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��أمر�ملكي�رقم�)13(�ل�ضنة�2018
بتعيينات�ق�ضائية

نحن�حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة��������������ملك�مملكة��لبحرين��
بعد الطالع على الد�شتور ،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،
وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

�أمرنا�باالآتي:
�ملادة��الأولى

ُيعينَّ وكياًل مبحكمة التمييز كل من:
القا�شي عبداهلل يعقوب عبدالرحمن.     . 1
القا�شي عدنان عبداهلل ال�شيخ هزيم ال�شام�شي.. 2
ف�شيلة ال�شيخ عدنان عبداهلل القطان. . 3
ف�شيلة ال�شيخ نا�شر اأحمد خلف الع�شفور.. 4

�ملاد�ة��لثانية
ُيعينَّ قا�شيًا مبحكمة التمييز كل من:

1.  القا�شي ثروت عبدالحميد ح�شن اإ�شماعيل.
2.  القا�شي الدكتور يو�شف عبدالهادي الأكيابي.

3.  ف�شيلة ال�شيخ اإبراهيم را�شد اإبراهيم المريخي.
4.  ف�شيلة ال�شيخ را�شد ح�شن اأحمد البوعينين.

5.  القا�شي نبيل ال�شيد الزلقي.
6.  القا�شي �شلمان عي�شى فليفل.

7.  القا�شي عبدالعزيز ح�شن من�شور نايم.

�ملادة��لثالثة
ُيعينَّ القا�شي خالد اإبراهيم متويل محمود وكياًل مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية. 
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�ملادة��لر�بعة 
ُيعينَّ رئي�شًا باملحكمة الكربى املدنية، ورئي�س نيابة عامة من الفئة )اأ( كل من:

)رئي�س نيابة(. 1 الأ�شتاذ فهد خالد محمد البوعينين.    
)رئي�س نيابة(. 2 الأ�شتاذ نواف عبدالعزيز عبدالرحمن العو�شي.   
)رئي�س نيابة(. 3 الأ�شتاذ د. علي عبا�س ال�شويخ.     
القا�شي ال�شيخ را�شد بن اأحمد بن عبداهلل اآل خليفة.. 4
الأ�شتاذ مهنا محمد مهنا ال�شايجي.                )رئي�س نيابة(. 5
القا�شي عبدالعزيز علي محمد الجابري.. 6
)رئي�س نيابة(. 7 الأ�شتاذ ح�شين حميد �شالح ال�شيرفي.    
القا�شي عديلة حبيب ح�شن الم�شيقري.. 8
)رئي�س نيابة(. 9 الأ�شتاذ �شلمان عبداهلل عبدالر�شا الع�شفور.   

�ملادة��خلام�ضة
ُيعينَّ وكياًل باملحكمة الكربى املدنية، ورئي�س نيابة عامة من الفئة )ب( كل من:

1. القا�شي جواهر عادل محمد العبدالرحمن.
2. القا�شي جا�شم محمد جا�شم الجبن.

3. القا�شي وليد خالد ح�شن العازمي.
4. القا�شي عبداهلل محمد علي اأبل.

5. القا�شي اأحمد عبدالرزاق �شريف ال�شديقي.
6. القا�شي اإبراهيم �شلمان محمد الجفن.
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8. القا�شي جا�شم محمد جا�شم العجالن.

9. القا�شي ح�شين عبا�س علي الأمر.
10. القا�شي نواف يو�شف المناعي.
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)رئي�س نيابة( 12. الأ�شتاذة موزة ح�شن علي النعار.     
)رئي�س نيابة( 13. الأ�شتاذ عدنان ال�شيد علي جواد الوداعي.    
14. الأ�شتاذ محمد �شالح ح�شن �شالح.                )رئي�س نيابة(
15. الأ�شتاذ عدنان مطر عبداهلل فخرو.               )رئي�س نيابة(
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)رئي�س نيابة(  16. الأ�شتاذ محمد علي محمد المالكي.    

�ملادة��ل�ضاد�ضة
ُيعينَّ قا�شيًا باملحكمة الكربى املدنية من الفئة )اأ(، ورئي�س نيابة عامة من الفئة )ب( كل من:

1. القا�شي ح�شين �شعيد علي زامل.
2. القا�شي خليفة محمد خليفة الظهراني.

)رئي�س نيابة( 3. الأ�شتاذ خالد اأحمد عبداهلل التميمي.    
4. القا�شي محمد عبداهلل محمد �شالح.

5. القا�شي علي محمد اأحمد الجزاف.
)رئي�س نيابة( 6. الأ�شتاذ اأحمد كامل الُقَر�شي.     
)رئي�س نيابة( 7. الأ�شتاذ محمد علي محمد النعيمي.     
)رئي�س نيابة( 8. الأ�شتاذ ح�شن اأحمد ح�شن المهيزع.     
)رئي�س نيابة( 9. الأ�شتاذ حمد جمال �شيف القالف.     

10. القا�شي عي�شى �شامي اأحمد المناعي.
11. الأ�شتاذ اإبراهيم عي�شى البنجا�شم.                 )رئي�س نيابة(
)رئي�س نيابة( 12. الأ�شتاذ عامر عبدالوهاب محمد العامر.    
)رئي�س نيابة( 13. الأ�شتاذ نا�شر اإبراهيم محمد البوعينين.    
)رئي�س نيابة( 14. الأ�شتاذ عبداهلل �شالح �شالم الذوادي.    

15. القا�شي �شعود عبدالعزيز محمد المالكي.

�ملادة��ل�ضابعة
ُيعينَّ قا�شيًا باملحكمة الكربى املدنية من الفئة )ب(، ووكياًل بالنيابة العامة كل من:

)وكيل نيابة( 1. الأ�شتاذة نور عبداهلل �شهاب.     
)وكيل نيابة( 2. الأ�شتاذة نورة جمال المعال.      

3. القا�شي عبدالوهاب محمد اآل محمود.
4. القا�شي اأحمد علي المالكي.

5. القا�شي محمد ه�شام المعاودة.
)وكيل نيابة( 6. الأ�شتاذ محمد عبداهلل محمد عبداهلل.    
)وكيل نيابة( 7. الأ�شتاذ محمود علي الذوادي.     
)وكيل نيابة( 8. الأ�شتاذ اأحمد عبداهلل عبدالوهاب.     
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)وكيل نيابة( 9. الأ�شتاذ اأحمد فوؤاد الأن�شاري.     
)وكيل نيابة( 10. الأ�شتاذ اأحمد حمد الفا�شل.     

)وكيل نيابة(  11. الأ�شتاذ عي�شى عبدالعزيز العجمان.    

�ملادة��لثامنة
ُيعينَّ مبحاكم الأ�شرة رئي�شًا باملحكمة الكربى كل من:

1. ف�شيلة ال�شيخ نواف محمد ح�شن المرباطي.
2. ف�شيلة ال�شيخ عبدالإله اأحمد عي�شى المرزوقي.
3. ف�شيلة ال�شيخ عبداهلل محمد عبداهلل النجدي.

4. ف�شيلة ال�شيخ جعفر علي ح�شن العالي.
5. ف�شيلة ال�شيخ ح�شن اأحمد خلف الع�شفور.

�ملادة��لتا�ضعة
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية . 

ملك�مملكة��لبحرين
حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 4 جمادى الآخرة 1439هـ
الموافق: 20 فـبــــــرايـــــــــر 2018م
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��أمر�ملكي�رقم�)14(�ل�ضنة�2018
بتعيني�نائب��أول�لرئي�س�جمل�س��لعائلة��ملالكة

 
نحن�حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة��������������ملك�مملكة��لبحرين��

بعد الطالع على الد�شتور ،
وعلى املر�شوم رقم )12( ل�شنة 1973 ب�شاأن َتواُرث الإمارة،

وعلى الأمر الأمريي رقم )4( ل�شنة 1974 ب�شاأن ت�شكيل جمل�س العائلة احلاكمة،
وعلى الأمر الأمريي رقم )5( ل�شنة 1999 بتعيي نائب لرئي�س جمل�س العائلة احلاكمة،

�أمرنا�باالآتي:
�ملادة��الأولى

ُيعينَّ �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويلِّ العهد نائب القائد الأعلى، نائبًا 
اأول لرئي�س جمل�س العائلة املالكة.

�ملادة��لثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة��لبحرين
حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 6 جمادى الآخرة 1439هـ
الموافق: 22 فــبـــــــرايــــــــر 2018م
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�قانون�رقم�)4(�ل�ضنة�2018
�بالت�ضديق�على��التفاقية�بني�

�حكومة�مملكة��لبحرين�وحكومة��لواليات��ملتحدة��الأمريكية
��لتح�ضني��المتثال��ل�ضريبي��لدويل�وتطبيق�قانون��المتثال��ل�ضريبي

للح�ضابات��الأجنبية�)FATCA(�وملحقيها��الأول�و�لثاين
 

نحن�حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة��������������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى التفاقية بي حكومة مملكة البحرين وحكومة الوليات املتحدة الأمريكية لتح�شي المتثال 
ال�شريبي الدويل، وتطبيق قانون المتثال ال�شريبي للح�شابات الأجنبية )FATCA( وملحقيها الأول 

عة يف مدينة املنامة بتاريخ 18 يناير 2017، والثاين، املوقنَّ
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدنَّ اأقرنَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي َن�شُّ

�ملادة��الأولى
ودق على التفاقية بي حكومة مملكة البحرين وحكومة الوليات املتحدة الأمريكية لتح�شي  �شُ
المتثال ال�شريبي الدويل، وتطبيق قانون المتثال ال�شريبي للح�شابات الأجنبية )FATCA( وملحقيها 

عة يف مدينة املنامة بتاريخ 18 يناير 2017، واملرافقة لهذا القانون. الأول والثاين، املوقنَّ

�ملادة��لثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به من 

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

ملك�مملكة��لبحرين
حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 3 جمادى الآخرة 1439هـ
الموافق: 19 فـبـــــرايـــــــــر 2018م
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�قانون�رقم��)5(�ل�ضنة�2018
ل�التفاقية �بالت�ضديق�على��لربوتوكول��ملعدِّ

�حكومة�مملكة��لبحرين�وحكومة�جمهورية��لفلبني
ب�من��ل�ضر�ئب �ب�ضاأن�جتنُّب��الزدو�ج��ل�ضريبي�ومْنع��لتََّهرُّ

ْخل�ور�أ�س��ملال بالن�ضبة�لل�ضر�ئب�على��لدَّ

نحن�حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة��������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2001 بالت�شديق على اتفاقية جتنُّب الزدواج ال�شريبي 
البحرين  دولة  حكومة  بي  املال  وراأ�س  ْخل  الدنَّ على  لل�شرائب  بالن�شبة  ال�شرائب  من  ب  التنََّهرُّ ومْنع 

عة يف مدينة مانيال بتاريخ 7 نوفمرب 2001، وحكومة جمهورية الفلبي املوقنَّ
ل لتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبي ب�شاأن جتنُّب  وعلى الربوتوكول املعدِّ
ع مبدينة  ْخل وراأ�س املال املوقنَّ ب من ال�شرائب بالن�شبة لل�شرائب على الدنَّ الزدواج ال�شريبي ومْنع التنََّهرُّ

املنامة بتاريخ 13 اأبريل 2017، 
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدنَّ اأقرنَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي َن�شُّ

�ملادة��الأولى
ل لتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبي ب�شاأن  ودق على الربوتوكول املعدِّ �شُ
ع  ْخل وراأ�س املال املوقنَّ ب من ال�شرائب بالن�شبة لل�شرائب على الدنَّ جتنُّب الزدواج ال�شريبي ومْنع التنََّهرُّ

مبدينة املنامة بتاريخ 13 اأبريل 2017، واملرافق لهذا القانون.

�ملادة��لثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به من 

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

ملك�مملكة��لبحرين
حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 3 جمادى الآخرة 1439هـ
الموافق: 19 فـبـــــرايـــــــــر 2018م
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�مر�ضوم�رقم�)11(�ل�ضنة�2018
باإن�ضاء�وتنظيم�مركز��الإ�ضعاف��لوطني

نحن�حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة���������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،�س

وعلى املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة وتعديالته،
وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، املعدنَّ
ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدنَّ
بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة  2012 وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة،
وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا�باالآتي:
مادة�)1(

املر�شوم  اإليه يف هذا  وُي�شار  الداخلية،  يتبع وزير  الوطني(  الإ�شعاف  ي�شمى )مركز  ُين�شاأ مركز 
بكلمة )املركز(. 

مادة�)2(
م  وال�شيطرة بخدمات  يهدف املركز اإلى اإدارة عملية الإ�شعاف يف مملكة البحرين من خالل التنََّحكُّ
لكافة  الدخول  قبل  وامل�شابي  للمر�شى  الطبية  الطوارىء  حلالت  ال�شريعة  وال�شتجابة  الإ�شعاف، 
امل�شت�شفيات العامة، كما يهدف املركز اإلى الرتقاء بخدمات الإ�شعاف وامل�شعفي وذلك بالتن�شيق مع 

اجلهات املعنية.
مادة�)3(

يبا�شر املركز كافة املهام وال�شالحيات الالزمة لتحقيق اأهدافه، وبوجه خا�س ما يلي:
اأ - اإعـــداد ال�شيا�شات والخطط ال�شتراتيجية ال�شاملة المتعلقة بخدمات الإ�شعاف وتحديثها، ومتابعة 

تنفيذها بالتن�شيق مع الجهات المعنية ذات العالقة بخدمات الإ�شعاف.
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دة لمواجهة الكوارث والأزمات. ب - الم�شاهمة في و�شع وتطوير ا�شتراتيجية متكاملة و�شيا�شة موحنَّ
مها الجهات الحكومية. ج - تقديم خدمات الإ�شعاف للفعاليات الر�شمية التي تنظِّ

د - اقتراح الت�شريعات التي ت�شهم في تح�شين م�شتوى خدمات الإ�شعاف.
هــــ -  الم�شاركة في الموؤتمرات المحلية والدولية وور�ـــس العمل التخ�ش�شية في مجال تقديم خدمات 

الإ�شعاف، بالإ�شافة اإلى تنظيم هذه الموؤتمرات وور�س العمل في المملكة.
و - و�شـــع معايير التطويـــر المهني للعاملين بخدمات الإ�شعاف، وتطوير قـــدرات المن�شاآت العاملة في 
هـــذا المجال والعاملين لديها ِوْفـــَق الخطط ال�شتراتيجية المعتَمدة، وِطْبقـــًا لأف�شل الممار�شات 

العالمية.
ز - دْعـــم وتحفيـــز التعليـــم الم�شتمر والمتخ�ش�ـــس والتدريب للعاملين في مجـــال خدمات الإ�شعاف، 
وزيادة الوعي المجتمعي بالإ�شعافات الأولية وباأهمية طب الطوارىء والم�شاركة في اإدارة الكوارث 

والأزمات بكفاءة وفعالية.
ح - اأية مهام اأخرى لزمة لتحقيق اأهدافه.

مادة�)4(
يجوز للمركز اأن يقدم خدمات اإ�شعاف خا�شة للفعاليات الريا�شية اأو القت�شادية اأو الجتماعية 
مها القطاع العام غري الر�شمية اأو القطاع اخلا�س يف اململكة.  وغريها من الفعاليات الأخرى التي ينظِّ

د وزير الداخلية قيمة مقابل هذه اخلدمات. ويحدِّ

مادة�)5(
يكون للمركز رئي�س تنفيذي )بدرجة وكيل م�شاعد( يعينَّ مبوجب مر�شوم، وتتبعه الإدارات الآتية:

اأ(   اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.
ب( اإدارة عمليات الإ�شعاف.

ج(  اإدارة التدريب والتوعية المجتمعية.
د(   اإدارة ال�شئون الطبية والفنية. 

مادة�)6(
من  اأن�شئ  التي  الأهداف  لتحقيق  الالزمة  والتعليمات  واللوائح  القرارات  الداخلية  وزير  ُي�شِدر 

اأجلها املركز وذلك  بالتن�شيق مع اجلهات املعنية.
ويكون الرئي�س التنفيذي  م�شئوًل اأمام وزير الداخلية عن �شرْي اأعمال املركز. 
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مادة�)7(
للمركز اأْن ي�شتعي مبن يرى ال�شتعانة به من ذوي اخلربة والخت�شا�س يف جمال عمله.

مادة�)8(
يكون للمركز اعتماد مايل ُيدَرج �شمن ميزانية وزارة الداخلية يكون كافيًا لتغطية نفقات اإدارته 

وحتقيق اأهدافه.

مادة�)9(
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام  هذا املر�شوم، وُيعمل به 

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

ملك�مملكة��لبحرين�
حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء
خليفة�بن��ضلمان��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 3 جمادى الآخرة 1439هـ
الموافق: 19 فـبـــــرايــــــــــر 2018م
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وز�رة��لعمل�و�لتنمية��الجتماعية

�قر�ر�رقم�)10(�ل�ضنة�2018
�ب�ضاأن��لرتخي�س�بت�ضجيل�موؤ�ض�ضة��آل�ع�ضفور��الجتماعية�

)موؤ�ض�ضة�خا�ضة(

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

1989وتعديالته،
وعلى النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة اآل ع�شفور الجتماعية )موؤ�ش�شة خا�شة(،

قرر��الآتي:
مادة��-��1-

ل موؤ�ش�شة اآل ع�شفور الجتماعية  )موؤ�ش�شة خا�شة( يف �شجل قيد املوؤ�ش�شات اخلا�شة حتت  ُت�شجنَّ
قيد رقم )1/م/خ /2018(.

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

من اليوم التايل لتاريخ الن�شر.

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

                                                                   

�شدر بتاريخ: 22 جمادى الأولى 1439هـ
المـــــــــوافـــق: 8 فـبــــــــــرايـــــــــــر 2018م



العدد: 3354 – الخميس 22 فبراير 2018

84

عقد��لتاأ�ضي�س
ملوؤ�ض�ضة��آل�ع�ضفور��الجتماعية

)موؤ�ض�ضة�خا�ضة(

وثالثي  وت�شعة  واأربعمائة  األف  لعام  الأولى  جمادى  من  والع�شرين  احلادي  الأربعاء  يوم  يف  اإنه 
للهجرة. 

�لمو�فق: ال�شابع من فبراير لعام األفين وثمانية ع�شر للميالد.                   
��أنا: رئي�س التوثيـــق يو�شف محمد الحرم، بمكتب التوثيق بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية  ل���ديَّ

والأوقاف بمملكة البحرين.     

ح�شر كل من:

الرقم ال�شخ�شي الطرفالإقامة اجلن�شية ال�شم الرقم

600171620الأولاملنامةبحرينيد. جميد مح�شن محمد الع�شفور1

720903025الثايناملنامةبحرينيعلي عبدالكرمي الع�شفور2

570104874الثالثاملنامةبحرينياإبراهيم علي محمد الع�شفور3

560113056الرابعاملنامةبحريني�شلمان علي �شلمان الع�شفور4

500027676اخلام�ساملنامةبحرينيمن�شور عبداهلل الع�شفور5

 وطلب مني املتعاقدون )املوؤ�ش�شون( حترير هذا التفاق ِوْفقًا لل�شروط الواردة اأدناه:
�ـــس موؤ�ش�شـــة اآل ع�شفور الجتماعية طبقـــًا لأحكام المر�شوم بقانون رقـــم )21( ل�شنة 1989  1 - توؤ�شنَّ
باإ�شـــدار قانون الجمعيـــات والأندية الجتماعيـــة والثقافية والهيئات الخا�شـــة العاملة في ميدان 

ال�شباب و الريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة.

2 - ُيعتَبر عقد التاأ�شي�س نَّ الموقع من الموؤ�ش�شين جزءًا ِّ للنظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة.

د ويتكون من مبلغ مقـــداره األف دينار بحرينـــي، ح�شب الثابت من  3 - راأ�شمـــال الموؤ�ش�شـــة غير محـــدنَّ
ال�شهادة ال�شادرة من بنك البحرين الإ�شالمي  لل�شرف على اأهداف الموؤ�ش�شة واإدارتها.  

دة، وتبداأ من ن�شر عقد تاأ�شي�شها ونظامها الأ�شا�شي  4 - مدة موؤ�ش�شة اآل ع�شفور الجتماعية غير محدنَّ
في الجريدة الر�شمية.

5 - ل يجوز لأع�شاء موؤ�ش�شة اآل ع�شفور الجتماعية الخروج عن اأهدافها اأو الإخالل بالأحكام الخا�شة 
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بتاأ�شي�شها اأو باأية قوانين اأو قرارات معمول بها في المملكة.

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

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

ر هذا العقد من اأ�شل ون�شخة، ومت التوقيع عليه بعد قراءته من ِقَبل املوؤ�ش�س ومني،  ومبا ُذِكر حترنَّ
وَت�َشلنَّم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

�ق �ملوثِّ
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�لنظام��الأ�ضا�ضي
ملوؤ�ض�ضة��آل�ع�ضفور��الجتماعية�

)موؤ�ض�ضة�خا�ضة(
�

�لباب��الأول
�أحكام�عامة
مادة�-��1-

تاأ�ش�شت مبملكة البحرين موؤ�ش�شة خا�شة با�شم )موؤ�ش�شة اآل ع�شفور الجتماعية( حتت قيد رقم 
اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِطْبقًا  )1/م/خ/2018( 
العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

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

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

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

مادة��-��3-
املقر الرئي�شي للموؤ�ش�شة ومحلها القانوين ومركز اأمنائها هو )مبنى رقم 842 طريق رقم 7947 

جممع 479 قرية ال�شاخورة مملكة البحرين(.

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

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

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

دفاترها و�شجالتها ومطبوعاتها.

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

م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

�لباب��لثاين
�أهد�ف��ملوؤ�ض�ضة

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

التالية ح�شب اإمكانيات املوؤ�ش�شة وبالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة:
1 - تقديم الم�شاعدات المادية والعينية لالأ�شر المحتاجة من اأفراد اأ�شرة اآل ع�شفور والغير.

2 - مدُّ ج�شور التعاون والتن�شيق والعمل على زيادة التوا�شل بين كافة اأفراد اآل ع�شفور.
3 - العمل على اإ�شالح ذات البين بين اأفراد عائلة اآل ع�شفور.

4 - تطويـــر وتنميـــة مهـــارات وكفاءات اأبنـــاء وبنات العائلة، وذلـــك بم�شاعدتهم لموا�شلـــة درا�شتهم، 
وال�شعي لتوظيفهم وذلك بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.

�لباب��لثالث
جمل�س��الأمناء

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

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

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

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



العدد: 3354 – الخميس 22 فبراير 2018

88

مادة�-��10-
�شي، ومن غريهم.  يتكون جمل�س الأمناء من �شتة اأع�شاء يتم تعيينهم من الأع�شاء املوؤ�شِّ

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

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

الأمناء ِطْبقًا للوائح الداخلية للموؤ�ش�شة.

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

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

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

معة وال�شلوك، واأن ل يكون قد �شبق عليه الحكم فـــي جريمة مخلنَّة بال�شرف اأو  4- اأن يكـــون ح�شـــن ال�شُّ
الأمانة اإل اإذا ُردنَّ اإليه العتبار.

مادة�-��13-
ل يجوز اجلْمع بي ع�شوية جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة، وع�شوية جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة اأخرى تعمل يف 

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

مادة�-��14-
اأول  ماليًا يف  واأمينًا  لل�شر  واأمينًا  للرئي�س  ونائبًا  رئي�شًا  اأع�شائه  بي  الأمناء من  َينتِخب جمل�س 

اجتماع له بطريقة القرتاع ال�شري، وتكون اخت�شا�شات كل منهم على الوجه التايل:
�لرئي�س:

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

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

املالية والإدارية اأو الفنية الدائمة.
�أمين��ل�ضر:

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

والأوراق والعقود.
�الأمين��لمالي:

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

ده الالئحة املالية للموؤ�ش�شة. الحتفاظ مببلغ معينَّ للنرثيات ال�شرورية ِوْفقًا ِلـما حتدِّ

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

لتقرير ما يراه ب�شاأنها.

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

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

اجلانب الذي فيه الرئي�س.
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مادة�-��17-
يجوز اأن يعقد جمل�س الأمناء اجتماعًا ا�شتثنائيًا بدعوة من الرئي�س اأو بناًء على طلب ثلث اأع�شاء 
ة  املجل�س على الأقل، وذلك للنظر يف الأمور الطارئة. ويقت�شر الجتماع على مناق�شة املو�شوعات املقرنَّ

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

لذلك.
مادة�-��18-

ُيعترَب م�شتقياًل من ع�شوية جمل�س الأمناء كل َمن تغينَّب من اأع�شائه عن ح�شور جل�شاته ثالث 
مرات متوالية اأو �شت مرات خالل ال�شنة الواحدة بدون اإبداء عذر مقبول. 

ل اأحد اأع�شاء جمل�س الأمناء اأو ُخُلو مكانه لأيِّ �شبب من الأ�شباب  ويف حالة وفاة اأو ا�شتقالة اأو ف�شْ
يحل محله ع�شو  يختاره جمل�س الأمناء. وعلى املجل�س اإخطار وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك. 
لة ملدة  ُت�شرَتط موافقة الع�شو كتابيًا قبل تعيينه، وتكون مدة الع�شو اجلديد مكمِّ ويف جميع الأحوال 

�شلفه اإلى نهاية الدورة.
ويجوز للمجل�س اأن ي�شتمر يف القيام باأعماله اإلى نهاية الدورة دون تعيي خَلف له، ب�شرط األ يزيد 
عدد الأع�شاء الذين خال مكانهم لالأ�شباب ال�شابقة الإ�شارة اإليها عن ُثُلث اأع�شاء املجل�س واإل وجب 

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

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

الأع�شاء الباقي لأيِّ �شبب من الأ�شباب اأقل من ن�شف عدد اأع�شاء املجل�س.
لتعيي  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  تتولى  احلالتي  هاتي  ويف 

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

مادة�-��20-
يحتفظ جمل�س الأمناء يف مقر املوؤ�ش�شة بال�شجالت والدفاتر الآتية:

1 - �ِشِجـــلٌّ لقيد اأع�شـــاء مجل�س الأمناء مبينًا به على الأخ�س ا�شـــم كل ع�شو ولقبه  وجن�شيته ومهنته 
وتاريـــخ ميالده وتاريـــخ قبوله في الع�شوية ورقمـــه ال�شخ�شي الثابت في بطاقـــة ال�شجل ال�شكاني 

المركزي.
ع المحا�شر من الرئي�س واأمين ال�شر. ن فيه محا�شر جل�شات مجل�س الأمناء، على اأن توقنَّ 2 - �ِشِجلٌّ تدونَّ

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

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

يطراأ على حالتها.

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

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

مادة�-��21-
�شه بالت�شرف يف  ملجل�س الأمناء اأن يعيِّ مديرًا للموؤ�ش�شة من اأع�شائه اأو من غري اأع�شائه، ويفوِّ

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

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

�لباب��لر�بع
�ملو�رد��ملالية�للموؤ�ض�ضة

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

1 - الهبـــات والو�شايا النقدية والعينية والإعانات التي تح�شل عليها الموؤ�ش�شة من اأفراد العائلة والتي 
ح بقبولهـــا وزارة العمل والتنميـــة الجتماعية، والتي ل تاأتي عن طريـــق اأيِّ �شكل من اأ�شكال  ت�شـــرِّ

جْمع المال.

2 - الأربـــاح الناتجة عن ا�شتثمار اأموال الموؤ�ش�شـــة ِوْفقًا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين بعد 
اأْخذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.

3 - اأيـــة موارد اأخرى يقبلهـــا مجل�س الأمناء ِوْفقًا للقانون ول تتعار�س مـــع النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة 
وب�شرط الح�شول على الموافقة الم�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
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مادة�-��23-
ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن حت�شل على اأموال من �شخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية، ول اأن تر�شل �شيئًا مما 
ُذِكر اإلى اأ�شخا�س اأو منظمات يف اخلارج اإل باإذن من وزارة العمل والتنمية الجتماعية، وذلك فيما 

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

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

الأولى التي تبداأ من تاريخ اكت�شاب املوؤ�ش�شة ل�شخ�شيتها العتبارية.
مادة�-��25-

اأيِّ  وعن  املوؤ�ش�شة  اأموال  عن  اخت�شا�شه  حدود  يف  كلٌّ  م�شئولون  الأمناء  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س 
ت�شرف فيها يكون مخالفًا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للموؤ�ش�شة.

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

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

مادة�-��27-
يعيِّ جمل�س الأمناء اأحد املحا�شبي اأو املراجعي املعتَمدين يف مملكة البحرين ملراجعة ح�شابات 

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

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

ينوب عنهما بقرار من جمل�س الأمناء.
 

مادة�-���29-
ل ُي�شَرف اأيُّ مبلغ من اأموال املوؤ�ش�شة اإل بقرار من جمل�س الأمناء ويف حدود اأهداف املوؤ�ش�شة 
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ده هذا النظام والالئحة املالية من اأحكام و�شروط. وِطْبقًا ِلـما يحدِّ
ويف احلالت الطارئة يجوز ال�شرف باأمر رئي�س املجل�س بغري موافقة �شابقة من املجل�س، على اأن 

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

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

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

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

الكربى  املحكمة  اأمام  ف  رُّ التنَّ�شَ على  بالعرتا�س  الوزارة  قرار  يف  الطعن  �شاأن  ذي  لكل  ويجوز 
املدنية خالل �شتي يومًا من تاريخ اإبالغ املوؤ�ش�شة بالعرتا�س عليه.

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

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

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

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

�لباب��خلام�س
��ملوؤ�ض�ضة َحلُّ
مادة�-��33-

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

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

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

دة لها ِطْبقًا لأغرا�شها. 2 - اإذا ت�شرفت في اأموالها في غير الأوجه المحدنَّ

3 - اإذا ارتكبت مخالفة ج�شيمة للقانون اأو خالفت النظام العام اأو الآداب.
ل وُين�َشر يف اجلريدة  ويُبَلغ قرار الوزير املخت�س باحلل اأو الغْلق املوؤقت للموؤ�ش�شة بخطاب م�شجنَّ
الر�شمية. وللموؤ�ش�شة ولكل ذي �شاأن الطعن يف قرار احلل اأو الغْلق املوؤقت اأمام املحكمة الكربى املدنية 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر القرار يف اجلريدة الر�شمية، وتف�شل املحكمة بالطعن على 

وجه ال�شتعجال.

مادة�-��35-
باإدارتها  القائمي  على  يحظر  كما  اإجباريًا،  اأو  اختياريًا  حلِّها  بعد  املوؤ�ش�شة  اأع�شاء  على  ُيحَظر 

رُّف يف اأموالها مبجرد علمهم بحلها. وعلى موظفيها، موا�شلة ن�شاطها والتنَّ�شَ
كما ُيحَظر على اأيِّ �شخ�س اأن ي�شرتك يف ن�شاط املوؤ�ش�شة بعد ن�شر قرار احلل يف اجلريدة الر�شمية.

مادة�-��36-
على  ويجب  وباأجر،  لها  يًا  م�شفِّ الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  تعيِّ  املوؤ�ش�شة  حل  حالة  يف 
ي جميع امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة باملوؤ�ش�شة  القائمي على اإدارة املوؤ�ش�شة املبادرة بت�شليم امل�شفِّ
رُّف يف اأيِّ  عند طلبها. وميتنع عليهم وعلى امل�شرف املودعة لديه اأموال املوؤ�ش�شة واملديني لها التنَّ�شَ

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

مادة�-��37-
ي بتوزيع الأموال الباقية على اجلهات اخلريية يف مملكة  بعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفِّ

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

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

�مادة�-��38-
حُتفظ وثائق املوؤ�ش�شة ودفاترها و�شجالتها يف حالة حلِّها وت�شفية اأموالها ون�شر قرار حلِّها لدى 
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية ملدة ع�شر �شنوات.

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

ل ُيعترَب اأيُّ تعديل على النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة نافذًا اإل بعد قْيده يف ال�شجل املعدِّ لهذا الغر�س 
بوزارة العمل والتنمية الجتماعية ون�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

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

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

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

الأمناء الرجوع اإلى وزارةالعمل والتنمية الجتماعية للتف�شري والإي�شاح.
ر هذا العقد من اأ�شل ون�شختي، ومت التوقيع عليه بعد قراءته ِمن ِقَبل اجلميع ومني،  ومبا ُذِكر حترنَّ

وت�َشلنَّم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

�ق �ملوثِّ
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وز�رة��لعمل�و�لتنمية��الجتماعية

�قر�ر�رقم�)11(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن��لرتخي�س�بت�ضجيل�جمعية��لتقوى

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

وتعديالته،
الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  تنظيم  �شاأن  يف   1990 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

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

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

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية التقوى،

قرر��الآتي:
مادة�-��1-

رقم   قْيد  حتت  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قْيد  �شجل  يف  التقوى  جمعية  ل  ت�شجنَّ
)2/ج/خ/2018(.

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

التايل لتاريخ الن�شر.      

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

�شدر بتاريخ: 22 جمادى الأولى 1439هـ
المـــــوافــــــق: 7 فـبــــــــرايـــــــــــــر 2018م
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بيان�باأ�ضماء��الأع�ضاء��ملوؤ�ض�ضني
جلمعية��لتقوى

1 - مح�شن علي محمد عبداهلل البكري.
2 - بدر �شعود جبر عبداهلل الدو�شري.
3 - غياث عبدالرزاق فرحان الع�شبان.
4 - اأنور محمد م�شعد فرحان الدميني.

5 - ذياب النعيمي.
6 - نبيل البلو�شي.

7 - اأكرم المذعوري.
8 - يا�شر ح�شين �شالح ال�شنيدي.

9 - اأ�شامة عبدالحميد الخاجة.
10 - اإبراهيم محمد علي.
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ملخ�س��لنظام��الأ�ضا�ضي
جلمعية��لتقوى

اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام  تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على 
2018 حتت قيد رقم)2/ج/خ/2018(، ِطْبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 
والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون 

رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
من  للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثُبت  الجتماعية،  والتنمية  العمل  بوزارة  اجلمعية  ل  ُت�شجنَّ
تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية ِطْبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990يف �شاأن 
تنظيم �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون 

الجتماعية. 
مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو �شقة رقم 11 مبنى رقم 1004 طريق 1224 الرفاع الغربي 912 

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

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

اجلهات احلكومية املخت�شة، بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
1 - تقديم الدعم والم�شاعدة لالأ�شر ذات الدخل المحدود.

2 - الم�شاعدة في كفالة الأيتام ورعايتهم وتقديم العون والم�شاعدة لهم بكافة اأ�شكالها.
3 - الم�شاهمة في تذليل عقبات الزواج لدى ال�شباب البحريني.

4 - تقديم م�شاعدات للطالب من اأ�شر ذوي الدخل المحدود.
اأْخذ  وبعد  البحرين،  مبملكة  بها  املعمول  القواني  حدود  يف  اأهدافها  لتحقيق  اجلمعية  ت�شعى   

املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة وذلك بالو�شائل التالية:
1 - اإقامـــة الفعاليـــات والموؤتمـــرات ذات العالقـــة بن�شاط الجمعية  بعـــد اأْخذ الموافقـــة الم�شبقة من 

الجهات الحكومية المخت�شة.
2 - عقد الندوات والدورات وور�س العمل التدريبية بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات الحكومية 

المخت�شة.
3 - اإ�شـــدار ن�شـــرات ومطبوعـــات ِوْفق اأهـــداف الجمعية المر�شومة بعـــد اأْخذ الموافقـــة الم�شبقة من 

الجهات الحكومية المخت�شة.
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4 - اإن�شـــاء موقـــع اإلكترونـــي للجمعية على �شبكـــة الإنترنت بعد اأْخـــذ الموافقة الم�شبقـــة من الجهات 
الحكومية المخت�شة.

5 - التعاون مع الموؤ�ش�شات المدنية ذات العالقة بن�شاط الجمعية.

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

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

3 - اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك واأن ل يكون قد ُحِكم عليه في جريمة مخلنَّة بال�شرف اأو الأمانة اإل 
اإذا ُردنَّ اإليه اعتباره.

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

اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا يف هذا ال�شاأن.
العمومية  اأن اجلمعية  الهيئات املختلفة للجمعية، فقد اعترب  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ن  وقد ت�شمنَّ
هي ال�شلطة العليا يف ر�شم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على جميع اأجهزتها 
وجلانها واأع�شائها. وبينَّ النظام الأ�شا�شي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية العادية منها وغري العادية 
على  الت�شويت  وكيفية  توافره  الواجب  القانوين  والن�شاب  عْقدها  عند  باعها  اتِّ الواجب  وال�شروط 

قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدنَّ

كما بينَّ النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة يتكون من ع�شرة اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية 
ال�شري  بالقرتاع  انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتي  ملدة  اأع�شائها  بي  من 

املبا�شر.
واعترب النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة هو ال�شلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ ال�شيا�شة 
التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُت�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة للجمعية. وبينَّ 
واأن  اللجان املختلفة،  الع�شوية فيه وحقه يف ت�شكيل  الأ�شا�شي اخت�شا�شات املجل�س و�شروط  النظام 

َد النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت وكيفية حل املجل�س. اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر، كما َحدنَّ
وحول مالية اجلمعية بينَّ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من: 

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

ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 3( الهبات والتبرعات التي ت�شرِّ
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4( اإيـــرادات الحفـــالت والمعار�س والأ�شواق الخيريـــة التي تقيمها الجمعية اأو ت�شتـــرك فيها بعد اأْخذ 
موافقة  الجهات المخت�شة. 

5( الأرباح الناتجة عن ا�شتثمار اأموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.  

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

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

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

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

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

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وز�رة��لعمل�و�لتنمية��الجتماعية

�قر�ر�رقم�)12(�ل�ضنة�2018
�ب�ضاأن��إلغاء�ترخي�س�مركز��ضلة�للتدريب�

)موؤ�ض�ضة�تدريبية�خا�ضة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على املر�شوم 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،
)موؤ�ش�شة  للتدريب  �شلة  مركز  باإن�شاء  الرتخي�س  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )55( رقم  القرار  وعلى 

تدريبية خا�شة(،
وا�شتنادًا اإلى ا�شتمارة طلب اإلغاء الرتخي�س رقم )A-9( املوؤرخة يف 2017/10/10،

قرر��الآتي:
مادة�-��1-

ذ.م.م،  اخلليج  �شلة  �شركة  لل�شادة/   2016 ل�شنة   )55( رقم  بالقرار  ال�شادر  الرتخي�س  ُيلغى 
 SILAH TRAINING( با�شم مركز �شلة للتدريب )واملقينَّد يف ال�شجل التجاري حتت رقم )2-72853

.)CENTER

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

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

�شدر بتاريخ: 26 جمادى الأولى 1439هـ
المــــــوافـــــق: 12 فـبــــــرايــــــــــــر 2018م
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وز�رة��لعمل�و�لتنمية��الجتماعية

�قر�ر�رقم�)14(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن��لرتخي�س�بت�ضجيل�جمعية�وطني��لبحرين

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

وتعديالته،
الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  تنظيم  �شاأن  يف   1990 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

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

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

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية وطني البحرين،

قرر��الآتي:
مادة�-��1-

ل جمعية وطني البحرين  يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت قيد  ت�شجنَّ
رقم  )4/ج/اأج/2018(.

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

التايل لتاريخ الن�شر.     
                                                                     �وزير��لعمل�و�لتنمية��الجتماعية
جميل�بن�محمد�علي�حميد�ن

�شدر بتاريخ:  28 جمادى الأولى  1439هـ
الـمــوافــــــــق: 14 فــبـــرايــــــــــــــــر 2018م
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بيان�باأ�ضماء��الأع�ضاء��ملوؤ�ض�ضني
جلمعية�وطني��لبحرين

1 - عدنان محمود يو�شف ال�شيخ.
2 - فواز اأحمد �شليمان .

3 - را�شد نبيل يعقوب الحمر.
4 - را�شد اأحمد اإبراهيم عثمان الأن�شاري.

5 - عائ�شة خالد يعقوب.
6 - عبدالرحمن ح�شن عبدالرحمن بو جيري.

7 - جابر �شقر جابر �شقر الرويعي.
8 - مجدي �شالح علي ح�شن  الدو�شري.

9 - محمد يو�شف محمد النعار.
10- محمد عبدالرزاق النعمه.
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ملخ�س��لنظام��الأ�ضا�ضي
جلمعية�وطني��لبحرين

اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام  تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على 
2018 حتت قيد رقم )4/ج/اأج/2018( ، طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 
والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون 

رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
من  للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثُبت  الجتماعية،  والتنمية  العمل  بوزارة  اجلمعية  ل  ُت�شجنَّ
تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990يف �شاأن 
تنظيم �ِشِجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون 

الجتماعية. 
مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو مبنى 363 طريق 214 جممع 202 املحرق مملكة البحرين.

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

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

اجلهات احلكومية املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
1 - ن�شر ثقافة الهوية الوطنية وتعزيز النتماء والم�شئولية تجاه الوطن والمجتمع.

2 - تفعيـــل ال�شراكـــة المجتمعية التي تهدف اإلـــى تعزيز روح الم�شئولية الفرديـــة واللتزام بالواجبات 
الوطنية.

3 - الت�شجيـــع علـــى التم�شك والمحافظة على التراث والعادات والتقاليـــد التي اأورثها الآباء والأجداد، 
واللتزام باأخالقيات الت�شامح الديني والندماج المجتمعي.

4 - تفعيـــل وا�شتثمار طاقة ال�شباب في التنمية الوطنيـــة ون�شر ثقافة التطوع وحث اأفراد المجتمع على 
اللتحاق بالعمل التطوعي.

ر عن الهوية الوطنية. 5 - اإبراز اأهمية روح العمل الجماعي لخدمة الوطن والمواطن كوجه معبِّ
6 - تعزيز مبداأ طاعة ولة الأمر بالولء المطلق لرفعة الوطن وتقدمه.

7 - الرتقاء بمفهوم الهوية الوطنية وغْر�ِشها في نفو�س المجتمع.
8 - التعـــاون مع الجهات الحكومية والإقليمية والدوليـــة ومع الموؤ�ش�شات والجمعيات العربية والأجنبية 
ذات العالقـــة داخل وخارج مملكـــة البحرين، وذلك لتحقيق اأهداف الجمعيـــة الرامية اإلى تعزيز 
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الهوية الوطنية وتقوية مبداأ الولء والنتماء لدى المواطنين والمقيمين على حد �شواء.

اأْخذ  وبعد  البحرين  مبملكة  بها  املعمول  القواني  حدود  يف  اأهدافها  لتحقيق  اجلمعية    وت�شعى 
املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة بالعمل بالو�شائل التالية:

1 - اإقامـــة الفعاليـــات والموؤتمـــرات ذات العالقـــة بن�شاط الجمعية  بعـــد اأْخذ الموافقـــة الم�شبقة من 
الجهات الحكومية المخت�شة. 

2 - عقد الندوات والدورات وور�س العمل التدريبية بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات الحكومية 
المخت�شة.

3 - اإ�شـــدار ن�شـــرات ومطبوعـــات وِفْق اأهـــداف الجمعية المر�شومة بعـــد اأْخذ الموافقـــة الم�شبقة من 
الجهات الحكومية المخت�شة.

4 - اإن�شـــاء موقـــع اإلكترونـــي للجمعية على �شبكـــة الإنترنت بعد اأخـــذ الموافقة الم�شبقـــة من الجهات 
الحكومية المخت�شة.

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

1( اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.
2( اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك واأن ل يكون قد ُحِكَم عليه في جريمة مخلنَّة بال�شرف اأو الأمانة اإل 

اإذا ُردنَّ اإليه اعتباره.

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

اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا يف هذا ال�شاأن.
العمومية  اأن اجلمعية  الهيئات املختلفة للجمعية، فقد اعترب  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ن  وقد ت�شمنَّ
هي ال�شلطة العليا يف ر�شم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على جميع اأجهزتها 
وجلانها واأع�شائها. وبينَّ النظام الأ�شا�شي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية العادية منها وغري العادية، 
على  الت�شويت  وكيفية  توافره  الواجب  القانوين  والن�شاب  عْقدها  عند  باعها  اتِّ الواجب  وال�شروط 

قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدنَّ

كما بينَّ النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة يتكون من ت�شعة اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من 
بي اأع�شائها ملدة �شنتي قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

واعترب النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة هو ال�شلطة التنفيذية للجمعية، ويقوم بتنفيذ ال�شيا�شة 
التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُت�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة للجمعية. وبينَّ 
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واأن  اللجان املختلفة،  الع�شوية فيه وحقه يف ت�شكيل  الأ�شا�شي اخت�شا�شات املجل�س و�شروط  النظام 
د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت وكيفية حل املجل�س. اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر، كما حدنَّ

وحول مالية اجلمعية بينَّ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من: 
1( ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.

2( ا�شتراكات الأع�شاء.
3( الهبات والتبرعات التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

4( اإيـــرادات الحفـــالت والمعار�س والأ�شواق الخيرية التي تقيمهـــا اأو ت�شترك فيها الجمعية بعد 
اخذ موافقة  الجهات المخت�شة. 

5( الأربـــاح الناتجـــة عـــن ا�شتثمار اأمـــوال الجمعية في حـــدود القوانين المعمول بهـــا في مملكة 
البحرين.  

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

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

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

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

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

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وز�رة��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)19(�ل�ضنة��2018
ب�ضاأن�تغيري�ت�ضنيف�عدد�من��لعقار�ت�يف�منطقة��حلجيات-�جممع�939

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

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

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

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

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

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين، 
املعدل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017،

بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 
ل�شنة 2009، املعدل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016،

وبعد العر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر��الآتي:
مادة�)1(

املعار�س  مناطق  ت�شنيف  اإلى   939 جممع  احلجيات  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  ُيغرينَّ 
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبنَّق عليها ال�شرتاطات  ِوْفقًا   ،)COM( التجارية
التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

وزير��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 20جمادى الأولى 1439هـ
المــــــوافــــــق: 6 فـبــــــــرايــــــــــر 2018م
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وز�رة��ضئون��ل�ضباب�و�لريا�ضة

�قر�ر�رقم�)5(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�تعيني�جمل�س��إد�رة�موؤقت�جلمعية��ضفينة��ضباب��لعامل

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

وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )70( ل�شنة 2015 بتنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2000 ب�شاأن ن�ْشر رقم قيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي جلمعية �شفينة 
لة بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، �شباب العامل امل�شجنَّ

اجلمعية  انعقاد  عدم  نة  واملت�شمِّ ال�شباب،  لتنمية  امل�شاعد  الوكيل  من  مة  املقدنَّ املذكرة  وعلى 
العمومية جلمعية �شفينة �شباب العامل ملدة عامي متتاليي، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للجمعية،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية ال�شباب، 

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

تاريخ �شدور هذا  اعتبارًا من  العامل ملدة عام،  اإدارة موؤقت جلمعية �شفينة �شباب  ُيعينَّ جمل�س 
القرار، برئا�شة الأ�شتاذة/ �شيخة عبداهلل بطي، وع�شوية كل من: 

نائب الرئي�س 1 - طالل محمد الأن�شاري  
اأمين ال�شر 2 - ُبُدور اإبراهيم كمال   

الأمين المالي 3 - في�شل عي�شى الخياط  
ع�شوًا 4 - وفاء اإبراهيم العمادي  
ع�شوًا 5 - خالد �شلمان ال�شيخ   
ع�شوًا 6 - هيفاء محمد هادي   
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�ملادة��لثانية
رة ملجل�س الإدارة يف النظام الأ�شا�شي للجمعية،  تكون ملجل�س الإدارة املعينَّ الخت�شا�شات املقرنَّ
ويتولى اإدارة �شئونها وت�شريف اأمورها، ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 
والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون 

رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته، والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

�ملادة��لثالثة
م اإلى وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ب�شاأن اأو�شاع اجلمعية،  ُيِعد جمل�س الإدارة املعينَّ تقريرًا يقدنَّ
لأحكام  ِوْفقًا  به،  العمل  وتنظيم  لتطوير  ومقرتحاته  املا�شيي،  العامي  خالل  املالية  اأموره  نًا  مت�شمِّ
تاريخ  من  اأ�شهر  ثالثة  خالل  وذلك  اإليها،  امل�شار  الأ�شا�شي  والنظام  النموذجية  والالئحة  القانون، 

�شدور هذا القرار.

�ملادة��لر�بعة
يتولى جمل�س الإدارة املعينَّ فْور �شدور هذا القرار وبالتن�شيق مع وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة 
الالزمة لكت�شاب ع�شوية اجلمعية  ال�شروط  فيهم  تتوافر  َمن  رها وحتديد  الع�شوية وح�شْ باب  فْتح 
بالدعوة  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  موافقة  بعد  املجل�س  يقوم  اأْن  على  للجمعية،  العمومية 
اًل عن  لجتماع اجلمعية العمومية قبل نهاية مدته ب�شهر على الأقل، واأْن يعِر�س عليها تقريرًا مف�شنَّ
اإدارة جديدًا يف اجلل�شة ذاتها، وذلك بعد اتخاذ  حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س 
امل�شار  الأ�شا�شي للجمعية  للقانون والنظام  ِوْفقًا  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح 

اإليهما.

�ملادة��خلام�ضة
على الوكيل امل�شاعد لتنمية ال�شباب تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.
وزير��ضئون��ل�ضباب�و�لريا�ضة

ه�ضام�بن�محمد��جلودر
�شدر بتاريخ: 27 جمادى الأولى 1439هـ
الـمــــوافـــــــق: 13 فــبـــــرايــــــــــر 2018م
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وز�رة��ل�ضناعة�و�لتجارة�و�ل�ضياحة

�قر�ر�رقم�)10(�ل�ضنة��2018
��يف��ضاأن�تعديل��لقر�ر�رقم�)108(�ل�ضنة�2010

دة� ��ل�ضادر�ب�ضاأن��عتماد��ملو��ضفات��لقيا�ضية��خلليجية��ملوحَّ
د( د�و�ملجمَّ )�الأ�ضماك��ل�ضدفية�-��جلزء��لثاين:��ضرطان��لبحر��ملربَّ

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 
بعد الطالع على القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

وعلى لئحة املفو�شية الأوروبية رقم EC( 2006/1881( ال�شادرة يف 19 دي�شمرب 2006،
العربية يف الجتماع  التعاون لدول اخلليج  التقيي�س لدول جمل�س  اإدارة هيئة  وعلى قرار جمل�س 
 2008 مايو   27 يف  املنعقد  الثامن  والجتماع  الريا�س،  مبدينة   2007 نوفمرب   27 يف  املنعقد  ال�شابع 

دة،  مبدينة الدوحة، ب�شاأن اعتماد موا�شفات قيا�شية ولوائح فنية خليجية موحنَّ
مايو   24 بتاريخ  املنعقد  الأول  اجتماعها  يف  واملقايي�س  للموا�شفات  الوطنية  اللجنة  قرار  وعلى 
دة لبع�س املنتجات الكيميائية  2010 باملوافقة على اعتماد موا�شفات قيا�شية ولوائح فنية خليجية موحنَّ
املعلومات  وتقنية  والغاز،  والنفط  والبناء،  والت�شييد  والغذائية،  واملقايي�س  والكهربائية،  وامليكانيكية 

كموا�شفات قيا�شية وطنية، 
وعلى قرار وزير ال�شناعة والتجارة رقم )108( ل�شنة 2010 ب�شاأن اعتماد املوا�شفات القيا�شية 
دة لبع�س املنتجات الكيميائية وامليكانيكية والكهربائية، واملقايي�س والغذائية، والت�شييد  اخلليجية املوحنَّ

والبناء، والنفط والغاز، وتقنية املعلومات كموا�شفات قيا�شية وطنية، 
وعلى قرار وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة رقم )155( ل�شنة 2017 باإ�شدار الالئحة التنفيذية 

للقانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س،  
وبناء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة، 

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

دة لبع�س املنتجات  مع عدم الإخالل مبا ورد باملوا�شفات القيا�شية واللوائح الفنية اخلليجية املوحنَّ
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وتقنية  والغاز،  والنفط  والبناء،  والت�شييد  والغذائية،  واملقايي�س  والكهربائية،  وامليكانيكية  الكيميائية 
املعلومات، واملعتَمدة كموا�شفات قيا�شية ولوائح فنية وطنية بالقرار الوزاري رقم )108( ل�شنة 2010، 
عند  الرطب  الوزن  اأ�شا�س  على  ثة  املَُلوِّ املعدنية  العنا�شر  كاأحد  بها  امل�شموح  الكادميوم  ن�شبة  ل  ُتعدنَّ
د    د واملجمنَّ الفح�س، والواردة يف خ�شو�س الأ�شماك ال�شدفية – اجلزء الثاين : �شرطان البحر املربنَّ
)برقم الالئحة الفنية اخلليجية )GSO 1922/ 2009، بحيث ل تزيد ن�شبة عن�شر الكادميوم امل�شموح 
َتواُفقًا مع  بها عند الفح�س عن )0.50( جزء يف املليون بدًل من )0.10( جزء يف املليون، وذلك 

لئحة املفو�شية الأوروبية رقم 2006/1881  امل�شار اإليها بديباجة هذا القرار.    

�ملادة��لثانية
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

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

�شدر بتاريخ: 28 جمادى الولى 1439هــ
المــــــوافــــــق: 14 فـبـــــــرايــــــــــر 2018م
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م�ضرف��لبحرين��ملركزي

�قر�ر�رقم�)7(�ل�ضنة�2018
�ب�ضاأن�ت�ضكيل�جمل�س��إد�رة��ضندوق

�تعوي�س��ملت�ضررين�من�حو�دث��ملركبات

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على القانون رقم )61( ل�شنة 2014 ب�شاأن �شندوق تعوي�س املت�شررين من حوادث 

املركبات،
وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر��الآتي:
�ملادة�)1(

ُي�شكل جمل�س اإدارة �شندوق تعوي�س املت�شررين من حوادث املركبات على النحو الآتي:
1- ال�شيد/ عبدالرحمن محمد الباكر

عن م�شرف البحرين المركزي  رئي�شًا 
يقي دِّ 2- ال�شيد/ فوؤاد عبدالواحد عبداهلل ال�شِّ

عن م�شرف البحرين المركزي  نائبًا للرئي�س
3- ال�شيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب اآل خليفة

ع�شوًا ممثاًل عن الإدارة العامة للمرور 
4- ال�شيد/ يحيى اإبراهيم نور الدين

ع�شوًا ممثاًل عن جمعية التاأمين البحرينية 
�س 5- ال�شيد/ اإبراهيم محمد الريِّ

ع�شوًا ممثاًل عن جمعية التاأمين البحرينية 
6- ال�شيد/ توفيق عي�شى �شهاب

ع�شوًا من ذوي الخبرة والخت�شا�س 
7- ال�شيد/ محمد كاظم عبداهلل كاظم

ع�شوًا من ذوي الخبرة والخت�شا�س 

�ملادة�)2(
تكون مدة ع�شوية املجل�س ثالث �شنوات اعتبارًا من تاريخ �شدور القرار.

�ملادة�)3(
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

�� �
���محافظ�م�ضرف��لبحرين��ملركزي�

�ر�ضيد�محمد��ملعر�ج
�شدر بتاريخ:  2 جمادى الآخرة 1439هــ
الـمـوافـــــــــق: 18 فــبـــــرايـــــــــــر 2018م
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هيئة��لت�ضريع�و�الإفتاء��لقانوين

�قر�ر�رقم�)5(�ل�ضنة�2018
�بتعيني�ع�ضو�يف�جلنة��لفتوى�و�لت�ضريع

بهيئة��لت�ضريع�و�الإفتاء��لقانوين

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 

القانوين وتعديالته، وعلى الأخ�س املواد )التا�شعة، العا�شرة، احلادية ع�شرة( منه،
ل�شنة   )2( رقم  بالقرار  ال�شادرة  والت�شريع  الفتوى  جلنة  عمل  لنظام  الداخلية  الالئحة  وعلى 

،2007
وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جلنة الفتوى والت�شريع بهيئة الت�شريع والإفتاء 

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

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

الت�شريع  َندا ع�شوًا يف جلنة الفتوى والت�شريع بهيئة  يعينَّ امل�شت�شار الدكتور وليد محمود محمد 
والإفتاء القانوين

�ملادة��لثانية
على نائب رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�هيئة��لت�ضريع�و�الإفتاء��لقانوين
رئي�س�جمل�س��لهيئة

�مل�ضت�ضار�نو�ف�عبد�هلل�حمزة
�شدر بتاريخ: 5 جمادى الآخرة 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 21 فــبـــــرايـــــــــر 2018م
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هيئة��لت�ضريع�و�الإفتاء��لقانوين

�قر�ر�رقم�)7(�ل�ضنة�2018
�باإعادة�ت�ضكيل��ملكتب��لفني�للجنة��لفتوى�و�لت�ضريع

بهيئة��لت�ضريع�و�الإفتاء��لقانوين

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 

القانوين وتعديالته،
ل�شنة   )2( رقم  بالقرار  ال�شادرة  والت�شريع  الفتوى  جلنة  عمل  لنظام  الداخلية  الالئحة  وعلى 

2007، وعلى الأخ�س املادة )8( منها،
بهيئة  والت�شريع  الفتوى  للجنة  الفني  املكتب  ت�شكيل  باإعادة   2017 ل�شنة   )4( رقم  القرار  وعلى 

الت�شريع والإفتاء القانوين،
وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جلنة الفتوى والت�شريع بهيئة الت�شريع والإفتاء 

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

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

ُيعاد ت�شكيل املكتب الفني للجنة الفتوى والت�شريع بهيئة الت�شريع والإفتاء القانوين برئا�شة امل�شت�شار 
امل�شاِعد نورة عبدالروؤوف البوعيني، وع�شوية كل من:
1 - الم�شت�شار الدكتور عيد اأحمد �شالمة الغفلول.
2 - الم�شت�شار الدكتور �شعيد ال�شيد محمد قنديل.
3 - الم�شت�شار الدكتور اأيمن محمد محمد جمعة.

4 - الم�شت�شار عبدالفتاح رم�شان عبدالحي ر�شالن.
5 - الم�شت�شار الم�شاعد اأمينة عبدالرحمن المعال.

6 - الباحث القانوني اإبراهيم �شامي البو�شميط.

�ملادة��لثانية
بهيئة  والت�شريع  الفتوى  للجنة  الفني  املكتب  ت�شكيل  باإعادة   2017 ل�شنة   )4( رقم  القرار  ُيلغى 
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الت�شريع والإفتاء القانوين.

�ملادة��لثالثة
على نائب رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�هيئة��لت�ضريع�و�الإفتاء��لقانوين
رئي�س�جمل�س��لهيئة

�مل�ضت�ضار�نو�ف�عبد�هلل�حمزة

�شدر بتاريخ: 5 جمادى الآخرة 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 21 فــبـــــرايـــــــــر 2018م
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هيئة�تنظيم��الت�ضاالت

�إعالن��ضادر�عن�هيئة�تنظيم��الت�ضاالت
باإلغاء��لرتخي�س��ملمنوح�ل�ضركة�)خدمات��ملعلومات��ملتحركة�ذ�م�م(

يناير   18 بتاريخ  املن�شور  )الهيئة(  الت�شالت  تنظيم  هيئة  عن  ال�شادر  الإعالن  اإلى  بالإ�شارة 
2018 يف اجلريدة الر�شمية بعددها رقم )3349(، واملوقع الإلكرتوين للهيئة، والذي اأخطرت الهيئة 
مبوجبه الأطراف ذوي امل�شلحة عن عزمها اإلغاء الرتخي�س العادي لتقدمي خدمات القيمة امل�شافة 
قانون  مبوجب   2005 فرباير   8 بتاريخ  ال�شادر  ذ.م.م  املتحركة  املعلومات  خدمات  ل�شركة  املمنوح 
الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، ودعت الأطراف من ذوي امل�شلحة اإلى 

تقدمي مالحظاتهم بهذا اخل�شو�س.
ومبا اأن الهيئة مل تت�شلم اأية مالحظات من الأطراف ذوي امل�شلحة، فاإن الرتخي�س املذكور اأعاله 

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

هيئة�تنظيم��الت�ضاالت
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قر�ر�ت���ضتمالك

قر�ر���ضتمالك�رقم�)3(�ل�ضنة�2018
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 للمنفعة العامة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
الكائن يف جرداب، وامل�شجل باملقدمة  اإبراهيم حجي عبدالعزيز،  ال�شيد/ عبدالر�شا علي  من ملك 
رقم 1994/5647 عقار رقم 08007376، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.
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��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف

قر�ر���ضتمالك�رقم�)4(�ل�ضنة�2018
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 للمنفعة العامة، قـد قـررت ا�شتمالك 
جزء من ملك ال�شيد/ اإبراهيم عبدالعزيز اإبراهيم مكي، الكائن يف جرداب، وامل�شجل باملقدمة رقم 
الأ�شغال  وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل  من  وذلك   ،08001328 رقم  عقار   1998/8409

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

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

                                                          وزير��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف
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قر�ر���ضتمالك�رقم�)5(�ل�ضنة�2018
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 جزء من 
ملك �شركة املوؤيد للتنمية العمرانية ذ.م.م، الكائن يف امل�شلى،  وامل�شجل باملقدمة رقم 2011/1192 
عقار رقم 04042685، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين/ الطرق.
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��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف

قر�ر���ضتمالك�رقم�)6(�ل�ضنة�2018
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 للمنفعة العامـة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة،  و�شط  الكائن يف  الدوخي،  ال�شيد/ علي محمد علي محمد  من ملك 
الأ�شغال  وزارة  طلب   ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل  من  وذلك   ،03190494 رقم  عقار   2011/3301

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.
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��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف
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قر�ر���ضتمالك�رقم�)7(�ل�ضنة�2018
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 للمنفعة العامة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك ال�شيد/ عي�شى علي جا�شم مال اهلل، الكائن يف املحرق، امل�شجل باملقدمة رقم 2013/15555 
عقار رقم 02014903، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين/ الطرق.
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��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف

قر�ر���ضتمالك�رقم�)8(�ل�ضنة�2018
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 للمنفعة العامة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك/ 
ورثة ال�شيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب اآل خليفة، الكائن يف الدير، وامل�شجل باملقدمة رقم 1992/485 
عقار رقم 03060876، وذلك من اأجل تو�شعة طريق، 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��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف
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وز�رة��ل�ضناعة�و�لتجارة�و�ل�ضياحة

�إعالنات�مركز��مل�ضتثمرين

�إعالن�رقم�)120(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
 

اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالرحمن اأحمد محمد علي الخياط، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ما�شتر �شي�شتم لإدارة اأجهزة 
الت�شالت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 66215-3، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 
�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من 
الجن�شية(،  وروي جاكوب )هندي  الجن�شية(،  الخياط )بحريني  اأحمد محمد علي  اأحمد عبدالرحمن  ال�شادة: 

وجولي اإليزابث روي  )هندي الجن�شية(.

�إعالن�رقم�)121(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
�

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،83257 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  المغربي(،  القمر  )مطعم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية 
القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( 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.

�إعالن�رقم�)122(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة

�إلى�فرع�ملوؤ�ض�ضة�فردية
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في �شركة 
 ،67110 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  المميزة  )الحلول  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )كفتيريا القبطان(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

.4-72780
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�إعالن�رقم�)123(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
علوي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيد عدنان ح�شين نا�شر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مزاد العربية لالأثاث الم�شتعمل(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 43672 طالبا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة الم�شمى )العبدلي التجارية( اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 10،000 ) ع�شره اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 
 ،Thampikannu Rawther Sidhikعلوي ال�شيد عدنان ح�شين نا�شر، وعلوي ال�شيد �شبر ح�شين نا�شر ال�شماك، و 

     .Ibrahim Rawther Bhadharudeenو

�إعالن�رقم�)124(�ل�ضنة�2018
�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية�

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
��

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه حميدة بانو محمد 
ب�شير وهاب دين، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مبين لالأدوات الكهربائية(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 50187، طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة الم�شمى )بوابة اإح�شان للخياطة والأقم�شة( اإلى �شركة ذات 
 Mohammad Riaz م�شوؤولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، واإدخال 

�شريكًا معها في ال�شركة.

�إعالن�رقم�)125(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالنبي 
اإبراهيم محمد الوردي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الوردي لمقاولت التنظيفات وال�شيانة(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 20587-2، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 
 وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف(دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالنبي اإبراهيم محمد الوردي،

.Thomas Georgeو ،Varghese Sunny Koladyو

�إعالن�رقم�)126(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة

�إلى��ضركة��ل�ضخ�س��لو�حد��
في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ردكاب فور اإيكونك �شيرف�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،109892 رقم 
بن  فهد  لمالكها  �س.�س.و(  �شيرف�س  اإيكونك  فور  )ردكاب  التجاري  ا�شمها  وي�شبح  دينار،  مقداره1،250.000 

�شعبان بن عبدالمعطي الفار.  
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.

�إعالن�رقم�)127(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة��ل�ضخ�س��لو�حد

�إلى�موؤ�ض�ضة�فردية
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ فهد جا�شم 
محمد بن �شند، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )رويال �شتار �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
اإلى موؤ�ش�شة فردية قائمة، الم�شجلة بموجب  رقم 64023، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

القيد رقم 68330، وت�شبح ملكًا لل�شيد/ فهد جا�شم محمد بن �شند، وقيامه �شخ�شيًا باإجراءات التحويل  .

�إعالن�رقم�)128(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة��ل�ضخ�س��لو�حد

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه انت�شار مدين مالكة 
�شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )انت�شار مدين للت�شويق �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 118885 
طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 200 

)مائتين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: يون�س مدين، وانت�شار مدين.

�إعالن�رقم�)129(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية
�إلى��ضركة��ل�ضخ�س��لو�حد�

�
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ م�شطفى 
بن عبدالرحيم بن حافظ جاللي مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأبولو لالإدارة والخدمات(، الم�شجلة 
الواحد،  اإلى �شركة ال�شخ�س  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  بموجب القيد رقم 53818 طالبًا تغيير 
ا�شمها التجاري �شركة )اأبولو لالإدارة والخدمات �س.�س.و( وبراأ�شمال مقدره 20،000 )األفين( دينار بحريني، 



العدد: 3354 – الخميس 22 فبراير 2018

125

وتكون مملوكة لل�شيد/ م�شطفى بن عبدالرحيم بن حافظ جاللي.
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.

�إعالن�رقم�)130(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة��ل�ضخ�س��لو�حد

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�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 )غلوبل �شبالي للحلول �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 95595، طالبا 
 50،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

)خم�شون 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.

�إعالن�رقم�)131(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة��ل�ضخ�س��لو�حد
�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة�

�
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ كمال اأحمد 
ال�شعدون، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مجموعة ال�شعدون �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 73842، 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: كمال اأحمد ح�شن اأحمد ال�شعدون، ويو�شف 

كمال اأحمد ح�شن اأحمد ال�شعدون  

�إعالن�رقم�)132(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة��ل�ضخ�س��لو�حد

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ كمال اأحمد 
ال�شعدون، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ال�شعدون للخدمات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 99403، 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: كمال اأحمد ح�شن اأحمد ال�شعدون، ويو�شف 

كمال اأحمد ح�شن اأحمد ال�شعدون.
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�إعالن�رقم�)133(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�فرع�من��ضركة��ل�ضخ�س��لو�حد

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 
الموؤيد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الموؤيد للتكنولوجيا �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 114037، طالبًا تحويل الفرع الثاني من ال�شركة الم�شمى )الموؤيد للتكنولوجيا المالية �س.�س.و( اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة 

لكل من: �شركة الموؤيد للتكنولوجيا �س.�س.و لمالكها عبداهلل الموؤيد، وال�شيد/ عبداهلل الموؤيد.

�إعالن�رقم�)134(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�فرع�من��موؤ�ض�ضة�فردية

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
�

ال�شيد/ محمد  اإليه   باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
خليفة جا�شم دليم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شنجرى تريدينغ هاو�س(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 33868، طالبًا تحويل الفرع رقم 20 من الموؤ�ش�شة والم�شمى )ريليان�س لالأثاث وال�شتائر والتنجيدات( اإلى  
وتكون  بحرينيًا،  دينارًا  و خم�شون(  اأربعمائة  و  )األف  مقداره 1،450  وبراأ�شمال  م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة 

مملوكة لكل من: محمد خليفة جا�شم دليم، و�شال�س اأن�شبو لليكاتيل �شا�شيد هران.

�إعالن�رقم�)135(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة��ل�ضخ�س��لو�حد�

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
 

�شعود  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالعزيز قا�شم كانو، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأربيان كوتج �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم  6 4946، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، بناًء 
على تنازل ال�شيد/ �شعود كانو عن ح�ش�شه لكل من: �شركة مر�شى للترفيه القاب�شة �س.م.ب )مقفلة( و�شركة 

جنينا ريل اإي�شتيت هولدينغ ذ.م.م، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون 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.


