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 مر�سوم رقم )24( ل�سنة 2018
�ض ململكة البحرين  بتعيني �سفري فوق العادة مفوَّ

لدى دولة الإمارات العربية املتحدة

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

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

وعلى املر�شوم رقم )6( ل�شنة 2018 بتعيني �شفري يف الديوان العام لوزارة اخلارجية،
العام يف  الديوان  اإلى  �س  مفوَّ العادة  فوق  �شفري  بنقل  ل�شنة 2018  رقم )4(  القرار  وعلى 

وزارة اخلارجية،
وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعـنيَّ ال�شيـخ  خـالـد بـن عـبـداهلل بن عـلــي اآل خـليـفـة - ال�شفيـر يف الديـوان العـام لـوزارة 
بلقب  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  لدى  البحرينية  الدبلوما�شية  للبعثة  رئي�شًا   - اخلـارجيـة 

�شفري فوق العادة مفوَّ�س.

املادة الثانية
على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة 

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:

بتاريــــخ: 24 رجب 1439هـ
الموافق: 10 اأبريل 2018م
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 قرار رقم )14( ل�سنة 2018
بتعيني مديرين يف وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 
ل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51(  املعدَّ

ل�شنة 2012 وتعديالته،
والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017،  العمراين، املعدَّ
وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعنيَّ يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين كلٌّ من:
مديرًا لإدارة التنمية الح�شرية. 1- راوية خليفة اأحمد المناعي  

مديرًا لإدارة الثروة النباتية. 2- ح�شين جواد الليث    

املادة الثانية
على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين 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: 19 رجـب 1439هـ
الـمــــــوافــــق: 5 اأبـريــل 2018م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )20( ل�سنة  2018

  بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )46( ل�سنة 2011
ج والرعاية الالحقة من دار رعاية الطفولة  ب�ساأن تنظيم التََّخرُّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
البحرين  دولة  ان�شمام  ل�شنة  1991ب�شاأن    )16( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 
اإلى اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية العامة يف نوفمرب عام 1989، 

لة باملر�شوم بقانون رقم )8(  ل�شنة 2000، املعدَّ
وعلى املر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2000 ب�شاأن احل�شانة الأ�شرية،

 وعلى قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،
وعلى املر�شوم رقم )73( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة التنفيذية لقانون احل�شانة الأ�شرية،
ج والرعاية الالحقة من دار رعاية  وعلى القرار رقم )46( ل�شنة 2011 ب�شاأن تنظيم التََّخرُّ

ل بالقرار رقم )24( ل�شنة 2014، الطفولة، املعدَّ
وبناًء  على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:
املادة الولى

ُي�شتبَدل بن�شو�س املواد )1( و)8( و)15( و)17(و)19( من القرار رقم )46( ل�شنة 2011 
ج والرعاية الالحقة من دار رعاية الطفولة، الن�شو�س الآتية: ب�شاأن تنظيم التََّخرُّ

مادة )1(:
كلٍّ  قريَن  املبينَة  املعايَن  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القرار  هذا  اأحكام  تطبيق  "يف 

منها ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:
الوزارة: وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

الدار: الدار المعنية برعاية الأطفال مجهولي الأبوين اأو َمن تت�شابه ظروفهم مع هوؤلء الأطفال، 
ر على اآبائهم رعايتهـــم، والأطفال الذين يتعر�شـــون لالإيذاء الج�شدي اأو  كالأطفـــال الذيـــن يتعذَّ

النف�شي اأو الإهمال داخل محيط الأ�شرة.
مجل�ض الإدارة: مجل�س اإدارة الدار.

اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجل�س الإدارة.
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ي���ج: البن مجهول الأبوين المقيم في الدار الـــذي تجاوز �شنه الثامنة ع�شرة وانتقل  الب���ن الِخرِّ
بعد ذلك اإلى ال�شكن الم�شتقل.

ال�سكن الم�ستقل: �شقة موؤثثة خارج الدار م�شتوفية لكافة الخدمات الأ�شا�شية للعي�س.
ج من الـــدار ببرنامج تاأهيلي نف�شي  برنام���ج التهيئ���ة: اإلحاق الأبناء ممن هـــم على اأبواب التََّخرُّ

ن البن وي�شاعده على الندماج في المجتمع. واجتماعي وتربوي يَمكِّ
�شة  الح�شـــاب الخا�ـــس: ح�شاب بنكـــي تودع فيه كافـــة الإيـــرادات والهبات والتبرعـــات المخ�شَّ
ل�شالح الدار، ويتم الإ�شراف عليه من ِقَبل مجل�س الإدارة بالتن�شيق مع اإدارة الرعاية الجتماعية 

بالوزارة."
مادة )8(:

المعي�شة( قدرها �شتون دينارًا،  يج منحة �شهرية )لأغرا�س  الِخرِّ الوزارة لالبن  "ت�شرف 
وتتم م�شاعفتها في �شهر رم�شان المبارك.

مادة )15(:
دها  الذي يعمل وملتزٍم بعمله يحدِّ يج  اخِلرِّ الإدارة �شرف م�شاعدة �شهرية لالبن  "ملجل�س 

جمل�س الإدارة."
مادة )17(:

"مع مراعاة حكم املادة )2( من هذا القرار، يجوز لالبن املقيم يف الدار والذي بلغ �شن 
اجلامعية  اأو  الثانوية  للمرحلة  درا�شته  موا�شاًل  كان  اإذا  بالدار  الإقامة  يف  ال�شتمرار  ج  التََّخرُّ
ج، وُيحَرم من البقاء يف الدار عند تكرار ر�شوبه يف اأيٍّ من املرحلتني  بنجاح وذلك حتى التََّخرُّ

بدون مربر يقبله جمل�س الإدارة، اأو عدم التزامه باأنwظمة ولوائح الدار ."
مادة )19(:

القرار  هذا  يف  الواردة  واملخ�ش�شات  واملنح  وامل�شاعدات  واملزايا  اخلدمات  كافة  "تنتهي 
يج على وظيفة ذات دخل ثابت يحقق ال�شتقرار املعي�شي له." بح�شول البن اخِلرِّ

املادة الثانية
على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية 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: 5 رجــــــب 1439هـ
الـمــوافــــــــق: 22 مار�س 2018م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )21( ل�سنة 2018
ب�ساأن الرتخي�ض باإن�ساء وت�سغيل مركز النور للرتبية اخلا�سة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
املعاقني  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )74( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،
وت�شغيل  باإن�شاء  الرتخي�س  واإجراءات  �شروط  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )64( رقم  القرار  وعلى 
مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والور�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، واملعدل 

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر الآتي:
مادة )1(

�س لل�شيدة نور ال�شيد في�شل اأحمد �شرف اآل �شرف باإن�شاء وت�شغيل مركز نور للرتبية  ُيرخَّ
اخلا�شة ملدة �شنتني حتت قيد رقم )02/م ت خ/2018(.

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: 11 رجـــب 1439هـ
الـمــوافــــــــق: 28 مار�س 2018م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )22( ل�سنة 2018
ب�ساأن الرتخي�ض باإن�ساء وت�سغيل مركز الأماين للرتبية اخلا�سة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
املعاقني  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )74( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،
وت�شغيل  باإن�شاء  الرتخي�س  واإجراءات  �شروط  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )64( رقم  القرار  وعلى 
مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والور�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، واملعدل 

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر الآتي:
مادة )1(

�س لل�شيدة بتول ح�شن محمد عبدالنبي باإن�شاء وت�شغيل مركز الأماين للرتبية اخلا�شة  ُيرخَّ
ملدة �شنتني حتت قيد رقم )01/م ت خ/2018(.

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: 11 رجـــب 1439هـ
الـمــوافــــــــق: 28 مار�س 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )22( ل�سنة 2018
ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة جو - جممع 957

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

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

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

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

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

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

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

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

و بعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   957 جممع  جو  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  يغريَّ 
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املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات 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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 25 جمادى الأولى 1439هـ
الـمـــــوافــــــق: 11 فبـــــــــــرايــــــــر 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )43( ل�سنة 2018
ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1209

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

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

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

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

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

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

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

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

و بعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة )1(

ي�شنَّف العقار رقم 10033833 الكائن مبنطقة مدينة حمد جممع 1209  �شمن ت�شنيف 
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مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه 
ال�شرتاطات 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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1 رجـــــــب 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 18 مار�س 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )44( ل�سنة 2018
ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين يف منطقة مقابة - جممع 505

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

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

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

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

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

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

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

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

و بعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارين رقم 05027804 ورقم 05028178 الكائنني مبنطقة مقابة جممع 
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505 اإلى ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 
القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات 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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1 رجـــــــب 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 18 مار�س 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )45( ل�سنة 2018
ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة عايل - جممع 740

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

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

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

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

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

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

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

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

و بعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة )1(

ي�شنَّف العقار رقم 07018301 الكائن مبنطقة عايل جممع 740، �شمن ت�شنيف مناطق 
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عليه  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )RA( اأ  اخلا�س  ال�شكن 
ال�شرتاطات 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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1 رجـــــــب 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 18 مار�س 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )46( ل�سنة 2018
ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة توبلي - جممع 711

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

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

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

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

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

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

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

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

و بعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 08022425 الكائن مبنطقة توبلي جممع 711 اإلى ت�شنيف مناطق 
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ق  ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ ِوْفقًا   )PS( اخلدمات واملرافق العامة
ل�شنة  رقم )28(  الوزراء  رئي�س جمل�س  قرار  الواردة يف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه 

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

�شدر بتاريخ: 1 رجـــــــب 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 18 مار�س 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )47( ل�سنة 2018
ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة جد احلاج - جممع 514

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

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

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

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

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

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

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

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

و بعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة جد احلاج  جممع 514 اإلى ت�شنيف مناطق ال�شكن 
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اخلا�س اأ )RA( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات 
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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1 رجــــــب 1439هـ
المـــــــوافــــق: 18 مار�س 2018م
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )15( ل�سنة 2018
باإ�سدار لئحة النظام الأ�سا�سي جلمعية بيوت ال�سباب البحرينية  

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:
بعد الطالع على 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،
�شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  ال�شبابية  والهيئات  للمراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة )88( منها،
وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1985 بالرتخي�س يف تاأ�شي�س جمعية بيوت ال�شباب البحرينية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُتعتَمد الالئحة املرافقة لهذا القرار كالئحة نظام اأ�شا�شي جلمعية بيوت ال�شباب البحرينية 
اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

     املادة الثانية
ل�شنة   )5( رقم  للقرار  املرافق  البحرينية  ال�شباب  بيوت  جلمعية  الأ�شا�شي  النظام  ُيلغى 

 .1985

املادة الثالثة
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

 وزير �سئون ال�سباب والريا�سة 
ه�سام بن محمد اجلودر

�شدر بتاريخ: 9 رجـــــــب 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 26 مار�س 2018م
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 النظام الأ�سا�سي
جلمعية بيوت ال�سباب البحرينية

الباب الأول
اأحكام عامة 

مادة )1(
تاأ�ش�شت مبملكة البحرين جمعية بيوت ال�شباب البحرينية، ِطبقًا لأحكام قانون اجلمعيات 
والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 
النموذجية  والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة، 
للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات وال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، تكون حتت اإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

مادة )2(
تْثُبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية بعد اإمتام كافة الإجراءات القانونية املتعلقة بالت�شجيل 

والإ�شهار ون�ْشر نظامها الأ�شا�شي يف اجلريدة الر�شمية. 

مادة )3(
ن�شاطها يف  وتبا�شر  �شيا�شي،  اأو  لها طابع جتاري  لي�س  عام  نفع  ذات  اجلمعية  ُتعترَب هذه 

ها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. حدود ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وتقرُّ

مادة )4(
محافظات  يف  فروعًا  تن�شئ  اأن  لها  ويحق  للجمعية،  قانونيًا  مركزًا  الرفاع  مدينة  تكون 
ق عليه من قبل وزارة  البحرين �شريطة اأْن يكون ذلك بقرار �شادر من جمل�س الإدارة، وم�شدَّ

�شئون ال�شباب والريا�شة. 

مادة )5(
اأو من  اأو نائب الرئي�س يف حال غياب الرئي�س  اإدارتها  ميثل اجلمعية قانونًا رئي�س جمل�س 

ينوب عنهما بقرار من جمل�س الإدارة. 

مادة )6(
اأع�شاء  على  ُيحَظر  كما  الدينية،  اأو  ال�شيا�شية  بامل�شائل  ال�شتغال  اجلمعية  على  ُيحَظر 
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اجلمعية اأو من�شبيها تناُول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو مخدرة داخل املن�شاآت التابعة للجمعية. 

الباب الثاين 
اأهداف جمعية بيوت ال�سباب البحرينية 

مادة )7(
تهدف اجلمعية اإلى:

 اأ - تنمية ودعم ال�شباب في البحرين باإن�شاء وتوفير بيوت ومع�شكرات واأماكن منا�شبة ينزل فيها 
ال�شباب، وتوفير القادة والبرامج المتنوعة.

ب - ت�شجيع ال�شباب على ال�شياحة لزيارة معالم بالدهم والبلدان الأخرى. 

 ج - تدعيم عالقة جمعية بيوت ال�شباب البحرينية بالتحاد العربي والدولي لبيوت ال�شباب.

 د - تنظيم الرحالت الجماعية باأقل التكاليف.

 هــــ - تثقيف ال�شباب عن طريق توفير المعلومات ال�شياحية والتاريخية والح�شارية في البحرين 
والبلدان الأخرى.

 و - ا�شتقبـــال �شباب البلدان الأخرى وت�شهيـــل زيارتهم للمناطق ال�شياحية والعمرانية، والطالع 
علـــى نواحـــي النه�شـــة الحديثة فـــي البحرين، والعمـــل على اإجـــراء لقاءات لهـــم بال�شباب 

البحريني.

 ز - اإثـــارة اهتمـــام ال�شباب بدرا�شة وخدمة البيئة، والم�شاركة فـــي الخدمة العامة، والتعوُّد على 
العتماد على النف�س والنظام.

ـــع برنامـــج �شنـــوي لأن�شطـــة بيوت ال�شبـــاب الجتماعيـــة وال�شبابيـــة والثقافيـــة والفنية   ح - و�شْ
والترويحية وتنظيم طرق ال�شتفادة منها.

 ط - القيام باأيِّ عمل من �شاأنه تحقيق اأهداف بيوت ال�شباب. 

الباب الثالث 
الع�سوية واإجراءات قبولها واإ�سقاطها

مادة )8(
تنق�شم الع�شوية يف جمعية بيوت ال�شباب البحرينية اإلى ثالثة اأق�شام:

 اأ - ع�سو �سرف:
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وُي�شرَتط فيه ما ياأتي:
1. اأْن يكون ممن قدموا خدمات جليلة للجمعية.

2. اأْن يكـــون من الأ�شخا�س الذين يمكن ال�شتفادة منهـــم في المجالت ال�شبابية اأو اأية مجالت 
اأخرى تراها الجمعية.

3. اأْن يوافـــق مجل�ـــس الإدارة على منحـــه ع�شوية ال�شرف بالأغلبية المطلقـــة، وبعد اأْخذ موافقة 
م�شبقة من وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

4. ول يدفع ع�شو ال�شرف اأية ر�شوم مقابل ع�شويته للجمعية.

 ب - ع�سو عامل:
وتنق�شم هذه الع�شوية اإلى ق�شمني:

1� ع�سو را�سد: وهو الع�شو الذي تجاوز �شن الثامنة ع�شرة.
2� ع�سو نا�سئ: وهو الع�شو الذي بلغ �شن الرابعة ع�شرة ولم يتجاوز �شن الثامنة ع�شرة.

وُي�شرَتط يف الع�شو العامل ما ياأتي: 
1. اأْن يكون بحريني الجن�شية.

2. اأْن يلتزم بت�شديد ر�ْشم الع�شوية ِوْفقًا لالئحة المالية لجمعية بيوت ال�شباب البحرينية.

3. اأْن يكـــون متمتعـــًا بحقوقه المدنية، ويكـــون ح�شن ال�شيرة وال�شلوك، ولـــم ت�شدر �شده اأحكام 
مخلَّة بال�شرف والأمانة، اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

ُلة اأو اإ�شقاط ع�شويته من اإحدى الهيئات العامة بال�شباب والريا�شة اأو  4. األ يكـــون قد �شبق ف�شْ
اأيـــة    هيئات اأخرى لأ�شباب تتعلق ب�شداد اللتزامـــات المالية، اأو بح�شن ال�شمعة، مالم ُتَزل 

اأ�شباب ذلك.

5. اأْن يلتزم بالنظام الأ�شا�شي للجمعية ولوائحها الداخلية.   

 ج - ع�سو زائر:
ُتمنْح هذه الع�شوية لل�شباب غير البحريني الذي له اإقامة في البحرين، �شريطة اأن تتوافر 
ال�شابقة الخا�شة ب�شروط  الفقرة  البنود )2( و)3( و)4( و)5( من  الواردة في  ال�شروط  فيه 

الع�شو العامل.
مادة )9(

على َمن يرغب يف الن�شمام اإلى ع�شوية جمعية بيوت ال�شباب البحرينية اأن يتقدم بطلب 
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اإلى اأمني �شر املجل�س ِوْفقًا للنموذج املعد لهذا الغر�س.    
  وعلى اأمني ال�شر عْر�س الطلب على جمل�س الإدارة يف اأول اجتماع له للبت يف قبول الطلب 
ه اأو تاأجيل البت فيه خالل �شهر من تاريخ تقدميه، وُيعترَب فوات املدة امل�شار اإليها دون  اأو رْف�شِ

البت يف الطلب مبثابة رف�ٍس له. 

مادة )10(
م الطلب كتابيًا بقرار جمل�س الإدارة بالقبول اأو الرف�س اأو التاأجيل خالل اأ�شبوع  يخَطر مقدِّ
ال�شلطة  اأمام  التََّظلُّم  حق  ل  اأُجِّ اأو  طلبه  ُرِف�س  الذي  الطلب  م  وملقدِّ القرار،  �شدور  تاريخ  من 
املخت�شة بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة يف ظرف خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإبالغه بقرار 

الرف�س.  
ول يجوز اإعادة النظر يف الطلبات التي �شبق للمجل�س اأْن رف�شها اإل بعد انق�شاء مدة ل تقل 

عن ثالثة اأ�شهر من تاريخ قرار الرف�س. 

مادة )11(
لع�شو جمعية بيوت ال�شباب البحرينية بعد ت�شجيله يف �شجل الع�شوية ودفع ر�شم الن�شمام 
احلق يف احل�شول على بطاقة الع�شوية، ويبنيَّ يف بطاقة الع�شوية ا�شمه وعنوانه و�شنة وتاريخ 
قابلة  واحدة  �شنة  الع�شوية  بطاقة  مدة  وتكون  اأخرى،  بيانات  واأية  ع�شويته  ورقم  ان�شمامه 

للتجديد بعد دفع الر�شوم املقررة. 

مادة )12(
على َمن يرغب يف الن�شحاب من ع�شوية جمعية بيوت ال�شباب البحرينية اأن يتقدم اإلى اأمني 

�شر جمل�س الإدارة بطلب مكتوب م�شفوع بالأ�شباب املوجبة لالن�شحاب.
   وعلى اأمني ال�شر عْر�س الطلب على جمل�س الإدارة خالل �شهر من تاريخ تقدميه للبت يف 

اأ�شباب ان�شحاب الع�شو.
اأية التزامات      ويلتزم الع�شو املن�شحب ب�شداد جميع ال�شرتاكات امل�شتَحقة عليه وكذلك 

مالية اأخرى للجمعية حتى تاريخ قرار جمل�س الإدارة بقبول الن�شحاب. 

مادة )13( 
ت�شقط الع�شوية يف اإحدى احلالت التالية:

1 - الوفاة.
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2 - الن�شحاب.

3 - اإذا فقد الع�شو اأحد �شروط الع�شوية المن�شو�س عليها في هذا النظام.

ل الع�شو تاأديبيًا اأو اإداريًا ِوْفقًا لل�شروط والأحكام الواردة في هذا النظام.  ف�شْ  - 4

5 - انتهاء الع�شوية ب�شبب عدم التجديد.

مادة )14(
ل الع�شو من جمعية بيوت ال�شباب البحرينية يف احلالت التالية: يجوز ملجل�س الإدارة ف�شْ

1. اإذا �شدر حكم جنائي �شده ُمِخلٍّ بالأمانة وال�شرف والآداب العامة.

ر اأختامها اأو وثائقها اأو مرا�شالتها. 2. اإذا اختل�س اأموال الجمعية اأو زوَّ
َر باأع�شاء مجل�س الإدارة اأو لجانها الفنية. 3. اإذا قذف اأو �شهَّ

4. اإذا اأَخلَّ بالنظام الأ�شا�شي واللوائح الداخلية للجمعية.
5. اإذا خالف قرارات وتوجيهات مجل�س الإدارة.

6. اإذا ارتكب اأعماًل تم�س كرامة الجمعية وت�شيء اإلى �شمعتها مما يجعله غير جدير بالع�شوية.
ول يكون الف�شل اإل باأغلبية ثلثي اأع�شاء جمل�س الإدارة وبعد التحقيق يف الوقائع املن�شوبة 

ق منها و�شماع اأقواله ب�شاأنها اإْن اأمكن. للع�شو، والتََّحقُّ
ل خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ �شدوره. ويخَطر الع�شو بقرار جمل�س الإدارة بالف�شْ

الباب الرابع
جمل�ض الإدارة 

مادة )15(
جميع  على  قراراته  وت�شري  �شئونها،  ويدير  للجمعية،  العليا  ال�شلطة  هو  الإدارة  جمل�س 

اأجهزتها وجلانها املتخ�ش�شة. 

مادة )16(
يتكون جمل�س الإدارة من رئي�س وعدد من الأع�شاء ل يقل عن خم�شة ول يزيد عن اثني ع�شر 
نهم جميعًا وزير �شئون ال�شباب والريا�شة بقرار منه، على اأْن يكونوا من املهتمني بحركة بيوت  يعيِّ
ال�شباب، وتكون مدة جمل�س الإدارة �شنتني من تاريخ تعيينه. ويجوز اإعادة تعيني الع�شو مدة اأو 

مددًا اأخرى. 
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مادة )17(
دًا لرئي�س اجلمعية ونائب الرئي�س واأمني  يكون القرار ال�شادر بتعيني جمل�س الإدارة ُمَحدِّ

ال�شر والأمني املايل. ويبا�شر جمل�س الإدارة الخت�شا�شات وامل�شئوليات التالية: 
1. اإدارة �شئون الجمعية وت�شريف اأمورها.

2. و�شـــع الأ�ش�ـــس والبرامج التـــي ت�شاعد على النهو�ـــس بم�شتوى الجمعية فـي حــــدود ال�شيا�شـة 
العامة التي ت�شعها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. 

3. البتُّ في طلبات الع�شوية. 

م من الأع�شاء اأو �شدهم والف�شـــل فيها وتوقيع الجزاءات المقررة  4. بحـــث ال�شـــكاوى التي تقدَّ
ِوْفقًا لالئحة الداخلية وفي حدود اأحكام هذا النظام. 

ـــع النُُّظـــم الكفيلـــة بتـنظيم �شئون الجمعيـــة من النواحـــي الإدارية والفنيـــة والمالية بعد  5. و�شْ
اعتمادهـــا من وزارة �شئـــون ال�شباب والريا�شة، واإ�شدار القـــرارات والتعليمات التي ت�شمن 

ُح�ْشن �شير العمل بالجمعية ومراقبة تنفيذها. 

6. ت�شكيـــل اللجـــان الدائمة اأو الموؤقتة لبحـــث وتـنظيم �شئون واأن�شطة الجمعيـــة المتنوعة، �شواًء 
مـــن بين اأع�شاء المجل�س اأو اأع�شاء الجمعية، ويجـــوز ال�شتعانة في ذلك بخبراء من خارج 

الجمعية. 

7. الموافقـة علـى العقـود والتفاقيـات التي ُتبَرم با�شم الجمعية. 

8. تحديد الم�شرف الذي توَدع فيه اأموال الجمعية.  

ع التقرير ال�شنوي لنواحي الن�شاط المتنوعة بالجمعية.  9. و�شْ

م من الأع�شاء.  10. بحث المقترحات التي تقدَّ

11.  تعييـــن العامليـــن بالجمعيـــة وتقرير مرتباتهـــم وعالواتهم ومكافاآتهم واتخـــاذ الإجراءات 
التاأديبية ِقَبلهم طبقًا لأحكام الالئحة الداخلية للجمعية. 

12. البتُّ في قبول ا�شتقالة اأو ان�شحاب اأو اإ�شقاط اأع�شاء المجل�س واأع�شاء الجمعية. 

مادة )18(
يبا�شر رئي�س جمل�س الإدارة ونائب الرئي�س واأمني ال�شر والأمني املايل الخت�شا�شات الآتية:

الرئي�ض:
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يبا�شر رئي�س جمل�س الإدارة الخت�شا�شات الآتية:
1. الممثل القانوني اأمام جميع الجهات.

2. رئا�شة جل�شات مجل�س الإدارة.

3. ح�شور جل�شات اللجان الدائمة اأو الموؤقتة اإذا اقت�شى الأمر ذلك، ورئا�شة جل�شاتها.

4. التوقيع على ال�شيكات وجميع اأذونات ال�شرف والم�شتندات المالية مع الأمين المالي.

5. التوقيـــع علـــى جميع العقود والتفاقيـــات التي يوافق مجل�س الإدارة علـــى اإبرامها مع الجهات 
المخت�شة داخل البحرين اأو خارجها، بعد موافقة وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

6. الموافقة على البعثات وح�شور الموؤتمرات وال�شتراك في التنظيمات العربية والدولية لبيوت 
ال�شباب بعد موافقة وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

7. التوقيع على المكاتبات ذات الطابع الخا�س. 

ل الأع�شاء. 8. التوقيع على قرارات ف�شْ

9. البتُّ في الأمور الم�شتعجلة التي ل تحتمل التاأخير، على اأْن تعر�س على مجل�س الإدارة في اأول 
اجتماع له لإقراره.

نائب الرئي�ض:
القيام  تخويله  الإدارة حق  وملجل�س  غيابه،  الرئي�س يف حالة  اخت�شا�شات  له جميع  وتكون 

ببع�س الخت�شا�شات املالية والإدارية.
اأمين ال�سر:

يبا�شر اأمني ال�شر الخت�شا�شات الآتية:
1. تح�شير جدول اأعمال جل�شات الإدارة.

2. ت�شجيل محا�شر الجتماعات.

ها على مجل�س الإدارة اأو اللجان اأو الجهات  3. تنظيـــم كافة المكاتبات ال�شادرة والواردة وعْر�شِ
المخت�شة.

4. اإبالغ الجهات الإدارية المخت�شة ب�شور اجتماعات مجل�س الإدارة وقراراته خالل اأ�شبوع من 
تاريخ انعقاد كل جل�شة.

5. متابعة تنفيذ اللوائح الداخلية وقرارات مجل�س الإدارة.

6. التوقيـــع علـــى المكاتبات الخا�شة لجمعية بيـــوت ال�شباب البحرينية با�شتثنـــاء الر�شائل ذات 
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الطابع الخا�س فتكون بتوقيع الرئي�س.

7. توجيه الدعوة لمجل�س الإدارة لالجتماعات العادية والطارئة.

8. التوقيع مع الرئي�س على محا�شر الجل�شات.

الأمين المالي:
يبا�شر الأمني املايل الخت�شا�شات الآتية:

1. يتولـــى اإدارة اأمـــوال جمعية بيوت ال�شباب البحرينية وم�شك الدفاتـــر والح�شابات والإيرادات 
والم�شروفات.

2. اإيداع الأموال في م�شرف اأو اأكثر من الم�شارف الوطنية.

3. التوقيع على ال�شيكات واأذونات ال�شرف مع الرئي�س.

4. �شـــرف الرواتب وفواتير الم�شتريات على اختالف اأنواعها ِوْفقًا لالئحة المالية لجمعية بيوت 
ال�شباب البحرينية.

5. تح�شيل ال�شتراكات وقيدها بالدفاتر وال�شجالت.

6. اإعداد الح�شاب الختامي والم�شاركة في اإعداد م�شروع ميزانية ال�شنة المقبلة مع المحا�شب.

7. مراعاة مطابقة الإيرادات والم�شروفات لأحكام هذا النظام.

8. اإعـــداد تقريـــر �شهري لمجل�س الإدارة عن الو�شع المالي لجمعية بيوت ال�شباب البحرينية من 
اإيرادات وم�شروفات.

9. ِحْفظ الم�شتندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على بيوت ال�شباب اأو حق لها.

ده الالئحة المالية لبيوت ال�شباب.  10. الحتفاظ بمبلغ معين للم�شروفات النثرية ِوْفقًا ِلما تحدِّ

مادة )19(
يجوز ملجل�س الإدارة اأن يوؤلف جلانًا فرعية دائمة اأو موؤقتة من بني اأع�شائه اأو من غريهم، 
نتيجة  ُتعَر�س  اأْن  على  اأعمالها،  ونظام  واخت�شا�شاتها  جلنة  كل  اأع�شاء  عدد  املجل�س  د  ويحدِّ

درا�شاتها واأبحاثها ون�شاطاتها عليه لتقرير ما يراه منا�شبًا ب�شاأنها. 

مادة )20(
يجتمع جمل�س الإدارة اجتماعًا عاديًا دوريًا مرة واحدة كل �شهر على الأقل، بنــاًء على دعوة 
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من اأمني �شر املجل�س اأو َمن ينوب عنــه، ويرِفـق بالدعــوة جدول الأعمال واملذكرات اخلا�شة به. 
يكون  اأْن  على  اأع�شائه،  ملجموع  املطلقة  الأغلبية  بح�شور  �شحيحًا  املجل�س  انعقاد  وُيعترَب   
من بينهم الرئي�س اأو نائب الرئي�س، وُتتََّخذ قراراته باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، واإذا 

ح اجلانب الذي فيه رئي�س الجتماع.  ت�شاوت الأ�شوات ُيَرجَّ

مادة )21(
يجوز اأن يجتمع جمل�س الإدارة اجتماعًا غري عادي بح�شور الأغلبية املطلقة ملجموع اأع�شائه 
ال�شباب  �شئون  وزارة  من  بطلب  اأو  املجل�س،  من  اأع�شاء  ثالثة  اأو  الرئي�س  من  دعوة  على  بناًء 
والريا�شة، للنَّظر يف الأمور العاجلة اأو ال�شرورية. ويقت�شر الجتماع على مناق�شة املو�شوعات 
ة يف جدول اأعماله، ويف هذه احلالة ل تقيَّد الدعوة باإجراءات توجيه الدعوة املبيَّنة يف املادة  املقرَّ

ال�شابقة. 

مادة )22(
ُيعترَب الع�شو الذي يتغيَّب عن اجتماعات جمل�س الإدارة ثالث جل�شات متتالية اأو �شت جل�شات 
متقطعة بدون عذر كتابي يقبله املجل�س م�شتقياًل، وُي�شرَتط اأن ي�شدر قرار من جمل�س الإدارة 

بذلك.
مادة )23(

اإ�شقاط  اأو  ال�شباب والريا�شة با�شتقالة الع�شو  اأن ُيخِطر وزارة �شئون  على جمل�س الإدارة 
ع�شويته لأيِّ �شبب من ال�شباب لتعيني َمن يحلُّ محلَّه، مع مراعاة املادتني )16( و )17( من 

هذا النظام.
لة ملدة �شلفه اإلى نهاية الدورة.  وتكون مدة الع�شو اجلديد مكمِّ

مادة )24(
مع مراعاة املادتني )16( و )17( من هذا النظام يجوز حل جمل�س الإدارة وتعيني جمل�س 
ِوْفقًا لالأهداف املن�شو�س عليها يف النظام  اإذا اتَّ�شح عْجُزه عن الوفاء بواجباته  اإدارة جديد 

الأ�شا�شي لبيوت ال�شباب، اأو خالف القانون اأو النظام الأ�شا�شي اأو توجهات الوزارة. 

مادة )25(
جميع اأع�شاء جمل�س الإدارة م�شئولون بالت�شامن اأمام وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. 
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مادة )26(
اخلا�شة  املالية  وامللفات  وال�شجالت  الدفاتر  على  الطالع  الإدارة  جمل�س  لأع�شاء  يجوز 

للجمعية �شريطة اأْن يكون ذلك بح�شور الأمني املايل. 

مادة )27(
يجوز ملجل�س الإدارة يف حالة ُخُلو مركز املحا�شب لأيِّ �شبب من الأ�شباب اأْن يختار خَلفًا له 

�شريطة اأْن ُيعَر�س الأمر على وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة لأْخذ موافقتها. 

مادة )28(
ملجل�س الإدارة اأْن يعنيِّ موظفني وم�شتخَدمني مبقر جمعية بيوت ال�شباب البحرينية ب�شفة 
د جمل�س الإدارة مرتباتهم يف احلدود التي ت�شعها الالئحة املالية للجمعية.  دائمة اأو موؤقتة، ويحدِّ

مادة )29(
ل اللجان الفنية املعاونة جلمعية بيوت ال�شباب البحرينية على النحو التايل: ت�شكَّ

 اأ - لجنة �شئون الع�شوية، وتخت�س باإعداد التقرير ال�شنوي عن الع�شوية.
 ب - لجنة الأ�شفار وتخت�س بـ:
1. و�شع برامج الرحالت.

2. تبادل الزيارات.
3. تزويد ال�شباب بالمعلومات عن كافة اأنحاء العالم.

4. و�شع تقرير �شنوي عن ن�شاطها.
 ج - لجنة الإعالم وتخت�س بـ:

1. توفير المعلومات والمعارف الالزمة لل�شباب.
2. تنظيم المحا�شرات والمعار�س. 

الباب اخلام�ض
اأحكام مالية
مادة )30(

تتكون مالية جمعية بيوت ال�شباب البحرينية من امل�شادر التالية:
1. ال�شتراكات ال�شنوية.
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2. ر�شوم الإقامة.

3. الإعانات والم�شاعدات الحكومية.

4. التبرعـــات والهبـــات من الجهات الر�شمية والأفراد التي يرى مجل�ـــس الإدارة قبولها بعد اأْخذ 
موافقة وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة الم�شبقة والمكتوبة عليها.

5. عوائد ال�شتثمار التي توافق عليها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

6. الإيـــرادات التـــي ل تتعار�س مع الأنظمـــة والقوانين المعمول بها في مملكـــة البحرين ب�شرط 
موافقة وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة الم�شبقة والمكتوبة عليها.

مادة )31(
تبداأ ال�شنة املالية يف اأول يناير وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام، ويقوم جمل�س الإدارة 

ده الالئحة املالية لبيوت ال�شباب.  باإعداد م�شروع امليزانية ِوْفقًا ِلـما حتدِّ

مادة )32(
رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة م�شئولون كل يف حدود اخت�شا�شه عن اأموال اجلمعية وعن اأيِّ 

ت�شرف فيها يكون مخالفًا لأحكام النظام الأ�شا�شي واللوائح الداخلية لهذه اجلمعية. 

مادة )33(
اأوجه �شرف الأموال واإيداعها وحتديد ر�ْشم  م فيها  ي�شع جمل�س الإدارة لئحة مالية ينظِّ
ال�شرتاك ومقدار املبالغ التي يحق لالأمني املايل الحتفاظ بها، على اأْن ُتعَر�س هذه الالئحة قبل 

العمل بها على وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. 

مادة )34(
اأحد  لدى  به  الـُم�شَهرة  بال�شم  البحرينية  ال�شباب  بيوت  جلمعية  النقدية  الأموال  تودع 
اأن تقوم اجلمعية باإخطار وزارة �شئون  اأكرث املعتَمدة يف البحرين، وعلى  اأو  امل�شارف الوطنية 
على  التغيـري  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  ذلك  يف  تغيري  وبكل  امل�شرف  با�شم  والريا�شة  ال�شباب 
الأكرث. ول ُي�شَحب اأيُّ مبلغ من ح�شاباتها اإل بتوقيع الرئي�س والأمني املايل اأو نائب الرئي�س يف 

حالة غيابه ومبوافقة جمل�س الإدارة.
ويف احلالت امل�شتعَجلة يجوز ال�شرف بغري موافقة م�شبقة من املجل�س، �شريطة اأْن ُتعَر�س 
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لالئحة  ِوْفقًا  ال�شرف  م�شتندات  مع  لل�شحب  املوجبة  بالأ�شباب  م�شفوعة  اجتماع  اأول  يف  عليه 
املالية.

مادة )35(
ُتعترَب اأموال جمعية بيوت ال�شباب البحرينية العينية منها اأو النقدية مبا فيها من ا�شرتاكات 
وهبات وتربعات وغريها ُمْلكًا لهذه اجلمعية ولي�س لأع�شائها اأو ملن �شقطت ع�شويته لأيِّ �شبب 

من الأ�شباب اأو لورثته حق فيها.

مادة )36(
ل يجــوز للجمعية الدخول يف مراهنات اأو م�شاربات مالية، ولـها اأْن ت�شتِغل فائ�س اإيراداتها 
قة للربح، على  اأو ا�شتثمار جزء من اأموالها الثابتة اأو املنقولة ل�شمان مورد ثابت يف اأعمال محقِّ
األ يوؤثر ذلك على اأهدافها ون�شاطاتها، وذلك ب�شرط احل�شول م�شبقًا على موافقة كتابية من 

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. 
كما ل يجوز للجمعية بيع اأو �شراء عقارات اأو اأرا�سٍ اأو تاأجري اأو ا�شتثمار �شيء من ذلك اإل 

بعد موافقة كتابية م�شبقة من وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.  

الباب ال�ساد�ض 
اأحكام ختامية   

مادة )37(
ل ُيعترَب قرار جمل�س الإدارة بتعديل النظام الأ�شا�شي جلمعية بيوت ال�شباب البحرينية نافذًا 

اإل بعد الت�شديق عليه من وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ون�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

مادة )38(
ل يجوز جلمعية بيوت ال�شباب البحرينية اأْن تقوم باإجراء مفاو�شات اأو ات�شالت مع اأفراد 
ال�شباب  �شئون  وزارة  من  م�شبقة  موافقة  على  احل�شول  بعد  اإل  اخلارج  يف  اأجنبية  هيئات  اأو 

والريا�شة.

مادة )39(
التي  واملوؤمترات  تتخلَّف عن ح�شور الجتماعات  األ  البحرينية  ال�شباب  بيوت  على جمعية 

ينظمها الحتاد العربي والدويل لبيوت ال�شباب. 
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مادة )40(
يجوز لوزير �شئون ال�شباب والريا�شة اأْن ي�شدر قرارًا بحل جمعية بيوت ال�شباب البحرينية 
اإذا اتَّ�شح عجُزها عن حتقيق اأهدافها، اأو ارتكبت مخالفة ج�شيمة للقانون اأو لنظامها الأ�شا�شي 

اأو النظام العام اأو القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين. 

مادة )41(
يف حالة �شدور قرار بحل اجلمعية فاإنه على وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة اأْن تعنيِّ جلنة 

لت�شفية اأموال اجلمعية.
ول يجوز للجمعية الت�شرف يف الأموال النقدية اأو العينية بعد احلل اإل بعد موافقة واإ�شراف 

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

مادة )42(
توؤول اأموال جمعية بيوت ال�شباب البحرينية وممتلكاتها العينية والنقدية اإلى اأية جهة �شبابية 

اأو ريا�شية اأو اجتماعية توافق عليها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

مادة )43(
يطبَّق فيما مل يرد فيه ن�س بهذا النظام، ومبراعاة طبيعة ونظام اجلمعية، ومبا ل يتعار�س 
للمراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  ن�شو�س  اجلمعية  طبيعة  اأو  النظام  هذا  مع 
رقم  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  ال�شبابية  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

مادة )44(
عند حدوث اأيِّ َلْب�س اأو غمو�س يف تف�شري اأيِّ ن�س من ن�شو�س هذا النظام، فعلى جمل�س 

الإدارة الرجوع اإلى وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة للتف�شري والإي�شاح.                                   
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هيئة البحرين للثقافة والآثار

 قرار رقم )3( ل�سنة 2018
 بتعديل النظام الأ�سا�سي جلمعية جلجام�ض ال�ستعرا�سية امل�سرحية

)جمعية ثقافية( 

رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 باإ�شدار قانون اجلمعيات والأندية 
واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثـقافية  الجتماعية 

اخلا�شة، وعلى الأخ�س املادة )9( منه، 
وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى قرار وزير الإعالم رقم )4( ل�شنة 1991 ب�شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي 
للجمعيات والأندية الثقافية والفنية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة الإعالم،

وعلى قرار وزير الإعالم رقم )5( ل�شنة 1991 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية 
الثقافية والفنية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة الإعالم،

ب�شاأن   1998 ل�شنة   )3( رقم  اخلارجية  لل�شئون  الدولة  ووزير  الإعالم  وزير  قرار  وعلى 
الرتخي�س بت�شجيل جمعية جلجام�س ال�شتعرا�شية امل�شرحية،

املخت�شة  الإدارية  بت�شمية اجلهة  ل�شنة 2012  الوزراء رقم )7(  رئي�س جمل�س  وعلى قرار 
والوزير املخت�س باجلمعيات الثقافية وحتديد اخت�شا�شاتهما،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية جلجام�س ال�شتعرا�شية امل�شرحية املنعقدة 
بتاريخ 19 مار�س 2018 لتعديل النظام الأ�شا�شي جلمعية جلجام�س ال�شتعرا�شية امل�شرحية،

وبناًء على عْر�س مدير عام اإدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُت�شتبَدل بن�شو�س املواد )8( و)9( و)10( و)11( و)18( و)19( و)23( و)32( و)33( 
و)35( و)37( من النظام الأ�شا�شي جلمعية م�شرح جلجام�س ال�شتعرا�شية امل�شرحية )جمعية 

ثقافية(، الن�شو�س الآتية:
المادة )8(: 

يقوم امل�شرح بالعمل على حتقيق الأهداف التالية: 
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1 - تقديم اأعمال م�شرحية �شاملة من حيث )التمثيل، ال�شتعرا�س، المو�شيقى ...اإلخ(. 
2 - اكت�شاف المواهب البحرينية وتنميتها.

3 - الرتقاء بالفن الم�شرحي ال�شتعرا�شي وجذب الجمهور اإليه.
المادة )9(:

ي�شعى امل�شرح لتحقيق اأهدافه بالو�شائل التالية:
1 - الدعم المعنوي والمادي والثقافي لالأع�شاء.

2 - تهيئة البيئة المنا�شبة كمقر لالأن�شطة الم�شرحية.
3 - توفير المعدات والأدوات الفنية والتقنية الخا�شة بالم�شرح.

المادة )10(: 
ي�شتهدف امل�شرح القيام بالأن�شطة التالية: 

1 - الأعمال الم�شرحية الهادفة.
2 - الحفالت المو�شيقية وال�شتعرا�شية.     

3 - الور�س الثقافية والتدريبات العملية الم�شتمرة.
4 - الم�شاركات على نطاق محلي وعالمي في �شتى الفنون.

المادة )11(:
يجب اأْن تتوافر يف ع�شو امل�شرح ال�شروط الآتية: 

1 - اأْن يكون مقيمًا في مملكة البحرين. 

2 - اأْن يكـــون ح�شن ال�شمعـــة وال�شلوك، واأل يكون قد ُحِكم عليه في جريمة جناية اأو جنحة مخلَّة 
بال�شرف اأو الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

3 - اأْن يتجاوز الفترة التجريبية المقدرة بـ3 �شهور من تاريخ تقديمة لطلب الع�شوية، اأو ح�شوله 
على الع�شوية مبا�شرًة في حال اإجماع مجل�س الإدارة على قبوله.

4 - اأْن يدفع ر�ْشم الع�شوية وهو مبلغ مقداره )5 دنانير بحرينية( لكل دورة اإدارية.

المادة )18(:
يجب على ع�شو امل�شرح القيام مبا يلي:

1( اللتـــزام بالنظام الأ�شا�شي للم�شرح ولوائحه الداخلية وقـــرارات الجمعية العمومية ومجل�س 
الإدارة.

دها الالئحة المالية.  2( �شداد ر�شوم الع�شوية ح�شبما تحدِّ

3( ال�شعي لتحقيق اأهداف الم�شرح من خالل الم�شاركة في برامجه واأن�شطته. 
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�س لهم بما يم�س  4( احتـــرام الأع�شاء ومجل�س الإدارة، ووجهات النظر المطروحة، وعدم التعرُّ
الآداب والأعراف العامة.

5( المحافظة على نظافة المقر وموجودات الم�شرح.

المادة )19(:
لع�شو امل�شرح احلق فيما يلي: 

1 - ح�شـــور اجتماعات الجمعية العمومية ومناق�شـــة المو�شوعات المدرجة على جداول اأعمالها 
والت�شويت عليها. 

2 - الح�شـــول علـــى بطاقة ع�شوية بالم�شـــرح �شالحة لمدة دورة اإداريـــة لمجل�س الإدارة، خالل 
ٍن بها ا�شمه وعمله وعنوانه و�ِشنُّه وتاريخ ان�شمامه ورقم ع�شويته  �شهر من تاريخ قبوله، مَبيَّ

ورقمه ال�شخ�شي الثابت في بطاقة ال�شجل ال�شكاني المركزي واأية بيانات اأخرى. 

3 - الح�شول على ن�شخة من النظام الأ�شا�شي للم�شرح، مع اإقرار الع�شو بقبول اللوائح الداخلية 
واللتزام بها. 

4 - ال�شتفادة من الت�شهيالت التي يوفرها الم�شرح لأع�شائه على الم�شتوى المهني اأو الجتماعي. 

5 - الح�شول على ما ُي�شِدره الم�شرح من ن�شرات اأو مطبوعات. 

�شها مجل�س الإدارة،  6 - الطالع على �شجالت ووثائق ومكاتبات الم�شرح في الأوقات التي يخ�شِّ
ويكون الطالع في مقر الم�شرح وبح�شور ال�شخ�س الموجودة في عهدته. 

7 - الطـــالع على القـــرارات الإدارية ال�شادرة في اجتماعاتها ما عـــدا قرارات الف�شل. ويكون 
الطالع في مقر الم�شرح وبح�شور ال�شخ�س الموجودة في عهدته.

8 - اإبداء الراأي وطرح الأفكار والقتراحات في الم�شاريع والأعمال الم�شرحية.

 المادة )23(:  
ل ُيعترَب اجتماع اجلمعية العمومية �شحيحًا اإل بح�شور الأغلبية املطلقة لأع�شائها، فاإذا مل 
ل الجتماع اإلى جل�شة اأخرى تعقد خالل مدة ل تقل عن 8 اأيام ول تزيد عن  يتكامل هذا العدد اأُجِّ
15 يومًا من تاريخ الجتماع الأول. ويكون الجتماع الثاين �شحيحًا اإذا ح�شره ُثُلث عدد اأع�شاء 
ل الجتماع اإلى جل�شة اأخرى تعقد خالل  اجلمعية العمومية، فاإذا مل يكتمل الن�شاب القانوين اأُجِّ
مدة ل تقل عن �شاعة ول تزيد عن 15 يومًا، ويكون النعقاد يف هذه احلالة �شحيحًا اإذا ح�شره 

ع�شرة يف املائة من الأع�شاء باأنف�شهم.
واإذا اكتمل الن�شاب القانوين فال يوؤثر يف �شحة القرارات املتَخذة ان�شحاب اأقل من ن�شف 
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عدد الأع�شاء احلا�شرين عند بدء الجتماع. 
المادة )32(:

يتكون جمل�س الإدارة من �شبعة اع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�شائها ملدة 
ال�شري  اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع  اأو مددًا  �شنتني متتاليتني، ويجوز انتخاب الع�شو مدة 

املبا�شر.
 المادة )33(:

ُي�شرَتط يف ع�شو جمل�س الإدارة ما يلي: 
1( اأْن يكون بحريني الجن�شية . 

2( األ يكـــون من اأع�شاء مجل�س اإدارة م�شرح ثبتت م�شئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت اإلى حلِّه 
يِّ خم�س �شنوات من تاريخ �شدور قرار حل الم�شرح.  وذلك قبل ُم�شِ

3( األ يكون �شد توجهات الم�شرح.

المادة )35(:
تتاألف هيئة مكتب جمل�س الإدارة من الرئي�س، نائب الرئي�س، اأمني ال�شر، اأمني مايل، رئي�س 
جلنة ثقافية، رئي�س جلنة اجتماعية، و رئي�س مقر. وينتخبهم جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه يف 

اأول اجتماع له بطريقة القرتاع ال�شري، وتكون اخت�شا�شات كل منهم على الوجه التايل: 
الرئي����ض: هـــو الممثل القانوني للم�شـــرح لدى الغير، ويخت�ـــس برئا�شة جل�شـــات مجل�س الإدارة 
والجمعيـــة العموميـــة واإدارة كل منهـــا، والتوقيـــع على محا�شـــر الجل�شات مع اأميـــن ال�شر وعلى 
ال�شيـــكات وجميع اأذونات ال�شرف والم�شتندات المالية مع الأمين المالي، والتوقيع على قرارات 
ـــل الأع�شـــاء مع رئي�ـــس اللجنة الجتماعيـــة، وكذلك الإ�شـــراف على جميع اأعمـــال الم�شرح  ف�شْ
الثقافيـــة مع رئي�س اللجنة الثقافية، وكذلك الإ�شراف على جميع متطلبات واحتياجات المقر مع 
رئي�ـــس المقر، كما يتولى البت في الأمور الم�شتعجلة التي ل تحتمل التاأخير، على اأْن ُتعَر�س على 

مجل�س الإدارة في اأول اجتماع له. 
نائ���ب الرئي����ض: وتكـــون له اخت�شا�شات الرئي�ـــس في حالة غيابه، ولمجل�ـــس الإدارة حق تخويله 

بع�س الخت�شا�شات المالية والإدارية اأو الفنية الدائمة والجتماعية والثقافية والمقر. 
اأمي���ن ال�س���ر: يتولـــى تعييـــن مدير الإعـــالم والإ�شراف عليه، كمـــا يتولى تح�شير جـــدول اأعمال 
جل�شات مجل�س الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين محا�شرها وتوقيعها مع الرئي�س، وهو الذي 
يقوم بالإ�شراف على كافة الأعمال الكتابية والمرا�شالت والملفات وال�شجالت والدفاتر والأوراق 

والعقود. 
الأمين المالي: ويتولى اإدارة اأموال الم�شرح واإم�شاك ح�شاباتها واإيراداتها وم�شروفاتها واإيداع 
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عة من ِقَبله  اأموالهـــا في اأحد الم�شارف المعتَمـــدة، و�شرف ما يتقرر �شرفه بموجب اأذونات موقَّ
وِقَبـــل الرئي�س. وعليه كذلـــك مراقبة تح�شيل وقيـــد ال�شتراكات بالدفاتـــر وال�شجالت، وِحْفظ 
الم�شتنـــدات الماليـــة التي يترتب عليها التزام مالي على الم�شـــرح اأو حق له، مع مراعاة مطابقة 
الإيرادات والم�شروفات لأحكام الالئحة المالية. وعليه اأن يقدم تقريرًا �شهريًا لمجل�س الإدارة 
عن الحالة المالية لالإيرادات والم�شروفات، وله الحتفاظ بمبلغ معيَّن للنثريات ال�شرورية ِوْفقًا 

ده الالئحة المالية للم�شرح.  ِلـما تحدِّ
ويكون الثالثة الآخرون اأع�شاء اإداريني يتولَّون املهام التي يكلفهم بها جمل�س الإدارة بح�شب 

مقت�شيات العمل.
المادة )37(:

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

النعقاد باأ�شبوع على الأقل. 
ح اجلانب  وت�شُدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، فاإذا ت�شاوت الأ�شوات يرجَّ

الذي فيه الرئي�س. 

املادة الثانية
يف  وردت  اأينما  والآثار(  للثقافة  البحرين  )هيئة  عبارة  الإعالم(  )وزارة  بعبارة  ُت�شتبَدل 

النظام الأ�شا�شي.

املادة الثالثة
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

  رئي�سة هيئة البحرين للثقافة والآثار
  مي بنت محمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ:  23  رجــب 1439هـ
الــمـــــوافـــــق: 9 اأبــــــريل 2018م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )235( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد 
 

ال�شيد/ عدنان  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ح�شن محمود محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مقاولت كارلتون(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
وبراأ�شمال مقره  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  ، طالبًا   20507
2،500،000 )مليونان وخم�شمائة األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شيد/ عدنان ح�شن محمود محمد نف�شه.

اإعالن رقم )236( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

 
علي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالكريم علي عبدالرحيم ك�شفي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اـلدوحة لقطع غيار ال�شيارات(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 13722، طالبًا تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
علي  عبدالكريم  علي  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة 

عبدالرحيم، واأمين نورول.

اإعالن رقم )237( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالرحمن 
بموجب  الم�شجلة  للتجارة(،  )فرجم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الباكر  محمد  �شلطان  اإبراهيم 
القيد رقم 51840-2، 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، وت�شبح مملوكة لكل من: محمد عبدالرحمن اإبراهيم 
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�شلطان الباكر، واأوفانا ليل كوربوري�شن �س.م.ح.

اإعالن رقم )238( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد

 
العائلة  مجل�س  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الم�شجلة  روزانــا(،  اأجنحة  )فندق  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا  الحاكمة، 
)األف( وبراأ�شمال مقداره 1،000  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  رقم 9-17260،  القيد  بموجب 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيخ �شلمان علي را�شد �شباح اآل خليفة.

اإعالن رقم )239( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 
�شالح عبداهلل محمد الحميدي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ريل لين لتخلي�س المعامالت الحكومية 
والر�شمية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 92750-7، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 
�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبداهلل 

.IBRAYI VIRUNAPPURATHشالح عبداهلل محمد الحميدي، و�

اإعالن رقم )240( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن 

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ حميدة 
المعامالت(،  للتخلي�س  العرب  )رحالة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  حماد،  خليفة  حماد  محمد 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 115664، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى  �شركة ت�شامن، 
للتخلي�س  العرب  )رحالة  �شركة  اإلى  التجاري  ا�شمها  وتغيير  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال 
المعامالت/ ت�شامن( لأ�شحابها فار�س عادل الحربي و�شركائه، وت�شبح مملوكة لكل من ال�شادة: حميدة محمد 

حماد خليفة حماد، وفار�س بن عادل بن علي الحربي، و�شعيد بن فهد بن محمد الودعاني.      
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )241( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ح�شن بن 
�شعيد بن محمد اأبوالرحى، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )نور جلف للتجارة والتوريدات �س.�س 
و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 116117، 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، وتغيير ا�شمها التجاري اإلى اإلى �شركة 
)نور جلف للتجارة والتوريدات ذ.م.م(، وت�شبح مملوكة لكل من ال�شادة:  ح�شن بن �شعيد بن محمد اأبوالرحى، 

ومحمد �شالح اأحمد �شاكر محمد �شليمان.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
اإعالن رقم )242( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فيرتك�س للخدمات المحا�شبية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  80913، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عبداهلل رم�شان عبا�س ر�شي علي.

اإعالن رقم )243( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى  فرع مبوؤ�س�سة فردية 

في  ال�شركاء  اإليه   تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للمقاولت  )المجال  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة 
76050، طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )المجال لمواد البناء(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 54241، وتغيير ا�شمها التجاري اإلى )موؤ�ش�شة المجال للمقاولت(، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ ريان خالد 

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

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )244( ل�سنة 2018

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 )الكادر العربي لال�شت�شارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 106938، 
طالبًا تغييرال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 

)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: محمد فا�شي حماد، وزهرة علي �شعيد علي.

اإعالن رقم )245( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  ال�شيد/ زوهيب 
فود  لين  اأون  )جوعان  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  خان،  عبداهلل  ملك  اأ�شلم  محمد  ملك  اأ�شلم 
ديليفري(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 111141، طالبا تغييرال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شادة: تيتوتام 

اأ�شر علي ت�شيريا، ومحمد فا�شل بونا�شيري، وزوهيب اأ�شلم ملك محمد اأ�شلم ملك عبداهلل خان.
اإعالن رقم )246( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد
  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )يونايتكو البحرين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  1-1493، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 160000 

دينار، وت�شبح مملوكة لل�شيد/  حامد اأحمد اإبراهيم محمد ال�شاوي.

اإعالن رقم )247( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل  �سركة ال�سخ�ض الواحد

 اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة 
 

اإليه �شركة )طالل  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 
اأبوغزاله و�شركاه الدولية(، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بيت الطاقة للريا�شة والأغذية 
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رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  القاب�شة(،  ذ.م.م  والتطوير  للبحوث  اأ  اآند  )اأ  �شركة  لمالكتها  �س.�س.و(  ال�شحية 
43229، طالبة تغيير ال�شكل القانوني ل�شركة ال�شخ�س الواحد وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
دروي�س  اأحمد  ال�شادة:  من  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األــف(  )مائة   100،000 مقداره  وبراأ�شمال 

عبدالمعطي عبدالقادر �شحاده، وعدنان عبدالوهاب را�شد عبدالرحمن الخان.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )248( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى  فرع من موؤ�س�سة فردية 
 

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فوكا�س بولز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 85594، 
طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية المملوكة لل�شيد/ محمد علي فرحان اآل حميد وقيام كل من 

ال�شيدين/ محمد علي وفرحان كاظم اآل حميد بمتابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )249( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
  

اأمان  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالرحمن علي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )المدينة الآ�شيوية للعقارات �س.�س.و(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 88589، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة المذكورة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: حنيفة  وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون  محدودة، 

اأمان، واأمان عبدالرحمن علي.

اإعالن رقم )250( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإلى �سركة ت�سامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ هاجر 
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حمدو�س، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )زان لتخلي�س المعامالت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 103497-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن ا�شمها التجاري 
دينار  اآلف(  )ثالثة   3،000 مقداره  وبراأ�شمال  بحرينية(،  ت�شامن  �شركة  المعامالت  لتخلي�س  )زان  �شركة 

بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  هاجر حمدو�س، و�شفاء لمهيريم.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )251( �سنة 2018

ب�ساأن حتويل  فرع من موؤ�س�سة فردية

 اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

ر�شي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبداهلل خمي�س عبداهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )القافلة ال�شريعة لمقاولت الدفان البري(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 20561، طالبًا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
 ،)The Convoy Contracting Co. W.L.L ذ.م.م.  للمقاولت  )القافلة  �شركة  التجاري  ا�شمها  بذاتها،  قائمة 
وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ر�شي عبداهلل خمي�س عبداهلل، 

ومحمد عبدالح�شين اإبراهيم عبداهلل.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن من غرفة البحرين لت�سوية املنازعات 

اإعالن بالئحة تعديل طلبات واحل�سور

الدعوى: رقم 2017/19
المدعي: بنك الخير

وكيله: المحامية فاطمة الحواج
 المدعى عليه: ماجد بدر الرفاعي

اآخر عنوان معلوم له: فيال 1849، طريق 5876، بوري 758، مملكة البحرين.
لئحة تعديل طلبات مقيَّدة بتاريخ  26 مار�س 2018

طلبات الالئحة: 
اأوًل: من حيث ال�شكل قبول لئحة تعديل الطلبات �شكاًل.

ثانيًا: وفي المو�شوع:
1- باإلـــزام المدعـــى عليه باأن يـــوؤدي للمدعي مبلغـــًا مقـــداره 653٬00 دولر اأمريكي بما يعادل 
246٬834 دينـــارًا تعوي�شًا عن قيام المدعى عليه بتبديد هـــذا المبلغ في التعاقد مع �شركة 
ا�شتثمـــارات وتوظيـــف دون موافقة رئي�ـــس مجل�س الإدارة على نحو ما جـــاء ب�شفحة 10 من 

اأ�شباب الحكم الجنائي ال�شادر في الدعوى رقم 8016/2011/07.
2- باإلـــزام المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلـــغ 50٬000 دينار عن واقعة اإتالف وثائق البنك 
و�شرقـــة قاعدة بيانـــات العمالء على نحو ما جـــاء ب�شفحة 11 من اأ�شبـــاب الحكم الجنائي 

ال�شادر في الدعوى رقم 8016/2011/07.
3-  باإلـــزام المدعى عليه بـــاأن يوؤدي للمدعي مبلغًا مقـــداره 191٬300 دولر اأمريكي بما يعادل 
723٬114 دينـــارًا تعوي�شًا عن قيـــام المدعى عليه بت�شليم هذا المبلـــغ لفريد �شتون هاو�س 
دون موافقـــة رئي�س مجل�س الإدارة على نحو ما جاء ب�شفحة 11 من اأ�شباب الحكم الجنائي 

ال�شادر في الدعوى رقم 8016/2011/07.
4- باإلزام المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغًا مقداره 11٬250٬000 دولر اأمريكي بما يعادل 
4٬252٬500 دينار تعوي�شًا عن قيام المدعى عليه باإبرام �شفقة الأمان دون موافقة رئي�س 
مجل�س الإدارة على نحو ما جاء ب�شفحة 10 من اأ�شباب الحكم الجنائي ال�شادر في الدعوى 

رقم 8016/2011/07.
 5- باإلـــزام المدعى عليه باأن يـــوؤدي للمدعي مبلغًا مقـــداره 3٬202٬206.96 دولر اأمريكي بما 
يعـــادل 121٬043 دينـــارًا تعوي�شـــًا عن ال�شرر الناتـــج عن تبديد المدعى عليـــه هذا المبلغ 
كاأتعـــاب ا�شت�شـــارات دفعـــت ل�شركة اإيه تي كيرنـــي على نحو ما جاء ب�شفحـــة 59 من تقرير 
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ديلويت.
6- باإلـــزام المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعـــي مبلغًا مقداره 747٬790 دولر اأمريكي اأو ما يعادله 
بالدينـــار البحريني )مبلغ 282٬664.620 دينارًا ح�شب �شعر ال�شرف 0.378 فل�شًا للدولر 

اأتعاب الخبراء المنتدبين في الدعوى الجنائية رقم 8016/2011/07.
ثالثاً: وقبل الف�شل في مو�شوع الدعوى:

1- �شـــم الدعوى الجنائية رقم 8016/2011/07 وتقاريـــر الخبراء المنتدبين في تلك الدعوى 
لتكون بينة للمدعي فيما يطالب به في دعواه.

2- ندب خبير في الدعوى لتحديد قيمة الأ�شرار التي اأ�شابت البنك المدعي.
رابعاً: وفي جميع الأحوال:

القانونية  والفائدة  المحاماة  اأتعاب  ومقابل  والم�شروفات  بالر�شوم  عليه  المدعى  اإلزام 
بواقع 10٪ من تاريخ المطالبة الق�شائية.

موعد الجل�سة القادمة: 12 اأبريل 2018 ال�شاعة 11:30 �شباًحا
تعديل  بالئحة  اآنفًا  المذكور  عليه  للمدعى  المنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن  لذا 
الطلبات وبموعد الجل�شة المذكور اأعاله، لح�شوره �شخ�شيًا اأو ح�شور ممثله القانوني اأو وكيل 
المنازعات  ت�شوية  اإجــراءات  لئحة  باإ�شدار   2009 ل�شنة   )65( رقم  بالقرار  عماًل  وذلك  عنه 
التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية المنازعات بموجب الف�شل الأول من الباب الثاني من 

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

غرفة البحرين لت�سوية املنازعات


