insurance Policy valid for the duration specified 
in the auction documents.
 The Bids should be submitted along with an initial bond for the amount specified 
above, in the form of a Certified Cheque or Bank Guarantee valid for the duration 
specified in the auction documents. Failure to submit Initial Bond shall disqualify the 
Bidding.
 Articles of the Decree by Law No. (36) for 2002, regarding the regulation of 
Government Tenders and Purchases, together with its executive regulations issued 
in Decree No. (37) for 2002, must be observed www.tenderboard.gov.bh 
 The following conditions must also be observed:

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

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

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

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

5 - Your submission should be one original and two soft copies.

This advertisement is considered as complementary to the Auction Documents.
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 رئيس المحكمة  نائب الرئيس  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة
             
 

 باسم صاحب الجاللة الممك حمد بن عيسى آل خميفة
 ممك مممكة البحرين
 المحكمة الدستورية

 

ىػ، 0445 ربيع األوؿ 4ـ، الموافؽ 2103نوفمبر  22األربعاء بالجمسة العمنية المنعقدة يـو 
 . ةػػة رئيس المحكمػػػػؿ خميفآ عبداهللة بف راشد بف ػػػػخميفمعالي الشيخ برئاسة 

 

، ونوفؿ بف  مشيداني نائب رئيس المحكمة: الدكتور محمد ال وعضوية السادة القضاة
،  بي، وعيسى بف مبارؾ الكع يالحايك ، وسعيد حسف دويشافال وعمي عبداهلل ، غرباؿعبدالسالـ 

 . المحكمة، أعضاء  والدكتورة منى جاسـ الكواري
 

 . ، أميف السر حضور السيد محمد إبراىيـ الجابرو 
 

 : أصدرت الحكم اآلتي
 . ( قضائية01) ةلسن(  0/2103د/ ) في الدعوى المقيدة بجدوؿ المحكمة الدستورية برقـ

 :المقامة من 
 فندؽ برج السفير ذ.ـ.ـ.

 أحمد آؿ خميفةبنت المحامية سموى  تووكيم
 : ضد

 . العائمي ولمترفيالشركة البحرينية -0
  إبراىيـ. راشد عبدالرحمف/  المحامي وكيميا

 . صاحب السمو الممكي رئيس مجمس الوزراء الموقر) بصفتو(-2
  .ة جياز قضايا الدول ويمثمو

اإعلن�حكم�من�املحكمة�الد�ستورية
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 رئيس المحكمة  نائب الرئيس  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  المحكمة عضو  عضو المحكمة
             

-0- 

 : اإلجراءات
 

 الدعوى الماثمة أودع المدعي صحيفة،  ـ2103 ارسػػم شير مفف يالثالث والعشر بتاريخ 
 ةلسن (23)( مف القانوف رقـ 4الحكـ بعدـ دستورية المادة ) ا، طالبً  العامة لممحكمة الدستوريةاألمانة 
لمخالفتيا ألحكاـ دستور مممكة البحريف وعمى األخص  العقارات بإصدار قانوف إيجار ،ـ 2104
لزاـ المدع /ىػ(5( و)04)، ( 4المواد ) عمييا األولى بالرسـو والمصاريؼ القضائية ومقابؿ  ى، وا 

 . أتعاب المحاماة
 

لزاـ المدعي بالمصاريؼ إُمذكرة طمب فييا، رفض الدعوى مع  ةيا الدولممثؿ جياز قضاـ قد  
 . والرسـو واتعاب المحاماة

 

بعدـ قبوؿ   – اأصميً الحكـ ، طمب فييا  هعمييا األولى مذكرة برد ىـ وكيؿ المدعوقد  
لزاـو  دعوىالحكـ برفض ال – احتياطيً او ،  شرط المصمحة النتفاء الدعوى شكاًل  المدعي بالمصاريؼ  ا 

 .  أتعاب المحاماة ومقابؿ
 

ذكرتي الدفاع المقدمتيف مف المدعى عمييما المدعي بمذكرة بالرد عمى م ةمت وكيمكما تقد  
 . دعواىا ةبطمباتيا المقدمة منيا بالئح متمسكةً 

 

صدار الحكـ فييا إ، وقررت المحكمة  الجمسات يف بمحاضربَ رت الدعوى عمى النحو المُ ظِ نُ 
 . بجمسة اليـو
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 رئيس المحكمة  نائب الرئيس  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  المحكمة عضو  عضو المحكمة
             

-2- 

 المحكمة :
 

 : عمى األوراؽ والمداولة االطالعبعد 
 

تتحصؿ في أف  –ائر األوراؽ بيف مف صحيفة الدعوى وسعمى ما ي –وحيث إف الوقائع 
ت ( أماـ لجنة المنازعا5/423/2102/21عمييا الدعوى رقـ ) ىاـ ضد المدعػػػد أقػػػق يالمدع

بإخالء عمييا األولى  ىإلزاـ المدعبوفي الموضوع  ، قبوؿ الدعوى شكاًل ب:  الحكـ لو ا، طالبً  اإليجارية
الفاتح مف الجفير  ، 424مجمع  2400بالطابؽ األرضي ببرج السفير طريؽ  ، ياالمحؿ المؤجر ل
لزاميا برد المحؿ إلى المدع . بمنطقة المنامة ،  ـ0/2/2102يجارية منذ تاريخ إلنتياء العالقة اال يوا 

 . أتعاب المحاماةمقابؿ بالرسـو والمصاريؼ و مع إلزاميا 
 

قرارىا برفض  أصدرت،  ـ24/1/2102وبجمسة  ، ةأماـ المجنت الدعوى ػػػد تداولػػػػػوق
لزاـ رافعيا بالرسـو والمصاريؼ ومبمغ عشرة دنانير مقابؿ أتعاب المحاماة ، الدعوى  . وا 

 

ذ لـ يرتض  ىاالستئنافية األول المحكمة الكبرىطعف عميو أماـ قد المدعي ذلؾ القرار ف وا 
مف  (4)المادة مع الدفع بعدـ دستورية  . السابقة وطمبات امرددً  ، 2434/2102الطعف رقـ  بموجب

 . مف الدستور (04)و (4)ف لمادتيلمخالفتيا أحكاـ ا،  ـ2104لسنو  (23)قانوف رقـ لا
 

التأجيؿ ، ـ 24/2/2103بجمسة ذ قدرت محكمة الموضوع جدية ىذا الدفع فقد قررت ا  و 
مياؿ وكيؿ، ـ 2/4/2103لجمسة  الدستورية عمى المواد المبينة المستأنؼ مدة شير لتقديـ الدعوى  وا 

 ـ .24/4/2103واه الماثمة بتاريخ عد المدعي ـ، فأقا بالئحة االستئناؼ
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، ىي  وحيث إنو مف المقرر في قضاء ىذه المحكمة أنيا بما ليا مف ىيمنة عمى الدعوى
، وبعد  وذلؾ عمى ضوء طمبات رافعيا، التي تعطييا وصفيا الحؽ وتكييفيا القانوني الصحيح 

ف طالبت في ا  وحيث إف المدعية و .  دوف التقيد بألفاظيا ومبانييامف استظيار حقيقة أبعادىا ومرامييا 
إال أنيا  ،ـ2104لسنة( 23( مف القانوف رقـ )4) ختاـ صحيفة دعواىا الحكـ بعدـ دستورية المادة

تنتيي عقود اإليجار  )):  تنص عمى أنو ، والتي وردت فحوى المادة الرابعة مف مواد إصدار القانوفأ
وات مف تاريخ العمؿ بعد مرور ثالث سن ـ ،0531( لسنة 5الخاضعة ألحكاـ المرسـو بقانوف رقـ )

الدستورية محؿ الدعوى، فمف ثـ  المسألة ف ىذا النص ىو الذي يشكؿ مناطأوبما  (( بيذا القانوف
صدار إعدـ دستورية المادة الرابعة مف مواد ب طمب الحكـ في تتكوف حقيقة طمبات المدعية قد تحدد

  . مدعوى الماثمةل ابذلؾ نطاقً  ىذه المادة ، وتكوف القانوف
 

 الدستوريةاء المصمحة في إقامة الدعوى ػػنتفاب تػػػدفعا األولى ػػػعميي ىالمدع ث إفػػوحي
يقرىا القانوف في الطعف عمى  ، لممدعي ثمة مصمحة قائمة ومباشرة أنو ليس ، عمى سند مف الماثمة

يجار إلا ف عقدأل،  لعدـ استفادة المدعي مف زواؿ النص ، المادة الرابعة مف قانوف إيجار العقارات
قابمة  ، ةسن بخمس عشرة وحددىا ، األوؿ عمى مدة العقد هـر بيف الطرفيف تضمف النص في بندالمب

 مف ثـ ال يسوغف ، واضحة عباراتب ذ صيغت المدةا  . و  لزامي في الخمس سنوات األولىإللمتجديد ا
،  الوارد في العقدنحراؼ عف المعنى الواضح الامف القانوف المدني  (أ/021)لممادة  اطبقً لممدعي 

 باعتبار أف ،ا لف يسبب لو ضررً  ف بقاءهأكما  ، لف يفيد المدعيالطعيف فإف زواؿ النص  وعميو
 قانونيةالمصمحة ال لى صحيح العقد والقانوف مما تنتفي معوإعمييا في المأجور يستند  ىاستمرار المدع

ما يتعيف معو عدـ قبوؿ الدعوى ب، محؿ التداعي النص التشريعي دستورية  بعدـ المباشرة في الطعف
 . الماثمة مف ىذا الوجوالدستورية 
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في مف أف شرط المصمحة  ، المحكمة هقضاء ىذ وبما استقر عمي ردودإف ىذا الدفع موحيث 
ارتباط بيف المصمحة في الدعوى  مناطُو أف يكوف ىناؾ ، الدعوى الدستورية وىو شرط الـز لقبوليا

، عمى نحٍو  في الدعوى الدستورية لطعف بعدـ الدستورية وبيف المصمحةالموضوعية التي أثير فييا ا
 اأو جزئيً  اصؿ في الطمبات المرتبطة بيا كميً لمف االزمً  يكوف معو الفصؿ في المسألة الدستورية

، بحيث يتغير المركز القانوني لمطاعف في النزاع الموضوعي بعد  عمى محكمة الموضوع والمعروضة
 : وال يكوف ذلؾ إال بتوافر شرطيف ، مف قبؿ وى الدستورية عما كاف عميالفصؿ في الدعو 

 

،  جراء تطبيؽ النص الطعيف بالمدعي ؽَ حِ لَ  اومباشرً  اواقعيً  اأف يقـو الدليؿ عمى أف ضررً  : يماأول
  . لمدستور وعف مجرد مخالفت ومنفصاًل 

 

 ا، وليس ضررً  لى النص المطعوف عميوإفي مصدره وسببو  اعائدً ف يكوف ىذا الضرر أ : وثانييما
 . أو منتحاًل  امتوىمً 

 

يا بإخالء حوؿ طمب الحكـ بإلزاـ المدعى عمي النزاع في الدعوى الموضوعية يدوروحيث إف 
 المصمحةـ ، فإف 0/2/2102يجارية منذ تاريخ إلنتياء العالقة اال المدعي إلىرده المحؿ المؤجر ، و 

ـ بعدـ دستورية أف الحكالشخصية المباشرة لممدعي تتحقؽ في الدعوى الدستورية الماثمة ، بحسباف 
،  أماـ الجيات القضائية الترضيةويحقؽ لو  ، طمباتو الموضوعيةينعكس عمى  والنص المطعوف عمي

 . لما يسانده متعيف الرفض الدفع بانتفاء المصمحة مفتقًدا مر الذي يغدو معوألا
 

ـ، 2104( لسنة 23( مف القانوف رقـ )4بند2ما اقتضتو المادة ) ،ر مف ذلؾ القوؿ وال يغي  
، فيما تضمنتو مف استثناء" العقارات المؤجرة لألغراض الفندقية  تابإصدار قانوف إيجار العقار 
كيفما كاف وجو الرأي في طبيعة العقار موضوع عقد  –، أنو  . آية ذلؾ والسياحية" مف تطبيؽ أحكامو

مف مطمقة ار صدإلا ، إذ وردت ضمف مواد ادة الرابعة الّطعينةفإف الم –الماثمة اإليجار، في الدعوى 
عف نفسو وال يتوقؼ عمى غيره مف  ، يعّبر ا بذاتوا قائمً بحسبانيا نصً ، فإنو يتعّيف تطبيقيا  دوف قيد

   . لممسألة الدستورية الماثمة الحاكمة ىي ، حاؿ كونيا واعدالق
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( لسنة 23قانوف رقـ )صدار الواد إم ( مفالرابعةعمى المادة ) طعفالمدعي ي وحيث إف
 الخاضعة اإليجار عقود تنتيي )) : والتي تنص عمى أنو ، قانوف إيجار العقارات بإصدار،  ـ2104

 بيذا العمؿ تاريخ مف سنوات ثالث مرور بعد،  ـ0531 لسنة( 5) رقـ بقانوف ـوػػالمرس اـػػألحك
 الدستور. مف (ىػ/5)و( 04، ) (4) لممواد . مخالفتيا (( القانوف

 

 : مناعيو عمى وجييف وحيث أقاـ المدعي
 

المادتيف  مبدأ المساواة المنصوص عمييا في ( سالفة البياف تخالؼالرابعة)ف نص المادة أ :أوليما 
عدـ انتياء عقود اإليجار القائمة  فيما اقتضتو المادة الطعينة مف مف الدستور (04)و (4)

طراؼ عمى خالؼ ألا تاتفق حتى لو ، القانوف إال بعد مرور ثالث سنواتوقت العمؿ بيذا 
 طراؼمف الجائز ألتاريخ العمؿ بيذا القانوف فبينما عقود اإليجار التي تبـر بعد  ،ذلؾ 

سنوات مف تاريخ العمؿ ثالث  نيائيا قبؿ انقضاءإفي االتفاؽ فيما بينيـ عمى  لعقد الحؽا
سبع سنوات لألغراض التجارية أو لمعيف المؤجرة لغرض السكف و  بالنسبة بيذا القانوف

بما يناُؿ  ، القانوفذات ( مف 41) بالمادة لمينية أو الحرفية أو غيرىا عماًل الصناعية أو ا
 .  مساواة بيف المواطنيفمبدأ ال مف

 

( 23لقانوف رقـ )قبؿ العمؿ با عقارهر أج   المالؾ الذيَحَرـَ إذ  الطعيفالنص أف  : وثانييما
أقؿ مف يجار متى كانت إلتيي بيا عقد اين في االتفاؽ عمى مدة  ، مف حقو ـ2104لسنة

ذاتو القانوف ( مف 41) المادةفي حيف أف  وات مف تاريخ العمؿ بيذا القانوف ،ثالث سن
في تاريخ العمؿ بيذا القانوف بعد  إيجارىـود عق برمواألممتعاقديف الذيف  األحقية أعطت
بحسب طبيعة العيف  السبع السنواتأو الثالث  سنواتعمى انتياء العقد قبؿ مرور ال االتفاؽ
في الحقوؽ ا عنو يً مني تمييًزا تحّكمًيا فإف مؤدى ذلؾ أف النص الطعيف قد أقاـ ، المؤجرة

 المنصوصمبدأ العدالة االجتماعية  بحسب المدعي ىدرأبيف المؤجريف و فيما والواجبات 
   . مف الدستور (/ىػ5)عمييا في المادة 
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ع في تنظيـ مف المقرر في قضاء ىذه المحكمة أف األصؿ في سمطة المشرّ حيث إف و 
، بما مؤداه أف  ضوابط محددة ال يجوز تعدييالـ يقيدىا الدستور ب ، ما قديريةالحقوؽ أنيا سمطة ت

 ابعيدً  –تي يفرضيا الدستور عمييا الفيما عدا القيود  –السمطة التشريعية اختصاصاتيا التقديرية تباشر 
،  ، فال يجوز ليا ، أف تزف بمعاييرىا الذاتية التي تمارسيا المحكمة الدستوريةعف الرقابة القضائية 

مة تطبيقيا ءفي مال، أو تخوض  أف تناقشيا ، وال ع في موضوع معيفالسياسة التي انتيجيا المشرّ 
قيـ ت، وال أف  ع إلى بموغيارمى المشرّ  غير التي اىدافً أأف تنتحؿ لمنص المطعوف فيو ، وال  عماًل 

، أف السمطة التشريعية قد باشرت  تحقؽ لدى ىذه المحكمة، طالما  عخياراتيا محؿ عمؿ المشرّ 
يقتضييا الصالح العاـ في شأف الموضوع محؿ التنظيـ  ا، مستميمة في ذلؾ أغراضً  تمؾ اختصاصاتيا

 . بيا التي حددتيا مرتبطة عقاًل  غراضأل، وأف تكوف وسائميا إلى تحقيؽ ا التشريعي
 

( مف 04( و)4المواطنيف أماـ القانوف المنصوص عميو في المادتيف)مبدأ مساواة وحيث إف 
لمعدؿ والسالـ  ا، وأساسً  والحريات عمى اختالفياة لمحقوؽ ػػأساسيركيزة بحسبانػػو  ، ورػػالدست

د ي  التمييز التي تناؿ منيا أو تقة صور يالحقوؽ والحريات في مواج ىذه غايتو صوف ، االجتماعي
،  ونية المتماثمةبيف المراكز القان فييا تمييز ، باعتباره وسيمة لتقرير الحماية المتكافئة التي ال ممارستيا

، بؿ يمتد كذلؾ إلى تمؾ التي يقررىا  عمالو عمى ما كفمو الدستور مف حقوؽإفال يقتصر مجاؿ 
، ال تتناوؿ القانوف مف  ، وبمراعاة أف الحماية المتكافئة أماـ القانوف التي اعتد بيا الدستور القانوف

،  شأتيا أوضاع ليا مشكالتيانما بالنظر إلى أف القانوف تعبير عف سياسة محددة أنا  مفيـو مجرد ، و 
كمما ف.  يا مف خالؿ الوسائؿ التي حددىاأغراض بذات يا تحقيؽَ تضمن بالنصوص التي استيدؼَ وأنو 

، وكاف تقديره  فيما بينيا اقانونية أو أشخاص ال تتحد واقعً  بيف أوضاع أو مراكز اكاف القانوف مغايرً 
وحدة القاعدة  وكافاًل ،  مشروعيتياغايات ال نزاع في  ا، مستيدفً  عمى أسس موضوعية افي ذلؾ قائمً 

في  اكاف واقعً ،  ال يجاوز متطمبات تمؾ الغايات ، بما ، في شأف أشخاص تتماثؿ ظروفيـ القانونية
   . عممشرّ ل مكفولةطار السمطة التقديرية الإ
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بأف تنتيي عقود اإليجار الخاضعة  الطعيف نصاللما كاف ذلؾ وكاف الحكـ الذي أتى بو 
( 23) بعد مرور ثالث سنوات مف تاريخ العمؿ بالقانوف رقـ ،ـ 0531( لسنة5ألحكاـ المرسـو رقـ )

في ظؿ  ابدأ المساواة بيف مف كاف مستأجرً لـ يخؿ بم،  يجار العقاراتإبإصدار قانوف ،  ـ2104لسنة 
خرى ليا أفي ظؿ قاعدة قانونية  آخر مستأجرٍ و  ، ينة ليا أحكاميا وشروط تطبيقياقاعدة قانونية مع

األصؿ في تطبيؽ ذلؾ أف ،  سريانيال إذ لكؿ مف ىاتيف القاعدتيف نطاؽٌ  –أحكاميا وشروط تطبيقيا 
حتى تاريخ  -أي خالؿ تاريخ العمؿ بيا  -القاعدة القانونية أنيا تسري عمى الوقائع التي تتـ في ظميا 

فال محؿ  ووعمي،  دةػػ. وبذلؾ يتحدد النطاؽ الزمني لسرياف القاعدتيف القانونيتيف القديمة والجدي لغائياإ
في ظؿ  ستأجرا، وآخر  ةاعدة قانونية معينفي ظؿ ق ابيف مف كاف مستأجرً  لمحديث عف المساواة

النص الطعيف لمبدأ ليغدو النعي مف ثـ بمخالفة  .خرى ليا شروطيا وأحكاـ تطبيقيا أدة قانونية ػػػقاع
 . بالرفض االمساواة قائما عمى غير سند جديرً 

 

مف  وفيما تضّمن،  وحيث إنو عف النعي بإخالؿ النص الطعيف بمبدأ العدالة االجتماعية
 طيمة ،ـ 0531( لسنة 5) يجار الخاضعة ألحكاـ المرسـو بقانوف رقـإلاالمتداد القانوني لعقود اتقرير 

،  بإصدار قانوف إيجار العقارات،  ـ2104( لسنة 23لعمؿ بالقانوف رقـ )ثالث سنوات مف تاريخ ا
لحكـ  اأنو لئف كاف الدستور وفقً  مف عميو قضاء ىذه المحكمة بما استقر يًضاأ فإف ذلؾ النعي مردود

قد حرص عمى صوف الممكية الخاصة وكفؿ عدـ المساس بيا إال عمى ( 5) ج( مف المادة-)أ تيفالفقر 
عمى يتأبى  امطمقً  ا، إال أف تمؾ الممكية لـ تعد حقً  االستثناء في الحدود وبالقيود التي أوردىاسبيؿ 

ألداء وظيفتيا االجتماعية التي يتحدد نطاقيا  اضمانً  ؛ا مً الزِ  يا، بؿ غدا تنظيم التنظيـ التشريعي
، وبذلؾ يكوف لحؽ الممكية  غراض التي ينبغي توجيييا إليياأل، وا مواؿ محمياأللطبيعة ا افقً ومرماىا وِ 

جتماعية لحؽ الممكية تبرز الذا كانت الوظيفة اا  و  . دوف أف تتنافرمف طار محدد تتوازف فيو المنافع إ
ع أف يتدخؿ ألداء ىذه بالمشرّ  حرًيا، فقد كاف  ةعمى وجو الخصوص في مجاؿ العالقات اإليجاري

يجار القائـ وقت نفاذ القانوف الجديد إلقانوني لعقد ا، وىو ما أممى عميو تقرير قاعدة االمتداد ال الوظيفة
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 رئيس المحكمة  نائب الرئيس  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  المحكمة عضو  عضو المحكمة
             

-4- 

 مصمحةالعمى  االوارد بالنص المطعوف عميو حفاظً  عمى النحو ، إليجار العقارات لمدة ثالث سنوات
 .  لالستقرار االجتماعي اوتأمينً   ، العامة

 

أف يتيح  في المادة الرابعة الطعينة هوردأبالحكـ الذي  قد قصد عالمشرّ  أفب بعدُ  راءَ وال مِ 
حكاـ ألا عمى ضوء ، وتحديد مصالحو ، قبؿ نفاذ أحكاـ القانوف الجديد عميو أف يتدبر أمرهلممستأجر 

 ، بالنسب المحددة بو ةمقدار األجر وزيادة  ، يجارإلأف امتداد عقد اػػػػػفي ش دػػػتى بيا القانوف الجديأالتي 
 ، ع مف كؿ ذلؾ ىو االستقرار االقتصادي واالجتماعيالمشرّ  يدؼُ ف.  وبحسب طبيعة العيف المؤجرة

التي جعؿ منيا الدستور في  ،وجبات العدالة االجتماعية منو بم قياًما ، مف المستأجر والمؤجر لكؿّ 
بما مؤداه أف  ، الؾ األراضي والعقارات ومستأجرييالمعالقة القائمة بيف مُ  ( منو أساًسا/ىػ5) المادة

  . مردوٌد حرّي بالرفض لمدستور مف ىذا الوجو لطعيفالدفع بمخالفة النص ا
 

طار السمطة التقديرية إع قد وقع في ف عمؿ المشرّ أوحيث إف الحاصؿ مف جماع ما تقدـ 
ييدر مبدأ العدالة االجتماعية  ولـ ، ولـ يخؿ بمبدأ المساواة بيف المواطنيف أماـ القانوف ، التي يممكيا

( مف الدستور، كما لـ يخالؼ أي نص 04/ىػ( و)5) ،( 4نصوص المواد ) مف ثـ ـ يخالؼول
 . مر الذي يتعيف معو القضاء برفض الدعوىأل، ا دستوري آخر

 
 
 األسبابفمهذه 

 . المصروفاتلزاـ المدعي ا  و  ، برفض الدعوىالمحكمة حكمت 
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اإعلن�بالمزاد�العلني

تعلن لجنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية المتعثرة عن اإعادة المزايدة على العقار الكائن 
بموجب   127681 اأرقــام  الأرا�ــشــي  قطع  على  المقام   )Amwaj Gateway( اأمــواج  بوابة  في 
و127683   ،2006  /14864 رقم  المقدمة  بموجب  و127682   ،2006/14865 رقم  المقدمة 

بموجب المقدمة رقم 14863/ 2006 وذلك بالمزاد العلني.
والعائدة ملكيته لـ)�شركة بوابة اأمواج �س.م.ب مقفلة(، على اأن يبدا المزاد ب�شعر اأ�شا�شي 
دينار  األــف  وخم�شمائة  مليونًا  وع�شرون  )خم�شة  بحريني  دينار   25.500.000/- مقداره 

بحريني(. وحددت اللجنة يوم الأربعاء الموافق 13 دي�شمبر 2017 للمزايدة.
المكان : ديوان وزارة العدل وال�شئون ال�شالمية والأوقاف، الدور الثالث.

 الوقت: ال�شاعة 11.00 �شباحًا.
فعلى كل من لدية رغبة في المزايدة الت�شال ب�شركة )كالتونز(، هاتف رقم: 17562860، 
اأو لجنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية المتعثرة في اأوقات الدوام الر�شمي،  من ال�شاعة 7:00 
�شباحًا حتى 2:15 م�شاًء، هاتف رقم 17513286-17513278، اأو بالح�شور في التاريخ والمكان 

والوقت المحددين اأعاله، وذلك بموجب الم�شروع رقم )1( ل�شنة 2015 )بوابة اأمواج(.

لجنة�ت�سوية�م�ساريع�التطوير�العقارية�المتعثرة

اإعلن�جلنة�ت�سوية�م�ساريع�التطوير�العقارية�
املتعرثة
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ا�ستدراك

ن�شر في العدد رقم )3341( من الجريدة الموؤرخ في 23 نوفمبر 2017 القرار رقم )84( 
ب�شاأن   2009 ل�شنة   )58( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  اأحكام  بع�س  بتعديل   2017 ل�شنة 
حقوق الم�شنين، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2011، وقد ُذِكر في المادة الأولى منه عبارة 
اأن الم�شمى ال�شحيح لالإدارة المذكورة هو )اإدارة الرعاية  اإلى  )اإدارة التاأهيل(، وعليه ننوه 

الجتماعية(. 


