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 اأمر ملكي رقم )74( ل�سنة 2017
 بتكليف ويل العهد نائب القائد الأعلى

القيام مبهام احلكم

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

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعهـد اإلى ولـيِّ عهـِدنا نائـب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأميـر �شلمـان بـن حمـد بن عي�شـى 
ا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج. اآل خليفة القيام مبهام احلكم نيابة عنَّ

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

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 30 ربيع الأول 1439هـ
الـموافق: 18 ديـ�شـمبــر 2017م
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 مر�سوم رقم )77( ل�سنة 2017
باإن�ساء اللجنة العليا لتطوير جزر حوار

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

وعلى المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة وتعديالته،
وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س، 

ل بالمر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، المعدَّ
وعلى المر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم المجل�س الأعلى للبيئة،

وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017،
وعلى المر�شوم رقم )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني وتعديالته،

وعلى المر�شوم رقم )35( ل�شنة 2016 باإن�شاء اللجنة العليا للتخطيط العمراني،
وبناًء على عْر�س رئي�س مجل�س الوزراء،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،
ر�سمنا بالآتي:

املادة الأولى
ُتن�شاأ جلنة ُت�شمى )اللجنة العليا لتطوير جزر حوار(، وي�شار اإليها يف هذا املر�شوم بكلمة )اللجنة(، 
ل برئا�شة �شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد بن عي�شى اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة، وع�شوية  وُت�شكَّ

ُكلٍّ من:
1- وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

2- وزير الموا�شالت والت�شالت.
3- وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

4- الرئي�س التنفيذي لمجل�س التنمية القت�شادية.
5- عدد من رجال الأعمال ي�شدر بت�شميتهم قرار من رئي�س اللجنة.

املادة الثانية
اأ  – تهـــدف اللجنة اإلى تحقيق تطوير �شامـــل لجزر حوار؛ بما ي�شمن خْلق نموذج لل�شياحة الم�شتدامة 

فيها وكفالة ال�شتغالل الأمثل لها �شياحيًا.
ب - تبا�شر اللجنة مهامها في اإطار ال�شيا�شة العامة للمملكة وخطط التنمية فيها، وبالتعاون والتن�شيق 

مع الجهات والهيئات واللجان العليا ذات الخت�شا�س وال�شلة بمهام اللجنة.
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ج - تكـــون للجنـــة كافة ال�شالحيات الالزمة لتحقيق اأهدافها بمـــا ل يتعار�س مع اأحكام القانون، ولها 
على الأخ�س القيام بالآتي:

1 - اقتراح ا�شتراتيجية متكاملة ل�شتغالل جزر حوار �شياحيًا.
2 - اقتراح الخطط الرئي�شية والمرحلية الالزمة لتنمية وتطوير الجزر �شياحيًا.

3 - اقتراح البرامج الالزمة لتطوير البنية التحتية للجزر، وتوفير و�شائل الموا�شالت اإليها؛ 
بما يحقق اأهداف اللجنة.

4 - اقتراح اإ�شدار الأنظمة الالزمة ب�شاأن تحديد قواعد ومعايير و�شروط ال�شتثمار ال�شياحي 
في الجزر.

5 - اقتراح البرامج الترويجية الالزمة لت�شويق الجزر �شياحيًا وجذب الم�شاريع ال�شياحية 
اإليها.

د- تبا�شر اللجنة مهامها بما ي�شمن عدم الم�شا�س بالثروة البحرية وحماية البيئة والحياة الفطرية.

املادة الثالثة
ل برئا�شة الرئي�س التنفيـــذي لهيئة البحرين لل�شياحة  اأ( ُتن�شـــاأ لجنة ت�شمـــى )اللجنة التنفيذية( وُت�شكَّ

والمعار�س، وع�شوية ُكلٍّ من:

1 - الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة.
2 - وكيل الوزارة ل�شئون الأ�شغال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

3 - الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني.
4 - قائد خفر ال�شواحل.

5 - نائب الرئي�س التنفيذي لإنتاج ونقل الكهرباء والماء في الجهاز الإداري لهيئة الكهرباء 
والماء.

6- مدير الأ�شغال الع�شكرية.
ب( تخت�س اللجنة التنفيذية بمتابعة تنفيذ ما ي�شدر عن اللجنة من قرارات وتو�شيات بعد اعتمادها 

من مجل�س الوزراء، واإعداد تقارير تف�شيلية في هذا ال�شاأن ورْفِعها اإلى رئي�س اللجنة.

املادة الرابعة
اأيٍّ من الأمور  اأو منهم مع غيرهم لجانًا فرعية لبحث  اأع�شائها  ل من بين  اأْن ت�شكِّ للجنة 

الداخلة في مهامها، وترفع اللجان الفرعية تقارير بنتائج اأعمالها اإلى اللجنة.
وللجنة اأْن تكلف َمن تراه من ذوي الخبرة والخت�شا�س باإعداد درا�شات وبحوث في اأيٍّ من 

الأمور الداخلة في مهامها.
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املادة اخلام�سة
بيانات  من  تطلبه  بما  اللجنة  تزويد  المعنية  العامة  والهيئات  الحكومية  الجهات  على 

ومعلومات ودرا�شات تكون لزمة لمبا�شرة مهامها.

املادة ال�ساد�سة
اأ - ي�شدر بنظام عمل اللجنة وتنظيم �شير العمل فيها وفي لجانها الفرعية قرار من رئي�س اللجنة.

ن  ب - تعقد اللجنة اجتماعاتها بناًء على دعوة من رئي�شها في المكان والزمان اللذين يحددهما، ويعيِّ
الرئي�س اأمين �شر للجنة.

املادة ال�سابعة
وتو�شياتها  واقتراحاتها  قراراتها  الــوزراء،  مجل�س  اإلــى  رئي�شها  طريق  عن  اللجنة  ترفع 

لعتمادها، وتقارير دورية بنتائج اأعمالها.

املادة الثامنة
هذا  اأحكام  تنفيذ   - يخ�شه  فيما  كل   – والمعنيين  ــوزراء  وال الــوزراء  رئي�س مجل�س  على 

المر�شوم، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

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

�شدر بتاريخ: 25 ربيع الأول 1439هـ
الـمــوافـــــــــق: 13 ديـ�شـمبــر 2017م
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 مر�سوم رقم )78( ل�سنة 2017
بتعيني وكيلني م�ساعَدين يف وزارة �سئون الإعالم

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 وتعديالتها، 
وعلى المر�شوم رقم )67( ل�شنة 2014 بتعيين مدير عام في هيئة �شئون الإعالم،

وعلى المر�شوم رقم )83( ل�شنة 2016 بتنظيم  وزارة �شئون الإعالم،
وعلى القرار رقم )69( ل�شنة 2012 بتعيين مدراء في هيئة �شئون الإعالم،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون الإعالم،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعيَّن في وزارة �شئون العالم كل من:
ال�شيد عبداهلل اأحمد خمي�س البلو�شي  وكياًل م�شاعدًا لل�شئون الفنية.- 1
 ال�شيد عبداهلل خالد اأحمد الدو�شري  وكياًل م�شاعدًا ل�شئون الإذاعة والتلفزيون. - 2

املادة الثانية
في  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  المر�شوم،  هذا  تنفيذ  الإعــالم  �شئون  وزير  على 

الجريدة الر�شمية.
ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة
رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــخ: 30 ربيع الأول 1439هـ
الموافق: 18 ديـ�شـمـبــر 2017م
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 مر�سوم رقم )79( ل�سنة 2017
بتعيني وكيل م�ساعد يف وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

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 وتعديالتها،
وعلى المر�شوم رقم )9( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وعلى القرار رقم )37( ل�شنة 2012 بتعيين مدير في هيئة �شئون الإعالم،
وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعيَّن ال�شيد عبدالعزيز محمد علي الأ�شراف وكياًل م�شاعدًا للموارد والخدمات في وزارة 
ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

املادة الثانية
على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا المر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــخ: 30 ربيع الأول 1439هـ
الموافق: 18 ديـ�شـمـبــر 2017م
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 مر�سوم رقم )80( ل�سنة 2017
بتعيني مدير عام يف هيئة البحرين للثقافة والآثار 

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، وتعديالتها،
وعلى المر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،
وعلى المر�شوم رقم )15( ل�شنة 2017 بتنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى القرار رقم )53( ل�شنة 2015 بتعيين مدير في هيئة البحرين للثقافة والآثار،
وبناًء على عْر�س رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

هيئة  في  والفنون  للثقافة  عامًا  مديرًا  خليفة  اآل  خالد  بن  محمد  بنت  هال  ال�شيخة  ُتعيَّن 
البحرين للثقافة والآثار بدرجة وكيل م�شاعد.

املادة الثانية
على رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار تنفيذ هذا المر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

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

حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء
�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــخ: 30 ربيع الأول 1439هـ
الموافق: 18 ديـ�شـمـبــر 2017م



العدد: 3345 – الخميس 21 ديسمبر 2017

12

 مر�سوم رقم )81( ل�سنة 2017
 بتعيني �سفري فوق العادة مفو�ض ململكة البحرين

لدى مملكة تايلند

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

ل  المعدَّ والقن�شلي،  الدبلوما�شي  ال�شلك  �شاأن  في   2009 ل�شنة   )37( رقم  القانون  وعلى 
بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2012 بتعيين مدراء بالوكالة في وزارة الخارجية،
وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2017 بنقل �شفراء اإلى الديوان العام في وزارة الخارجية،

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

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعيَّن ال�شيد اأحمد عبداهلل الهاجري - ال�شفير في الديوان العام لوزارة الخارجية - رئي�شًا 
للبعثة الدبلوما�شية البحرينية لدى مملكة تايلند بلقب �شفير فوق العادة مفو�س.

املادة الثانية
اأحكام هذا المر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر في  على وزير الخارجية تنفيذ 

الجريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء
�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــخ: 30 ربيع الأول 1439هـ
الموافق: 18 ديـ�شـمـبــر 2017م
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 قرار رقم )38( ل�سنة 2017
با�ستبدال ع�سو يف اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات

رئي�س مجل�س الوزراء:
ملكافحة  الوطنية  اللجنة  وت�شكيل  اإن�شاء  ب�شاأن  ل�شنة 2006  رقم )29(  القرار  الطالع على  بعد 

املخدرات،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

الوطنية  اللجنة  ع�شوية  يف  اجلنوبية  املحافظة  مبحافظ  العا�شمة  محافظة  محافظ  ُي�شتبَدل 
ملكافحة املخدرات.

املادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 22 ربيع الأول 1439هـ
الـمــــــوافــــق: 10 دي�شـمبــــر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 

 قرار رقم )89( ل�سنة 2017
ب�ساأن الرتخي�ض بت�سجيل جمعية البحرين للمدن الذكية

وزير العمل والتنمية 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 البحرين للمدن الذكية،

قرر الآتي: 
مادة - 1 -

ل جمعية البحرين للمدن الذكية في �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية  ت�شجَّ
تحت قيد رقم  )16/ج/اأج.ث/2017(.

مادة - 2 -
ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي المرافق في الجريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من 

اليوم التالي لتاريخ الن�شر.      

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1439هـ
المـــوافــــــــق: 12 دي�شـمــبــــــر 2017م
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بيان باأ�سماء الأع�ساء املوؤ�س�سني
جلمعية البحرين للمدن الذكية 

1- محمد اأحمد العامر

2- عبدالمجيد ب�شير �شكراهلل الق�شاب

3- محمد علي اأحمد الخزاعي

4- ح�شين علي نعيمي 

5- عبدالرحمن محمد ال�شندي

6- وليد عبداهلل عبدالح�شين خلف

�س 7- دانة اأحمد عبداهلل الريِّ

8- نجوى عبدالرحيم اإنجنير

9- ح�شين جعفر عبداهلل مكي 

10- �شالح طاهر محمد طراده
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ملخ�ض النظام الأ�سا�سي
جلمعية البحرين للمدن الذكية

 
البحرين  بمملكة  تاأ�ش�شت  قد  الجمعية  اأن  على  الأ�شا�شي  النظام  من  الأولى  المادة  تن�س 
في عام 2017 تحت قيد رقم )16/ج/اأ ج.ث/2017(طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والأندية 
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  وتثبت  والتنمية الجتماعية،  العمل  بوزارة  الجمعية  ل  ُت�شجَّ
ل�شنة  الوزاري رقم )2(  القرار  الر�شمية، طبقًا لأحكام  الجريدة  ت�شجيلها في  ن�شر  تاريخ  من 
1990 في �شاأن تنظيم �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية الخا�شعة لإ�شراف 

وزارة العمل وال�شئون الجتماعـية. 
مقر الجمعية ومركز اإدارتها هو: مكتب 62 مبنى 743، طريق 3616، �شاحية ال�شيف مجمع، 

436، 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 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  مملكة  في  بها  المعمول  القوانين  حدود  في  الجمعية  وتقوم 

الم�شبقة من الجهات المخت�شة بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:
1- تطوير وبلورة مفاهيم المدن الذكية.

2- اإقامـــة عالقـــات تعاون وتبادل الخبـــرات والمعلومات مـــع الجمعيات الم�شابهة فـــي البالد العربية 
والأجنبية.

3- ن�شر الوعي باأهمية مهنة المدن الذكية و�شرورتها في البحرين ودول الخليج.
رين من القطاع الخا�س على اإن�شاءالمدن التي توفر حياة كريمة  4- ت�شجيع الأجهزة الحكومية والمطوِّ
للمواطنين؛ من خالل تلبية احتياجاتهم من البنية التحتية الأ�شا�شية ومن خالل تطبيق )الحلول 

الذكية(، التي توفر البيئة النظيفة والم�شتدامة.
5- بناء ج�شور التوا�شل مع الجهات الدولية المعنية بالمدن الذكية.

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:

اإن�شاء موقع على �شبكة الإنترنت يخت�س بن�شر ثقافة الجمعية واأن�شطتها لالأع�شاء بعد اأْخذ موافقة   - 1
الجهات الحكومية المخت�شة.
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اإ�شدار ن�شرة دورية متخ�ش�شة تعنى ب�شئون الحا�شبات الإلكترونية.  - 2
تزويـــد الأع�شاء بمـــا ي�شتجد من معلومات في حقل المدن الذكية فـــي البحرين، وت�شجيعهم على    - 3

تطوير درا�شتهم.
ال�شعي لت�شهيل تدريب الراغبين في ممار�شة التخ�ش�س في  مجال المدن الذكية لدى الموؤ�ش�شات   - 4

التعليمية والمهنية في البحرين اأو خارجها.
اإجراء البحوث والدرا�شات واإ�شدار الن�شرات المتخ�ش�شة في مجال العمل التطوعي.   - 5

تنظيم الموؤتمرات والفعاليات المتعلقة بعمل الجمعية والم�شاركة بها.  - 6
تبادل الخبرات مع الموؤ�ش�شات المعنية بعمل الجمعية.  -7

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 فـــي جريمة مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة 

اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.
4. اأن يوافق على النظام الأ�شا�شي للجمعية ولوائحها الداخلية.

5. اأن يكـــون حا�شاًل على موؤهـــل اأكاديمي في التخ�ش�شات ذات العالقة بمجـــال المدن الذكية، اأو اأن 
تكون لديه خبرة في مجال تطوير المدن الذكية.

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 )17( من النظام حق الع�شو في التََّظلُّم من 
له اأمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيًا  قرار ف�شْ

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 

جميع اأجهزتها ولجانها واأع�شائها.
وبيَّن النظام الأ�شا�شي كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية منها وغير العادية، وال�شروط 
باعها عند عْقِدها، والن�شاب القانوني الواجب توافره، وكيفية الت�شويت على قراراتها  الواجب اتِّ

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

وبيَّن النظام الأ�شا�شي اأن مجل�س الإدارة يتكون من ت�شعة اأع�شاء تنتخبهم الجمعية العمومية 



العدد: 3345 – الخميس 21 ديسمبر 2017

18

بالقتراع  انتخابهم  ويتم  اأخــرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتين  لمدة  اأع�شائها  بين  من 
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�شِدرها 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  اللجان المختلفة، واأن اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر، كما حدَّ

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 عِقب قْيده اأو اإعادة قْيده بع�شويتها.
2(  ا�شتراكات الأع�شاء.

3(  الهبات والتبرعات التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
4(  اإيـــرادات الحفالت والمعار�س والأ�شـــواق الخيرية التي تقيمها اأو ت�شتـــرك فيها الجمعية 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 اأْن 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 
ْرف ِطبقًا لالئحة المالية للجمعية، وعلى �شرورة اأْن يقوم مجل�س الإدارة بعْر�س الح�شاب  ال�شَّ

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

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

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

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 الجتماعية

 قرار رقم )90( ل�سنة 2017
 ب�ساأن نْقل ترخي�ض براذرز للتدريب والتطوير

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية 

اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2008 ب�شاأن ر�شوم تراخي�س اإن�شاء املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،
)موؤ�ش�شة  والتطوير  للتدريب  براذرز  ترخي�س  نقل  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )10( رقم  القرار  وعلى 

تدريبية خا�شة(،
وعلى اإقرار تاأ�شي�س �شركة براذرز للتدريب والتطوير ذ.م.م، �شركة ذات م�شئولية محدودة، املوثَّق 

برقم )2017075628( بتاريخ 2017/10/19،

قرر الآتي:
مادة - 1 -

ُينقل ترخي�س براذرز للتدريب والتطوير )موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة( اإلى ال�شادة/ �شركة براذرز 
للتدريب والتطوير ذ.م.م، املقيدة بال�شجل التجاري حتت رقم )1-117339(، مبوجب اإقرار التاأ�شي�س 

ل حتت قيد رقم )7/ م.ت.خ/ 2017(. املوثَّق برقم )2017075628( املوؤرخ 2017/10/19، وي�شجَّ

مادة - 2 -
على املعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1439هـ
المــــوافــــــــق: 3 دي�شـمــبـــــر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )92( ل�سنة 2017
 ب�ساأن الرتخي�ض باإن�ساء مركز اأك�س�ض للتدريب ذ�م�م

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية 

اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2008 ب�شاأن ر�شوم تراخي�س اإن�شاء املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،
وعلى قرار اللجنة امل�شرتكة يف جل�شتها رقم )152( املنعقدة بتاريخ 2017/11/23،

قرر الآتي:
مادة - 1 -

املهني  للتدريب  معهد  اإن�شاء  يف  ذ.م.م  والتعليم  للثقافة  الأمريكي  املركز  لل�شادة/  �س  يرخَّ
 AMERICAN CULTURAL AND EDUCATIONAL  والتقني با�شم )مركز اأك�ش�س للتدريب ذ.م.م
CENTER W.L.L( حتت �شجل جتاري رقم )3-59671(، ويقيَّد حتت قيد رقم )8/م.ت.خ/2017(.

مادة - 2 -
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 18 ربيع الأول 1439هـ
المـــوافــــــــق: 6 دي�شـمــبــــــر 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )205( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإعادة ت�سكيل جلنة الوكالة التجارية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة التجارية وتعديالته، 

 وعلى القرار رقم )31( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جلنة الوكالة التجارية، 
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة، 

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعاد ت�شكيل )جلنة الوكالة التجارية( يف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، وذلك على النحو 
التايل:

رئي�شًا 1- وكيل الوزارة الم�شاعد لل�شجل التجاري وال�شركات   
ع�شوًا 2- مدير اإدارة الت�شجيل     
ع�شوًا 3- مدير اإدارة حماية الم�شتهلك     
ع�شوًا 4- رئي�س ق�شم الوكالت التجارية    
ع�شوًا 5- م�شت�شار قانوني )بالوزارة(      

ر اللجنة.  وللجنة اأْن تختار من بني اأع�شائها َمن يقوم باأعمال مقرِّ

املادة الثانية
ُيلغى القرار رقم )31( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جلنة الوكالة التجارية.

املادة الثالثة
على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 19 ربيع الأول 1439هـ
المـــــوافــــــق: 7 دي�شـمـبـــــــر 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )208( ل�سنة 2017
ب�ساأن رْف�ض جتديد الرتخي�ض ال�سياحي ملرفق كلوب اإك�ض اإ�ض 

بفندق رامي روز

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيرَف�س جتديد الرتخي�س ال�شياحي ملرفق كلوب اإك�س اإ�س بفندق رامي روز ملدة �شهر، وذلك لإخالل 
اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

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

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الثاين 1439هـ   
الـمــوافــــــــق: 20 دي�شـمبـــر 2017م

 قرارات وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة ب�ساأن رف�ض
جتديد ووقف العمل بعدد من املرافق ال�سياحية
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )209( ل�سنة 2017
ب�ساأن وْقف العمل بالرتخي�ض ال�سياحي ملرفق بدروك

بفندق رامي كاليفورنيا

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

يوَقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق بدروك بفندق رامي كاليفورنيا ملدة �شهر، وذلك لإخالل 
اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

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

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الثاين 1439هـ   
الـمــوافــــــــق: 20 دي�شـمبـــر 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )210( ل�سنة 2017
ب�ساأن وْقف العمل بالرتخي�ض ال�سياحي ملرفق روكيز 

بفندق رامي اإنرتنا�سيونال

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

اإنرتنا�شيونال ملدة �شهرين، وذلك  ال�شياحي ملرفق روكيز بفندق رامي  بالرتخي�س  العمل  يوَقف 
ال�شياحة  م�شلحة  مي�س  نحو  على  ال�شياحية  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة  لإخالل 

الوطنية.

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

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الثاين 1439هـ   
الـمــوافــــــــق: 20 دي�شـمبـــر 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )211( ل�سنة 2017
ب�ساأن رْف�ض جتديد الرتخي�ض ال�سياحي ملرفق تقا�سيم

بفندق رامي روز

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيرَف�س جتديد الرتخي�س ال�شياحي ملرفق تقا�شيم بفندق رامي روز ملدة �شهر، وذلك لإخالل اإدارة 
الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

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

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الثاين 1439هـ   
الـمــوافــــــــق: 20 دي�شـمبـــر 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )212( ل�سنة 2017
ب�ساأن وقف العمل بالرتخي�ض ال�سياحي ملرفق �سراي

بفندق رامي جراند و�سبا

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

يوَقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق �شراي بفندق رامي جراند و�شبا ملدة ثالثة �شهور، وذلك 
ال�شياحة  م�شلحة  مي�س  نحو  على  ال�شياحية  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة  لإخالل 

الوطنية.

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

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الثاين 1439هـ   
الـمــوافــــــــق: 20 دي�شـمبـــر 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )213( ل�سنة 2017
ب�ساأن وْقف العمل بالرتخي�ض ال�سياحي ملرفق ال�سرور

بفندق ق�سر رامي

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

يوَقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق ال�شرور بفندق ق�شر رامي ملدة ثالثة �شهور، وذلك لإخالل 
اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

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

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الثاين 1439هـ   
الـمــوافــــــــق: 20 دي�شـمبـــر 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )214( ل�سنة 2017
ب�ساأن رْف�ض جتديد الرتخي�ض ال�سياحي ملرفق ميلينيوم

بفندق فيني�سيا

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيرَف�س جتديد الرتخي�س ال�شياحي ملرفق ميلينيوم بفندق فيني�شيا ملدة �شهر، وذلك لإخالل اإدارة 
الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

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

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الثاين 1439هـ   
الـمــوافــــــــق: 20 دي�شـمبـــر 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )215( ل�سنة 2017
ب�ساأن وْقف العمل بالرتخي�ض ال�سياحي ملرفق مرت�سي جولد 

بفندق بوابة اجلفري

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

وذلك  �شهر،  ملدة  اجلفري  بوابة  بفندق  جولد  مرت�شي  ملرفق  ال�شياحي  بالرتخي�س  العمل  يوَقف 
ال�شياحة  م�شلحة  مي�س  نحو  على  ال�شياحية  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة  لإخالل 

الوطنية.

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

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الثاين 1439هـ   
الـمــوافــــــــق: 20 دي�شـمبـــر 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )216( ل�سنة 2017
ب�ساأن وْقف العمل بالرتخي�ض ال�سياحي ملرفق روت�ض ركجي 

بفندق كري�ستال بال�ض

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

يوَقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق روت�س ركجي بفندق كري�شتال بال�س ملدة �شهر، وذلك 
ال�شياحة  م�شلحة  مي�س  نحو  على  ال�شياحية  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة  لإخالل 

الوطنية.

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

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الثاين 1439هـ   
الـمــوافــــــــق: 20 دي�شـمبـــر 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )217( ل�سنة 2017
ب�ساأن وْقف العمل بالرتخي�ض ال�سياحي ملرفق الكهف الأ�سود 

بفندق رامي اإنرتنا�سيونال

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

�شهر،  ملدة  اإنرتنا�شيونال  رامي  بفندق  الأ�شود  الكهف  ملرفق  ال�شياحي  بالرتخي�س  العمل  يوَقف 
وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة 

الوطنية.

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

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الثاين 1439هـ   
الـمــوافــــــــق: 20 دي�شـمبـــر 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )218( ل�سنة 2017
ب�ساأن رْف�ض جتديد الرتخي�ض ال�سياحي ملرفق مونروز

بفندق بي�سان الدويل

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيرَف�س جتديد الرتخي�س ال�شياحي ملرفق مونروز بفندق بي�شان الدويل ملدة �شهر، وذلك لإخالل 
اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

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

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الثاين 1439هـ   
الـمــوافــــــــق: 20 دي�شـمبـــر 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )219( ل�سنة 2017
ب�ساأن وْقف العمل بالرتخي�ض ال�سياحي ملرفق راي

بفندق ديفا

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

يوَقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق راي بفندق ديفا ملدة �شهر، وذلك لإخالل اإدارة الفندق 
باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

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

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الثاين 1439هـ   
الـمــوافــــــــق: 20 دي�شـمبـــر 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )220( ل�سنة 2017
ب�ساأن وْقف العمل بالرتخي�ض ال�سياحي ملرفق ريالك�ض اإن

بفندق تاج بالزا

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

يوَقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق ريالك�س اإن بفندق تاج بالزا ملدة �شهر، وذلك لإخالل 
اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

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

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الثاين 1439هـ   
الـمــوافــــــــق: 20 دي�شـمبـــر 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )221( ل�سنة 2017
ب�ساأن وْقف العمل بالرتخي�ض ال�سياحي ملرفق 1001

بفندق رامي كاليفورنيا

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

يوَقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق 1001 بفندق رامي كاليفورنيا ملدة �شهر، وذلك لإخالل 
اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

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

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الثاين 1439هـ   
الـمــوافــــــــق: 20 دي�شـمبـــر 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )222( ل�سنة 2017
ب�ساأن وْقف العمل بالرتخي�ض ال�سياحي ملرفق موال

بفندق برمييري

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

يوَقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق موال بفندق برمييري ملدة �شهرين، وذلك لإخالل اإدارة 
الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

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

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الثاين 1439هـ   
الـمــوافــــــــق: 20 دي�شـمبـــر 2017م



العدد: 3345 – الخميس 21 ديسمبر 2017

37

م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )82( ل�سنة 2017
 ب�ساأن اإلغاء الرتخي�ض املمنوح

لـ)كارد كومباين �ض�م�ب�معفاة(

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

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

قرر الآتي:
مادة )1(

 1995 اأكتوبر   2 بتاريخ  املمنوح  �س.م.ب.معفاة(  كومباين  لـ)كارد  متويل  �شركة  ترخي�س  ُيلغى 
وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 36680.

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

محافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد محمد املعراج

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الثاني 1439هـ
المــــــوافــــــق: 20 ديـ�شـمبـر 2017م
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هيئة تنظيم الت�سالت

 اإعالن �سادر عن هيئة تنظيم الت�سالت
باإلغاء الرتاخي�ض املمنوحة اإلى �سركة )بحرين برودباند ذ�م�م(

اإلى الإعالن ال�شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت )الهيئة( املن�شور بتاريخ 16 نوفمرب  بالإ�شارة 
2017 يف اجلريدة الر�شمية العدد )3340(، واملوقع الإلكرتوين للهيئة، والذي اأخطرت الهيئة مبوجبه 
ذ.م.م(  برودباند  بحرين  لـ)�شركة  املمنوحة  الرتاخي�س  اإلغاء  عزمها  عن  امل�شلحة  ذوي  الأطراف 
ودعت  ل�شنة 2002،  رقم )48(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الت�شالت  قانون  الهيئة مبوجب  قبل  من 

الأطراف من ذوي امل�شلحة اإلى تقدمي مالحظاتهم بهذا اخل�شو�س.
والرتاخي�س كالآتي:

1( الترخي�ـــس العادي لخدمات القيمة الم�شافة الممنوح لـ)�شركة بحرين برودباند ذ.م.م( ال�شادر 
بتاريخ 1 نوفمبر 2005.

2( الترخي�ـــس الممتـــاز لخدمـــات الت�شـــالت الدولية الممنـــوح لـ)�شركة بحريـــن برودباند ذ.م.م( 
ال�شادر بتاريخ 1 نوفمبر 2005.

3( الترخي�ـــس الممتاز للخدمات الوطنية الثابتة الممنوح لـ)�شركة بحرين برودباند ذ.م.م( ال�شادر 
بتاريخ 29 يوليو  2009.

4( الترخي�ـــس العادي لخدمات الإنترنـــت الممنوح لـ)�شركة بحرين برودباند ذ.م.م( ال�شادر بتاريخ  
29 يوليو  2009.

املذكورة  فاإن الرتاخي�س  الأطراف ذوي امل�شلحة،  اأية مالحظات من  تت�شلم  الهيئة مل  اأن  ومبا 
اأعاله املمنوحة اإلى �شركة )�شركة بحرين برودباند ذ.م.م( ُتعترَب ملغاة اعتبارًا من تاريخ الن�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.

هيئة تنظيم الت�سالت

اإعالنان �سادران عن هيئة تنظيم الت�سالت
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هيئة تنظيم الت�سالت

 اإعالن �سادر عن هيئة تنظيم الت�سالت
باإلغاء الرتخي�ض املمنوح اإلى �سركة نورث �ستار للتكنلوجيا ذ�م�م

بالإ�شارة اإلى الإعالن ال�شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت )الهيئة( املن�شور بتاريخ  2  نوفمرب 
2017 يف اجلريدة الر�شمية العدد )3338(، واملوقع الإلكرتوين للهيئة، والذي اأخطرت الهيئة مبوجبه 
اإلى   املمنوح  الدولية  الت�شالت  ملرافق  املمتاز  الرتخي�س  اإلغاء  امل�شلحة عن عزمها  ذوي  الأطراف 
الت�شالت  قانون  مبوجب   2005 مار�س   22 بتاريخ  وال�شادر  ذ.م.م   للتكنلوجيا  �شتار  نورث  �شركة 
بهذا  مالحظاتها  تقدمي  اإلى  الأطراف  ودعت   ،2002 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر 

اخل�شو�س.
ومبا اأن الهيئة مل تت�شلم اأية مالحظات من الأطراف ذوي امل�شلحة، فعليه ُيعترَب الرتخي�س املذكور 

اأعاله ملغيًا اعتبارًا من تاريخ الن�شر يف اجلريدة الر�شمية.

 هيئة تنظيم الت�سالت
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
اإعالنات مركز امل�ستثمرين

2017( ل�سنة 1062اإعالن رقم )
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة 

�شركة   مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الجنادرية للمقاولت وال�شيانة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 69674، 
طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 40،000 
 KOOTTAKKALLILو �شعيد،  مبارك  �شعيد  من: اإبراهيم  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  )اأربعين 

. GEORGE THOMAS

2017( ل�سنة 1063اإعالن رقم )
�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى موؤ�س�سة فردية
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بروج - ت�شميم وهند�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
109325، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ 

�شو�شن ح�شن خمي�س ح�شين، وقيامها �شخ�شيًا باإجراءات التحويل.

2017( ل�سنة 1064اإعالن رقم )
ب�ساأن حتويل فرع موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة 
اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
الفردية التي تحمل ا�شم )نجمة البحرين لتنظيم الموؤتمرات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 13415، طالبًا تحويل 
الفرع رقم 18 من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار 

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

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

2017( ل�سنة 1065اإعالن رقم )
ب�ساأن حتويل فرعني 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/ طاهرة 
ريحان محمد �شادق، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز مردن �شدن لليوجا والم�شاج والتجميل 
و�شالون مري جولد وم�شاج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 47763، طالبة تحويل الفرعين 3 و 5 من الموؤ�ش�شة 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شبح 

مملوكة لكل من: عطية اهلل ح�شن محمد روحاني، وداني بونوز.
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ا�ستدراك

ن�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم )3344( املوؤرخ يف 14 دي�شمرب 2017 القرار رقم )179( 
د لت�شنيف وتبويب ال�شلع لدول جمل�س  ل�شنة 2017 ب�شاأن ا�شتحداث فقرات فرعية يف اجلدول املوحَّ
د لت�شنيف  التعاون لدول اخلليج العربية املرافق للقرار رقم )46( ل�شنة 2017 ب�شاأن اجلدول املوحَّ
ق لعام 2017، حيث ت�شمنت  وتبويب ال�شلع لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وفق النظام املن�شَّ
ورد خطاأ مطبعي  اإنه  وحيث  التوايل،  على  )اأ( و)ب(  بالفقرتني  منه جدولني مرفقني  الأولى  املادة 

بالأرقام الواردة يف اجلدولني املذكورين، فيعاد ن�شرهما على النحو الآتي:
- الجدول المن�شو�س عليه في الفقرة )اأ( من المادة الأولى من القرار:

- الجدول المن�شو�س عليه في الفقرة )ب( من المادة الأولى من القرار:
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ا�ستدراك

ح قرار ال�شتمالك رقم )10( ل�شنة 2017 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، اخلا�س  ي�شحَّ
با�شتمالك العقار امل�شجل با�شم ال�شيد/ محمود عبداهلل جا�شم املغلق، الكائن يف �شماهيج من 
املحرق ح�شب املقدمة رقم 2146/ 2017، من اأجل اإن�شاء متنزه عام ح�شب طلب جمل�س املحرق 
البلدي، بحيث يكون القرار با�شم ال�شيد/ ف�شل ال�شيد حميد مو�شى اأحمد، ح�شب املقدمة رقم 

.2017 /13796

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


