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�اأمر�ملكي�رقم�)29(�ل�سنة��2018
بت�سكيل�املجل�س�الأعلى�لل�سئون�الإ�سالمية�

 
نحن�حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة��������������ملك�مملكة�البحرين��

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى القانون رقم )20( ل�شنة 2005 يف �شاأن املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية،

وعلى الأمر امللكي رقم )39( ل�شنة 2014 بت�شكيل املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية،
لل�شئون  الأعلى  املجل�س  بتعيني ع�شو جديد يف   2015 ل�شنة  رقم )55(  امللكي  الأمر  وعلى 

الإ�شالمية،
لل�شئون  الأعلى  باملجل�س  جديد  ع�شو  بتعيني   2017 ل�شنة   )18( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

الإ�شالمية،

اأمرنا�بالآتي:
املادة�الأولى

لل�شئون الإ�شالمية برئا�شة معايل ال�شيخ عبدالرحمن بن محمد بن  ل املجل�س الأعلى  ُي�شكَّ
را�شد اآل خليفة، وع�شوية كلٍّ من:

نائبًا للرئي�س. 1. ف�شيلة ال�شيـخ عبدالح�شـين خـلـف الع�شـفــور  
2. ف�شيلة ال�شيخ الدكتور عبداللطيـف محمـود المحمـود.

3. ف�شيلة ال�شيخ الدكتور فريــد يعقــوب المفتــاح.
4. ف�شيلـة ال�شـيـخ عـدنــان عبـداهلل القـطــان.

5. ف�شيلة ال�شيخ محمد مال اأحمد ح�شـن علـي التوبالنـي.
6. ف�شيلة ال�شيخ مـنـ�شــور عـلــي حـمــادة.

7. ف�شيلة ال�شيخ محمد ح�شـن عبدالمهـدي الـ�شيــخ.
8. ف�شيلة ال�شيخ الدكتور �شليمان بن ال�شيخ من�شور ال�شتري.

9. ف�شيلة ال�شيخ جميل محمـد اإبراهيم ح�شـن الق�شـاب.
10.  ف�شيلة ال�شيخ ع�شام محمــد اإ�شحــاق العبا�شــي. 

11.  ف�شيلة ال�شـيخ جــواد عبـداهلل عبــا�س ح�شيـن.
12.  ف�شيلـة ال�شـيخ محمد جعفـر محمـد الجفـيــري.
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13.  ف�شيلـة ال�شـيخ را�شـد ح�شـن اأحمـد البوعينيـن.
14.  ف�شيلـة ال�شيـخ الـدكتور اإبراهيم را�شـد المريخي.

15.  ف�شيلـة ال�شيـخ عبـدالرحمـن �شـرار ال�شـاعر.     
 وتكون مدة ع�شويتهم يف املجل�س اأربع �شنوات.

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

 
ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 29 رم�شان 1439هـ
الموافق: 14 يـــونـيــــو 2018م
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�قانون�رقم�)24(�ل�سنة���2018
�بتعديل�الفقرة�الثانية�من�املادة�)24(�من�املر�سوم�بقانون�رقم�)28(

�ل�سنة��1999ب�ساأن�اإن�ساء�وتنظيم�املناطق�ال�سناعية

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

ال�شناعية،  املناطق  وتنظيم  اإن�شاء  ب�شاأن   1999 ل�شنة   )28( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 2015، املعدَّ

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي ن�شُّ

املادة�الأولى
ُي�شتبَدل بن�س الفقرة الثانية من املادة )24( من املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 1999 

ب�شاأن اإن�شاء وتنظيم املناطق ال�شناعية، الن�س الآتي:
:)24( المادة� من� الثانية� "الفقرة�

ِقَبل مالك امل�شروع ال�شناعي  اإقامة مباٍن �شكنية للعمال يف املناطق ال�شناعية من  ويجوز 
اإن�شاء  يرغبون يف  الذين  للم�شتثمرين  وكذلك  للم�شروع،  �شة  املخ�شَّ الأر�س  لإ�شكان عماله يف 
هذه املباين لأغرا�س �شكن العمال بعد احل�شول على ترخي�س بذلك من جلنة �شئون املناطق 
ره  ال�شناعية، ومبراعاة ال�شروط املتعلقة باأمن و�شالمة العاملني و�شحتهم، وذلك ِوْفقًا ِلـما تقرِّ

الالئحة التنفيذية."

املادة�الثانية
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�البحرين
حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 25 رم�شــان 1439هـ
الموافق: 10 يـــونـيــــــو 2018م
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�قانون�رقم�)25(�ل�سنة��2018
�بتعديل�املادة�الثالثة�من�املر�سوم�بقانون�رقم�)14(�ل�سنة�2002

ب�ساأن�مبا�سرة�احلقوق�ال�سيا�سية

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته،

وعلى القانون رقم )26( ل�شنة 2005 ب�شاأن اجلمعيات ال�شيا�شية وتعديالته،
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي ن�شُّ

املادة�الأولى
ُي�شتبَدل بن�س الفقرة الثانية من املادة الثالثة من املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 

ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، الن�س الآتي:
َمن: كل  النواب  ملجل�س  الرت�شيح  من  "وُينع 

1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى واإْن �شدر ب�شاأنه عفو خا�س عن العقوبة اأو ُردَّ اإليه اعتباره.
2- المحكوم عليه بعقوبة الحب�س في الجرائم العْمدية لمدة تزيد على �شتة اأ�شهر حتى واإْن �شدر 

ب�شاأنه عفو خا�س عن العقوبة.
3- قيـــادات واأع�شـــاء الجمعيات ال�شيا�شيـــة الفعليين المنحلَّـــة بحكم نهائـــي لرتكابها مخالفة 

ج�شيمة لأحكام د�شتور المملكة اأو اأيِّ قانون من قوانينها.
ـــد الإ�شـــرار اأو تعطيل �شير الحيـــاة الد�شتورية اأو النيابية، وذلـــك باإنهاء اأو تْرك  4- كل َمـــن تعمَّ

العمل النيابي بالمجل�س، اأو تم اإ�شقاط ع�شويته لذات الأ�شباب."

املادة�الثانية
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�البحرين
حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 25 رم�شــان 1439هـ
الموافق: 10 يـــونـيــــــو 2018م
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�قرار�رقم�)19(�ل�سنة�2018
�باإن�ساء�جلنة�التن�سيق�واملتابعة

بني�مملكة�البحرين�ووكالت�منظمة�الأمم�املتحدة

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على اتفاق اإطار ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني مملكة البحرين ووكالت منظمة 

ع يف اأكتوبر 2017، الأمم املتحدة، الـُمَوقَّ
اأكتوبر 2017  وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم )08-2430( يف جل�شته املنعقدة بتاريخ 23 

باإن�شاء جلنة للتن�شيق واملتابعة بني مملكة البحرين ووكالت منظمة الأمم املتحدة،
وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:
املادة�)1(

ُتن�شاأ يف وزارة اخلارجية جلنة ت�شمى )جلنة التن�شيق واملتابعة بني مملكة البحرين ووكالت 
وزارة  برئا�شة  ل  وت�شكَّ )اللجنة(،  بكلمة  القرار  هذا  يف  اإليها  ي�شار  املتحدة(،  الأمم  منظمة 

اخلارجية، وع�شوية كل من:
1- ممثل عن ديوان �شاحب ال�شمو الملكي رئي�س الوزراء.
2- ممثل عن مكتب النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء.

3- ممثل عن وزارة �شئون مجل�س الوزراء.
4- ممثل عن وزارة المالية.

5- ممثل عن وزارة الخارجية.  
                                

اإليها  وي�شدر بت�شمية اأع�شائها قرار من وزير اخلارجية بناًء على تر�شيح اجلهات امل�شار 
اأعاله.

 
املادة�)2(

تكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة.
ذات  َمن يثل  الأداة  بذات  محله  يحل  �شبب،  لأيِّ  اللجنة  اأع�شاء  من  اأيٍّ  مكان  واإذا خال 

اجلهة، وُيكِمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.
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ر لأعمالها ي�شدر بتعيينه قرار من رئي�س اللجنة من بني موظفي وزارة  ويكون للجنة مقرِّ
اخلارجية.

املادة�)3(
تخت�س اللجنة مبا يلي:

1 - التاأكـــد من اأنَّ م�شاريع ومبادرات التعاون مـــع وكالت منظمة الأمم المتحدة تتواءم مع اأُُطر 
واأولويـــات برامـــج عمـــل الحكومة، وروؤيـــة مملكة البحريـــن القت�شادية حتـــى العام 2030، 

والخطط وال�شيا�شات الوطنية التي ت�شتهدف تحقيق التنمية الم�شتدامة. 
2 - التاأكـــد مـــن توافر العتمـــادات المالية الالزمة لتمويل المبادرات مـــع وكالت منظمة الأمم 
ق  المتحـــدة، واأولويتها للخطط التنموية الوطنية، بما يمنـــع ازدواجية تنفيذ الم�شاريع ويحقِّ

ال�شتخدام الأمثل للميزانيات المر�شودة.
3 - متابعة الم�شاريع المتَفق عليها بين مملكة البحرين ووكالت منظمة الأمم المتحدة، وب�شفة 

خا�شة الم�شاريع التي ت�شاهم المملكة في تمويلها.
عة بيـــن مملكة البحريـــن ووكالت منظمة الأمم  4 - الإ�شـــراف علـــى �شير عمـــل الم�شاريع الُمَوقَّ

دة في وثائق الم�شاريع. المتحدة، والتاأكد من تنفيذها طبقًا للمتطلَّبات المحدَّ
5 - النظـــر في مقترحات الجهات المخت�شة باإن�شاء مكاتـــب اأو مراكز للوكالت التابعة لمنظمة 

الأمم المتحدة في مملكة البحرين.
6 - اأية مو�شوعات اأخرى يحيلها اإليها رئي�س اللجنة.

املادة�)4(
اللذين يحددهما. ول يكون الجتماع  اللجنة بدعوة من رئي�شها يف املكان والزمان  جتتمع 
�شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو َمن ينيبه من اأع�شاء 
ح  يرجَّ الت�شاوي  وعند  الأع�شاء احلا�شرين،  اأ�شوات  باأغلبية  قراراتها  اللجنة  وُت�شِدر  اللجنة. 

اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.
مة لأعمالها. وت�شع اللجنة يف اأول اجتماع لها لئحة بالقواعد والإجراءات املنظِّ

������املادة�)5(
للجنة ال�شتعانة مبن تراه منا�شبًا من ذوي اخلربة والخت�شا�س حل�شور اجتماعاتها، دون 

اأْن يكون له �شوت معدود يف قرارات اللجنة اأو تو�شياتها.
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املادة�)6(
ه على  اللجنة التن�شيقية، كما تعد  ترفع اللجنة لوزير اخلارجية تقريرًا ن�شف �شنوي لعْر�شِ

اللجنة تقريرًا �شنويًا ُيعَر�س على جمل�س الوزراء. 
������

��������املادة�)7(
علــى وزير اخلارجية تـنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من  تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة 

الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 28 رم�شان 1439هـ
الـمـــوافــــــــق: 13 يــونـيــــو 2018م
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�تعميم
�ب�ساأن�عطلة�عيد�الفطر�املبارك

لعام�1439هـ

ل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة  مبنا�شبة عيد الفطر املبارك لعام 1439هـ تعطَّ
يوم العيد واليومني التاليني له، وحيث اإن يومي اجلمعة وال�شبت ي�شادفان �شمن العطلة، فيعَوَّ�س 

عنهما بتمديد العطلة يومني اآخرين.

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

�شدر بتاريخ: 28 رم�شان 1439هـ
الـمـــوافــــــــق: 13 يــونـيــــو 2018م
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وزارة�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)38(�ل�سنة�2018
باإ�سدار�الالئحة�التعليمية�ملراكز�وحلَقات�حتفيظ�القراآن�الكرمي

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )53( ل�شنة 2011 باإن�شاء اإدارة �شئون القراآن الكرمي بوزارة 

العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،
وعلى القرار رقم ) 15 ( ل�شنة 2006 بتنظيم مراكز وحَلقات حتفيظ القراآن الكرمي وتدري�س 

علومه، وتعديالته،
وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2008 باإن�شاء وت�شكيل جلنة �شئون اختبارات القراآن الكرمي 

ل بالقرار رقم )27( ل�شنة 2016، والإ�شراف عليها، املعدَّ
وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2017 ب�شاأن الرتخي�س للمراكز واحلَلقات مببا�شرة حتفيظ 

القراآن الكرمي وتدري�س علومه،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُيعمل باأحكام الالئحة التعليمية ملراكز وحَلقات حتفيظ القراآن الكرمي املرافقة لهذا القرار، 
وت�شري اأحكامها على جميع مراكز وحَلقات حتفيظ القراآن الكرمي وتدري�س علومه.

املادة�الثانية
على وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

�شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.
�� � � � �
وزير�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة�

�شدر بتاريخ: 8 رم�شـــــــــــان 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 24 مـــــايــــــــــو  2018م
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الف�سل�الأول�
تعاريف

مـادة�)1(
يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها 

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
الوزارة: وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
الوزير: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

الإدارة: اإدارة �شئون القراآن الكريم.
مدير�الإدارة: مدير اإدارة �شئون القراآن الكريم.

الحلَقة: توازي ال�شف الدرا�شي في التعليم النظامي.
المركـــز: جميع المراكز والحَلقات القراآنيـــة التي تحمل رخ�شة �شارية المفعول من اإدارة �شئون 

القراآن الكريم.
ال�سنة�الدرا�سية: ف�شالن درا�شيان وف�شل �شيفي  - اإْن ُوِجد -.

رات  �س علـــى مداها المقرَّ الف�ســـل�الدرا�ســـي: مـــدة زمنيـــة ل تقل عن خم�شة ع�شـــر اأ�شبوعًا تدرَّ
الدرا�شية، ول تدخل من �شمنها فترتا الت�شجيل والختبارات النهائية.

الف�ســـل�ال�سيفي: مدة زمنيـــة ل تزيد على ثمانية اأ�شابيع، ول تدخل من �شمنها فترتا الت�شجيل 
والختبارات النهائية.

�شـــي الذي ينتظم في درا�شتـــه الطالب في المراكز  البرنامـــج�الدرا�ســـي: هـــو البرنامج التخ�شُّ
والحَلقات القراآنية.

رات التي يجب على الطالـــب اجتيازها بنجاح للح�شول  الخطـــة�الدرا�سيـــة: هي مجموعة المقرَّ
ج من البرنامج الملتحق به. على �شهادة التخرُّ

الُّ على المرحلة الدرا�شية، وْفقًا  للخطط الدرا�شية المعتَمدة.  الم�ستوى�الدرا�سي: هو الدَّ
ر�الدرا�ســـي: مـــادة درا�شيـــة تتبع م�شتوى محددًا �شمـــن خطة الدرا�شـــة المعتَمدة في كل  المقـــرَّ
زه من حيث  ر: رمز، ا�شم، اأهداف، و�شف مف�شل لمفرداته، يميِّ برنامج درا�شي، ويكون لكل مقرَّ
ر )نظري، عملـــي(، عدد ال�شاعات  رات، طبيعـــة المقرَّ المحتـــوى والم�شتـــوى عما �شـــواه من مقرَّ
ر، م�شمى ون�س ال�شهادة الممنوحة – اإْن ُوِجدت -.  ر، طريقة التقييم في المقرَّ المعتَمـــدة للمقرَّ

رات ُمَتَطلَّب اأو متطلَّبات �شابقة، اأو متزامنة معه. ويجوز اأْن يكون لبع�س المقرَّ
الوحدة�الدرا�سية: المحا�شرة النظرية اأو الدر�س العملي الأ�شبوعي الذي ل تقل مدته عن �شتين 

دقيقة.
ر  درجـــة�الأعمـــال�الف�سلية: الدرجة الممنوحـــة لالأعمال التي تبيِّن تح�شيـــل الطالب في المقرَّ

الدرا�شي خالل ف�شل درا�شي من اختبارات تت�شل بالمقرر الدرا�شي.
ر خالل الف�شـــل الدرا�شي اأو في  ر يعقد بعد اإتمـــام المقرَّ الختبـــار�النهائـــي: اختبار فـــي المقرَّ
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نهايته.
ر في الختبار النهائي  درجـــة�الختبـــار�النهائي: الدرجة التـــي يح�شل عليها الطالب في كل مقرَّ

للف�شل الدرا�شي  اأو الف�شل ال�شيفي.
ر م�شافًا اإليه درجـــات الأعمال  الدرجـــة�النهائيـــة: مجمـــوع درجـــة الختبار النهائـــي لكل مقـــرَّ

الف�شلية، وُتح�َشب الدرجة من مائة.
التقـديـــر: و�شف للن�شبـــة المئوية، اأو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية التي ح�شل عليها الطالب 

ر. في اأيِّ مقرَّ
ر علـــى الطالب ا�شتكمال متطلَّباته في الموعد  ر يتعذَّ د موؤقتًا لكل مقرَّ غيـــر�مكتمـــل: تقدير ُير�شَ

د. المحدَّ
ر تقت�شي طبيعة درا�شته اأكثر من ف�شل درا�شي ل�شتكماله. د موؤقتًا لكل مقرَّ م�ستمر: تقدير ُير�شَ
اللجنـــة: لجنـــة �شئون اختبارات القـــراآن الكريم والإ�شراف عليها، المن�شـــاأة بالقرار رقم )36( 

ل�شنة 2008. 
لجنة�الجودة: لجنة يتم ت�شكيلها برئا�شة مدير الإدارة، وع�شوية عدد كاف من المخت�شين في 
مجال تالوة القراآن الكريم وتجويده وقراءاته، بهدف �شمان جودة عملية التقييم في الختبارات.

الف�سل�الثاين
النظام�التعليمي

مـادة�)2(
تعمل  املراكز واحلَلقات القراآنية على حتقيق الأهداف الآتية:

1. تي�شير �شبل تعلُّم القراآن الكريم لجميع فئات المجتمع.

2. ت�شحيح تالوة القراآن الكريم وتطبيق اأحكام التجويد.
3. الت�شجيع على ِحْفظ القراآن الكريم.

4. الت�شجيع على فْهم المعنى القراآني، ومراعاته عند التالوة.

5. الت�شجيع على تح�شين ال�شوت بالقراآن الكريم عند تالوته.
6. تعزيز الرتباط باللغة العربية انطالقًا من قوة ارتباطها بكتاب اهلل تعالى.

7. ن�شر الثقافة القراآنية، وت�شجيع ال�شتزادة من علوم القراآن الكريم.
8. تن�شئة الطالب على اللتزام بالأحكام ال�شرعية الواجبة، والتحلِّي بالقيم  والأخالق الإ�شالمية.

مـادة�)3(�
�شية يف جمال القراآن الكرمي وعلومه  م املراكز واحلَلقات القراآنية برامج تعليمية تخ�شُّ ُتقدِّ
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من خالل عدد من الربامج الدرا�شية، وتت�شمن الآتي:
1. برنامج التاأ�شي�س على القراءة العربية. 

2. برنامج التالوة ال�شحيحة.
3. برنامج التالوة وعلم التجويد.
4. برنامج ِحْفظ القراآن الكريم.

ويجوز لالإدارة ا�شتحداث برامج جديدة متعلقة مبجال القراآن الكرمي وعلومه بعد موافقة 
الوزير.

مـادة�)4(�
تتبنى املراكز واحلَلقات القراآنية املبادىء وال�شيا�شات املتعلقة بالعملية التعليمية الآتية:

1. الطالب محور عملية تعليم القراآن الكريم.
م على الِحْفظ تدري�شًا وتقويمًا. 2. ت�شحيح التالوة مقدَّ

رات الدرا�شية. 3. انتهاج الختمة الفردية للقراآن الكريم كاماًل اإْن اأمكن في البرامج والمقرَّ
د لقيا�س اإتقان تالوة القراآن الكريـــم وتجويده )الجانب العملي( يطبَّق  4. اعتمـــاد مقيا�ـــس موحَّ

في جميع البرامج الدرا�شية.
اِر�س من القراآن الكريم، ولو كان ي�شيرًا. 5. تعظيم ما َحِفظه الدَّ

6. المرونة في الإجـــراءات من اأجل التي�شير على المتعلِّمين، ومراعاة الفروق العمرية والفردية 
بينهم.

7. ل يقـــلَّ م�شتـــوى خريج برنامـــج  الِحْفظ عن خريج برنامج  التالوة وعلـــم التجويد في تطبيق 
اأحكام التجويد وُح�ْشن الأداء.

8. رعاية المتميزين، وُح�ْشن ال�شتثمار فيهم.
9. ت�شجيع التعلُّم الذاتي والتعلُّم الم�شتمر من اأجل اإتقان القراءة والِحْفظ.

الهتمام البالغ باختيار المعلمين، وتاأهيلهم، وتنمية قدراتهم في الجانب التعليمي والتربوي.  .10

مـادة�)5(�
وبراجمها  القراآنية  واحلَلقات  املراكز  لعمل  دلياًل  الدرا�شية  ال�شنة  بدء  مع  الإدارة  ُت�شِدر 

دة لبدء وانتهاء كل ف�شل درا�شي. نه التواريخ املحدَّ مِّ واإجازاتها، وُت�شَ
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مـادة�)6(�
بحيث  الدرا�شي،  الف�شل  بداية  قبل  وتعميمها  الدرا�شية  جداوله  باإعداد  مركز  كل  يلتزم 
�شون هذه  رات واأيام التدري�س واأوقاتها، وكذلك اأ�شماء املعلمني الذين ُيَدرِّ د فيها اأ�شماء املقرَّ حتدَّ

رات. وتر�َشل ن�شخة من هذه اجلداول الدرا�شية اإلى الإدارة. املقرَّ

�الف�سل�الثالث
رات�الدرا�سية املناهج�واملقرَّ

مـادة�)7(
اِر�س اأن يتقن عددًا من الكفايات العامة ب�شكل متدرج عند ترفيعه من م�شتوى اإلى  على الدَّ

اآخر، و�شوًل اإلى املرحلة النهائية التي توؤهله حلْمل �شهادة الربنامج، وذلك على النحو الآتي:
اأوًل: الكفايات العامة لبرنامج التاأ�شي�س على القراءة العربية: 

1. اأْن يتعرف على الحروف العربية ويتقن ُنطَقها في اأحوالها المختلفة.
2. اأْن يقراأ الحروف بالحركات.

َلًة. 3. اأْن يقراأ الكلمات ُم�َشكَّ
َلًة. 4. اأْن يقراأ الجمل ُم�َشكَّ

5. اأْن يقراأ الكلمات والآيات القراآنية مكتوبًة بالر�شم العثماني.
ثانياً: الكفايات العامة لبرنامج  التالوة ال�شحيحة:

ح قراءة �شَور الم�شحف نظرًا من الفاتحة اإلى النا�س. 1. اأْن ي�شحِّ  
2. اأْن يتعلَّم الأحكام الأ�شا�شية في ِعْلم التجويد بما ي�شاعده في ت�شحيح القراءة.  

3. اأْن يراعَي المعنى القراآني في ال�شتهالل والوْقف والبتداء والَقْطع.  
4. اأْن يزيِّن �شوَته عند تالوة القراآن الكريم.  

ثالثاً: الكفايات العامة لبرنامج  التالوة وِعْلم التجويد:
1. اأْن يتقن تجويد اآيات القراآن الكريم نظرًا من الم�شحف.  

2. اأْن يحفظ الأجزاء )30، 29، 28( من الم�شحف ال�شريف، واأْن يفهم معاني مفرداتها.  
3. اأْن يراعَي المعنى القراآني في ال�شتهالل والوْقف والبتداء والَقْطع.  

4. اأْن يزيِّن �شوَته عند تالوة القراآن الكريم.  
5. اأْن يتعلَّم المو�شوعات المتعلقة بعلم التجويد، م�شت�شِعرًا اأهميته في ت�شحيح التالوة.  

رابعاً: الكفايات العامة لبرنامج  حفظ القراآن الكريم:
1. اأْن يتقن تجويد اآيات القراآن الكريم ا�شتظهارًا من ِحْفِظه.  

2. اأْن يحفظ القراآن الكريم كاماًل.  
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3. اأْن يراعَي المعنى القراآني في ال�شتهالل والوْقف والبتداء والَقْطع.  
4. اأْن يزيِّن �شوَته عند تالوة القراآن الكريم.  

مـادة�)8(�
الدرا�شية،  الربامج  رات على م�شتويات  واملقرَّ املنهج  ع فيها  توزِّ اللجنة خطة درا�شية  ت�شع 
والكفايات  ال�شابقة،  واملتطلَّبات  م�شتوى،  لكل  املعتَمدة  وال�شاعات  الأ�شابيع  عدد  فيها  د  وحتدِّ

التعليمية التي يتم الرتكيز عليها يف كل م�شتوى.

مـادة�)9(
اخلطط  يف  ح  مو�شَّ هو  كما  الدرا�شية  رات  للمقرَّ الأكاديية  ال�شاعات  نظام  اعتماد  يتم 

الدرا�شية للربنامج.

الف�سل�الرابع
ت�سجيل�الطلبة�ونقلهم

مـادة�)10(�
اِر�شني اجلدد يف حدود طاقته ال�شتيعابية، ومبا يكفل جودة املخَرجات  ي�شتقبل املركز الدَّ
التعليمية، على اأْن ل يزيد عدد الطالب يف احلَلقة الواحدة عن 12 طالبًا. ولالإدارة ال�شتثناء من 

ذلك بخطاب م�شبَّب من اإدارة املركز.

مـادة�)11(
ف على ميولهم ورغباتهم،  اِر�شني اجلدد بهدف التََّعرُّ ُيجِري املركز مقابالت �شخ�شية للدَّ

وقيا�س درجة معارفهم ومهاراتهم، قبل اإحلاقهم بالربنامج  املنا�شب لهم.
وتتولى اللجنة و�شع ال�شوابط والتعليمات اخلا�شة بهذا النوع من املقابالت وتعميمها على 

املراكز.

مـادة�)12(
الإلكرتوين  اأو  الورقي  النموذج  بح�شب  اجلدد  الطالب  بيانات  بتقييد  املركز  اإدارة  تقوم 

د لذلك، وتر�ِشل ن�شخة منها اإلى الإدارة لالحتفاظ بها يف �شجالتها. املحدَّ
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مـادة�)13(
ُي�شرَتط يف الطالب امل�شتجد اأن تتوفر فيه ال�شروط الآتية:

1. اأْن يكون ح�شن ال�شيرة وال�شلوك.
2. اأْن يكون لئقًا طبيًا.

3. اأْن يجتاز المقابلة ال�شخ�شية.

مـادة�)14(�
د املركز عدد الطلبة املقبولني يف الربنامج بناًء على الطاقة ال�شتيعابية للمركز ون�شبة  يحدِّ

اِر�شني فيه. ان�شباط الدَّ

مـادة�)15(�
ت�شتقبل املراكز الطالب امل�شتجدين يف اأيِّ وقت من العام الدرا�شي، ومع ذلك يحق للمركز 

دة يف ال�شنة. ر الت�شجيل على فرتة اأو فرتات محدَّ ق�شْ
ويلتزم املركز بالحتفاظ ب�شجل تاريخي لطلبات الت�شجيل، وجْعِلها على قائمة النتظار عند 
ر مقاعد درا�شية، وتكون الأولوية يف القبول ملن تتوفر فيه ال�شرتاطات املن�شو�س عليها  عدم تَوفُّ

يف هذه الالئحة.

مـادة�)16(�
ل يجوز للطالب درا�شة ذات الربنامج الدرا�شي يف اأكرث من مركز يف وقت واحد.

مـادة�)17(�
يجوز للطالب النتقال من مركز اإلى اآخر متى توافرت ال�شروط الآتية:

1. اأْن يكون للمركز المنقول منه واإليه ترخي�س �شاري المفعول من اإدارة �شئون القراآن الكريم.
ـــغ الطالـــب مركزه المنقول منـــه كتابيًا برغبته في النتقـــال. ول ي�شتدعي ذلك موافقة  2. اأْن ُيبلِّ

المركز المنقول منه.
م الطالب للمركز المنقول اإليه ك�شف درجاته وتقرير تح�شيله في البرنامج الدرا�شي. 3. اأْن يقدِّ

4. اأْن ُي�شِعر المركُز المنقول اإليه الوزارة بعملية النقل كتابيًا.



العدد: 3370 – الخميس 14 يونيو 2018

20

مـادة�)18(�
عند   - املركز  ولإدارة  كاماًل.  درا�شيًا  ف�شاًل  انقطـع  اإذا  املركز  من  الطالب  قيد  ُي�شَطب 
ال�شرورة - ال�شماح بانقطاع الطالب عن الدرا�شة لف�شلني درا�شيني بحد اأق�شى اإذا كان لدى 
ر ذلك. ويف كل الأحوال اإذا رِغب يف العودة ملقاعد الدرا�شة بعد جتاُوز ذلك وَجب  الطالب ما يربِّ
اإجراء اختبار حتديد م�شتوى، وت�شكينه يف امل�شتوى املنا�شب له بح�شب ال�شرتاطات التي ت�شعها 

اللجنة.

الف�سل�اخلام�س
التقومي�والختبارات

مـادة�)19(�
حت�شيل  مقدار  حتديد  يتم  �شوئه  ويف  التعليمية،  العملية  من  اأ�شا�شيًا  جزءًا  التقومي  ُيَعدُّ 

اِر�س واتخاذ الإجراءات والأ�شاليب املنا�شبة لتعزيزه وزيادة حت�شيله. الدَّ
اللجان  وت�شكيل  الرت�شيحات،  وا�شتقبال  الختبارات،  مواعيد  عن  الإعالن  الإدارة  وتتولى 
د الدرجات، وا�شتخراج النتائج، ومتابعة اعتمادها،  وحتديد مهماتها، وت�شمية اأع�شائها، ور�شْ
ويحق  تها.  يَّ �شرِّ و�شمان  تنظيمها  وُح�ْشن  باإدارتها  املتعلقة  الأعمال  و�شائر  ال�شهادات،  واإ�شدار 
لالإدارة ا�شتحداث اختبارات اأخرى عند احلاجة بهدف �شْبط العملية التعليمية وحت�شني جودة 

مخَرجاتها.

مـادة�)20(�
ح الطالب امل�شتجدين يف اأيٍّ من الربامج الدرا�شية لختبارات  اأْن تر�شِّ يحق لإدارة املركز 

رت يف الطالب ال�شرتاطات الآتية: حتديد امل�شتوى التي جتريها الإدارة، اإذا توفَّ
ح منه. 1. اأْن يكون قد اأتمَّ متطلبات المنهج الدرا�شي في الم�شتوى المر�شَّ

2. اأْن يجرَي المركز تقييمًا مبدئيًا له لتحديد الم�شتوى المنا�شب له بح�شب كفاياته.
رِا�شين المنتظمين باأيٍّ من المراكز والحَلقات القراآنية. 3. اأْن ل يكون مقيَّدًا في �شجالت الدَّ

مـادة�)21(�
م املركز  ه م�شتوفيًا الكفايات املطلوبة، على اأْن يقدِّ ر اإل اإذا اأمتَّ م الطالب لختبار املقرَّ ل يتقدَّ
َي الطالب يف درا�شة امل�شتوى الواحد مدة ل تقل عن �شهرين.  اأْن ُي�شِ ما يثبت ذلك، �شريطة 

ولالإدارة ال�شتثناء من ذلك بناًء على طلب م�شبَّب من اإدارة املركز.
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مـادة�)22(
رات اأحكام التجويد النظرية ح�شوُره ما ل يقل عن  م الطالب لختبارات مقرَّ ُي�شرَتط لتقدُّ

ر، على اأْن يرِفق املركز ما يثبت ذلك. 50% من ح�ش�س ذلك املقرَّ

مـادة�)23(
يحتفظ املعلِّم ب�شجل ملتابعة حت�شيل كل طالب، وُيجِري اختبارات تكوينية من وقت لآخر 
خالل الف�شل الدرا�شي، بهدف تقييم اأداء الطالب وحت�شينه، واإعدادهم لالختبارات. ويحتفظ 

بنتائج الختبارات للرجوع اإليها عند احلاجة.

مـادة�)24(
درجة  من:  الدرا�شية  الربامج  يف  )التطبيقية(  التالوة  رات  ملقرَّ النهائية  الدرجة  تتكون 
د اللجنة ن�شبة لدرجـة الأعمال الف�شلية من  الأعمال الف�شلية، ودرجة الختبار النهائي. وحتدِّ

الدرجة الكلية.
ر بناًء على الختبارات التكوينية التي  وحُتت�َشب درجة الأعمال الف�شلية من ِقَبل معلِّم املقرَّ

يجريها للطالب خالل الف�شل الدرا�شي.

مـادة�)25(
ل الإدارة جلانًا لالختبارات يف املراكز وت�شمي اأع�شاءها، ممن تتوفر فيهم ال�شرتاطات  ُت�شكِّ

الآتية:
ه اللجنة. ل قراآني منا�شب، بح�شب ما ُتِقرُّ 1. اأْن يكون حا�شاًل على موؤهَّ

2. اأْن يكون �شليم الحوا�س لكي ت�شاعده في عملية التقييم.
3. اأْن ل تقل خبرته في تعليم القراآن الكريم عن ثالث �شنوات.

4. اأْن يكون قد �شبق له الم�شاركة في ع�شوية اللجان ولو متدربًا.
مه الإدارة لتدريب اأع�شاء لجان الختبارات. 5. اأْن يكون قد اجتاز بنجاح البرنامج الذي تنظِّ

6. اأْن َتُتمُّ تزكيته من ع�شوين فاأكثر من اللجنة، عند تر�شيحه المرة الأولى.
7. اأية ا�شتراطات اأخرى تراها اللجنة.

الأولوية  معايري  خالل  من  فيهم،  ال�شابقة  ال�شرتاطات  ر  توفُّ بعد  حني  املر�شَّ بني  ل  ويفا�شَ
الآتية:

1. بحريني الجن�شية.
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ل قراآني اأعلى. 2. الحا�شل على موؤهَّ
3. َمن لديه خبرة اأكثر في عدد ال�شنوات.

مـادة�)26(
تتكون جلان الختبارات ال�شفهية للم�شتويات النهائية يف الربامج الدرا�شية من عدد كاف 
ده اللجنة ل يقل عن ثالثة اأع�شاء. وفيما عدا ذلك ل تقل جلنة الختبارات ال�شفهية عن  حتدِّ

ع�شوين. وي�شُدر بت�شمية الأع�شاء قرار من مدير الإدارة.

مـادة�)27(�
تكلِّف الإدارة جلنة فنية من �شخ�شني اأو اأكرث من ذوي اخلربة والخت�شا�س لإعداد اأ�شئلة 
هذا  يف  عليها  املتعاَرف  والرتبوية  الفنية  للموا�شفات  ِوْفقًا  وال�شفهية  التحريرية  الختبارات 

د اللجنة الفنية مقدار الدرجات والإجابات النموذجية. املجال، على اأْن حتدِّ

مـادة�)28(�
دة تعتمدها  ُيقيَّم الطالب يف جميع الربامج الدرا�شية من خالل معايري فنية ِوْفق مناذج محدَّ

ُمها على الأطراف ذوي العالقة. اللجنة، وتعمِّ

مـادة�)29(�
 ،)3( املادة  يف  اإليها  امل�شار  الدرا�شية  الربامج  اأحد  يف  اختبار  لأيِّ  ح  �شُّ َ الرتَّ للطالب  يحق 

�شريطة الآتي:
م الطالب لالختبار ِوْفق النموذج المعدِّ لذلك. 1. اأْن يتقدَّ

ح منه. م المركز ما يثبت اإتمام الطالب لمتطلَّبات الم�شتوى المر�شَّ 2. اأْن يقدِّ
3. اأْن يكون الطالب مقيَّدًا في �شجالت الإدارة كطالب منتظم.

مـادة�)30(
ر عليـه احل�شور لأداء الختبار لوجود عذر خارج عن الإرادة اأْن  يجـب علـى الطالب الـذي تعذَّ
يتقدم بعذره اإلى مدير الإدارة، يف مدة اأق�شاها اأ�شبوع من تاريخ الختبار مدعومًا بامل�شتندات 

املوؤيـِّدة لذلك.
يِّ �شهرين من تاريخ  م لالختبار اإل بعد ُم�شِ واإذا مل ُيقَبل عذر الطالب، فال يحق له التقدُّ
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الختبار الذي تغيَّب عنه.

مـادة�)31(
بـ70%، وتقوم  الدرا�شية  امل�شتوى الأخري يف جميع الربامج  النجاح يف اختبار  د درجة  حتدَّ
اللجنة بتحديد ن�شب النجاح يف بقية امل�شتويات مبا ي�شمن تَدرُّج الطالب يف حت�شيله وكفاءته 

العلمية.

مـادة�)32(
ب الدرجة الكلية للطالب اإلى اأقرب رقم �شحيح ع�شري اأعلى. ُتَقرَّ

مـادة�)33(
ى على جناحه اأو على ح�شوله على  التقدير الأعلى درجة  ُترَفع درجة الطالب الكلية  اإذا تَبقَّ

واحدة فاأقل. 

مـادة�)34(�
عند  اإليها  الرجوع  ويتم  ال�شفهية،  الختبارات  اأثناء  الطالب  تالوات  جميع  �شوتيًا  ل  ت�شجَّ
كل  ويف  نتيجته.  من  التََّظلُّم  يف  ه  حقَّ تالوته  ت�شجيل  يرُف�س  الذي  الطالب  ويـفِقد  ال�شرورة. 
الأحوال ُينَظر يف التََّظلُّمات التي تر�َشل لالإدارة ِوْفق النموذج املعدِّ لذلك، على اأْن ت�شلَّم لالإدارة 

خالل مدة اأق�شاها اأ�شبوع بعد اإعالن النتائج الأولية.

مـادة�)35(�
ل الإدارة جلنة ت�شمى )جلنة جودة التقييم( تتكون من اثنني على الأقل من املخت�شني،  ت�شكِّ

وحتال اإليها احلالت الآتية:
1. التََّظلُّمات من نتائج الختبارات.

2. تـــالوات الطـــالب الذين ي�شاوي اأو يقل الفارق بين درجتهـــم الكلية ودرجة النجاح عن خم�س 
درجات.

3. تـــالوات الطـــالب الذين يزيد الفارق بين اأعلى درجة واأقـــل درجة من درجات اأع�شاء اللجنة 
ال�شفويـــة عن الحد الم�شمـــوح به ِمن ِقَبل لجنة اختبارات القـــراآن الكريم والإ�شراف عليها. 
وُي�شتثَنى من ذلك الطالب الذين تقل درجتهم عن درجة النجاح بع�شر درجات لدى اأع�شاء 

لجنة الختبار ال�شفهية.
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لة با�شتخدام  ويتولى كل ع�شو من اأع�شاء جلنة اجلودة ب�شكل م�شتقل تقييم التالوات امل�شجَّ
ويقاَرن  اجلودة  جلنة  درجة  متو�شط  ويوؤخذ  ذلك،  يف  املعتَمدة  التقييم  ومناذج  املعايري  ذات 

مبتو�شط درجات اللجنة الأ�شلية، وحُتت�َشب للطالب اأعلى الدرجتني.

مـادة�)36(�
ل  ر يحق له اإعادة الختبار مرتني بحدٍّ اأق�شى. على اأْن تف�شِ يف حالة ر�شوب الطالب يف املقرَّ
بني الختبار والذي يليه مدة ل تقل عن �شهرين من تاريخ اختباره الذي ر�شب فيه. ويف حال 
مواٍز.  م�شتوى  اأقرب  يف  ن  وي�َشكَّ منا�شب،  اآخر  برنامج  اإلى  اإحالته  يف  ُينَظر  ذلك  بعد  ر�شوبه 

ولالإدارة ال�شتثناء من ذلك بناًء على طلب من املركز اأو الراأي الفني للمخت�شني.
لــه الرتاكمي،  ر حُتت�َشــب الدرجــة )الأحــدث( فــي معدَّ ويف حال اأعاد الطالب اختبار املقرَّ

ر يف �شجله الأكاديي. وي�شار اإلى عدد مرات ت�شجيله للمقرَّ

مـادة�)37(�
ا�شم  يت�شمن:  الدرا�شي  حت�شيله  عن  معتِمد  تقرير  على  احل�شول  للطالب  الإدارة  تتيح 
والف�شل  الدرا�شية  وال�شنة  در�شها  التي  رات  واملقرَّ بالربامج  ال�شخ�شي، جدول  رقمه  الطالب، 
الربامج  اأحد  يجتاز  من  لكل  ج  تَخرُّ �شهادة  ت�شدر  كما  فيها،  ونتيجته  املركز  وا�شم  الدرا�شي 

الدرا�شية بنجاح.

مـادة�)38(
ر، ويف النتيجة النهائية كما يلي: حُتت�َشب التقديرات التي يح�شل عليها الطالب يف كل مقرَّ

التقديرالدرجة املئوية
ممتاز مرتفع95 اإلى 100

ممتاز90 اإلى اأقل من 95
جيد جدًا مرتفع85 اإلى اأقل من 90
جيد جدًا80 اإلى اأقل من 85
جيد مرتفع75 اإلى اأقل من 80
جيد70 اإلى اأقل من 75
متو�شط مرتفع65 اإلى اأقل من 70
متو�شط 60 اإلى اأقل من 65
مقبول مرتفع55 اإلى اأقل من 60
مقبول 50 اإلى اأقل من 55

�شعيفاأقل من 50
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مـادة�)39(
امل�شتوى  يف  للمقررات  النهائية  الدرجات  جمموع  على  بناًء  للطالب  العـام  التقـدير  يكـون 
الدرا�شي، ويعد الطالب ناجحًا ويرفع اإلى امل�شتوى الأعلى بعـد اإنهاء متطلبـات امل�شتوى بنجـاح 
ح�شـب اخلطـة الدرا�شـية، علـى اأّل تقـل درجته  يف كل مقرر عن ما هو معتمد يف اخلطة الدرا�شية 

للربنامج.

مـادة�)40(
تلتزم الإدارة بتعيني مراِقِبني لعملية الختبارات، والتاأكد من عدم وقوع الِغ�س فيها.

وملء  الإجابـة،  ورقـة  ب�شـحب  املراقـب  يقوم  الختبار،  يف  بالِغ�س  الطالب  قيام  حال  ويف 
النموذج اخلا�س بذلك ثـــم ير�شـــل النموذج وورقـــة اإجابة الطالب اإلى رئي�س جلان الختبارات 

للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراء املنا�شب.

مـادة�)41(
م بطلـب الـتََّظلُّم مـن نتيجتـه اإلـى مدير  للطالب خالل اأ�شبوع من اإعالن النتيجة، اأن يتقـدَّ
�س لذلك، وتتولى جمموعة الدرا�شات القراآنية فح�س التََّظلُّم  الإدارة بح�شب النموذج املخ�شَّ
م اللجنة  ق من مو�شوعيته، ومن ثم اإحالته اإلى جلنة �شْبط اجلودة، علـى اأْن تقـدِّ مبدئيًا للتََّحقُّ
تقريرها خـالل اأ�شـبوع، وتر�شـل نتيجـة الـتََّظلُّم بعـد اعتمادهـا مـن مدير الإدارة لإجـراء الـالزم.

النـزول بدرجـة الطالـب عن  الـدرجات  ـد  املـادي فـي ر�شْ ول يجـوز فـي غيـر حالـة اخلطـاأ 
الدرجة الـُمَتَظلَّم منها. ول تتولد من الأخطاء الإدارية  اأيًا كان مرتكبها اأية حقوق للطالب، مبا 

يف ذلك اأداوؤه لختبار مل ي�شتوف �شروطه.
وُتعترَب نتيجة التََّظلُّم ال�شادرة من جلنة اجلودة واملعتمـَدة مـن مدير الإدارة نتيجـة نهائيـة، 

ول يحق للطالب اإعادة التََّظلُّم منها مرة اأخرى.

مـادة�)42(
اِر�شني واإدارات املراكز من احل�شول على ك�شف تف�شيلي لدرجات الطالب  ن الإدارة الدَّ مَتكِّ

رات، بح�شب النموذج املعدِّ لذلك. يف املقرَّ
رات بنجاح، بح�شب النموذج  ج بعد اجتياز الطالب جميع املقرَّ وُت�شِدر الإدارة �شهادة التََّخرُّ

املعدِّ لذلك.

مـادة�)43(�
حُتَفظ اأوراق الختبارات النهائيـة فـي خـزائن خا�شـة بالإدارة، ويـتم بعـد ذلــك التََّخلُّ�س 
منهـا بالطريقة املنا�شبة ِوفقًا لل�شوابط التي ي�شتمل عليها نظام اجلودة املعمول به لدى الإدارة.
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)33(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�الرتخي�س�باإن�ساء�دار�ح�سانة�الوطن

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ
ل�شنة 2014،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

�س لل�شيدة فاطمة جواد من�شور باإن�شاء دار ح�شانة الوطن ملدة �شنتني، حتت قيد رقم  ُيرخَّ
)5/دح/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: 8 رم�شان 1439هـ
المـــــــوافــــق: 24 مــــــايـــو 2018م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)34(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�الرتخي�س�باإن�ساء�دار�ح�سانة�الأيام�الذهبية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ
ل�شنة 2014،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

�س لل�شيدة اإيان فايز الفايز باإن�شاء دار ح�شانة الأيام الذهبية ملدة �شنتني، حتت قيد  ُيرخَّ
رقم )6/دح/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 رم�شان 1439هـ
المـــــــوافــــق: 27 مــــــايـــو 2018م
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

�قرار�رقم�)44(�ل�سنة�2018
باإن�ساء�وت�سكيل�جلنة�تطوير�وتنظيم�موقع��سوق�املنامة�ال�سياحي

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

وعلى الأخ�س املادة )7( منه،
لل�شياحة واملعار�س،  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة  ل�شنة 2006  القانون رقم )62(  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، املعدَّ
وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُتن�شاأ جلنة ُت�شمى )جلنة تطوير وتنظيم موقع �شوق املنامة ال�شياحي(، وُي�شار اإليها يف هذا 
القرار بكلمة )اللجنة(.

املادة�الثانية
كل  وع�شوية  واملعار�س،  لل�شياحة  البحرين  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  برئا�شة  اللجنة  ل  ت�شكَّ

من:
1 - ممثل عن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

2 - ممثل عن هيئة البحرين للثقافة والآثار.
3 - ممثل عن هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

4 - ممثل عن مجل�س التنمية القت�شادية.
5 - ممثل عن محافظة العا�شمة.

6 - ممثل عن مجل�س اأمانة العا�شمة.
ممثاًل عن تجار �شوق المنامة. 7 - ال�شيد ريا�س المحرو�س    
ممثاًل عن تجار �شوق المنامة. 8 - ال�شيد محمود النامليتي     
ممثاًل عن تجار �شوق المنامة. 9 - ال�شيد نبيل اأجور      
ممثاًل عن تجار �شوق المنامة. 10 - ال�شيد عبا�س الحليبي    
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املادة�الثالثة
ُخُلو  حالة  ويف  مماثلة،  ملدة  للتجديد  قابلة  �شنوات  ثالث  اللجنة  يف  الع�شوية  مدة  تكون 
مكان اأيِّ ع�شو من الأع�شاء لأيِّ �شبب من الأ�شباب يحلُّ محلُّه ممثل من ذات اجلهة بناًء على 

تر�شيحها، ويكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.
هيئة  موظفي  من  له  تابع  عمل  وفريق  لأعمالها  رًا  مقرِّ لها  اجتماع  اأول  يف  اللجنة  وتختار 

البحرين لل�شياحة واملعار�س يتولى جميع الإجراءات الإدارية والتنفيذية للجنة.

املادة�الرابعة
دعت  كلما  اأو  �شهر  كل  مرة  واملعار�س  لل�شياحة  البحرين  بهيئة  اجتماعاتها  اللجنة  تعقد 
احلاجة اإلى ذلك، بدعوة من رئي�شها، ويكون اجتماع اللجنة �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائها، 

على اأْن يكون من بينهم الرئي�س.
َت�شاوي  وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  وتو�شياتها  قراراتها  اللجنة  ر  وُت�شِدِ

ح اجلانب الذي فيه الرئي�س. الأ�شوات ُيَرجَّ

املادة�اخلام�سة
تخت�س اللجنة باملهام الآتية:

1 - اقتراح ال�شيا�شات والخطط لتطوير موقع �شوق المنامة ال�شياحي.
2 - اقتراح الموا�شفات والمعايير المتعلقة با�شتغالل موقع �شوق المنامة ال�شياحي اأو النتفاع به.

3 - ا�شت�شارة الجهات المعنية فيما يتعلق بتطوير وا�شتغالل موقع �شوق المنامة ال�شياحي.
4 - اقتراح الخطط والحلول ل�شمان ا�شتدامة تطوير موقع �شوق المنامة ال�شياحي.

5 - زيـــادة فعاليـــة الم�شاركـــة والتن�شيق بين مختلـــف الـــوزارات والهيئات والموؤ�ش�شـــات العامة 
والخا�شة فيما يتعلق بموقع �شوق المنامة ال�شياحي.

املادة�ال�ساد�سة
يجوز للجنة ال�شتعانة مبن تراه منا�شبًا من ذوي اخلربة والخت�شا�س، واأْن تدعوهم حل�شور 
اجتماعاتها ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم، اأو لتزويدها باملعلومات التي تراها �شرورية ملبا�شرة 

اخت�شا�شاتها، دون اأْن يكون لأيٍّ منهم حق الت�شويت.

املادة�ال�سابعة
ترفع اللجنة تقريرًا دوريًا اإلى جمل�س اإدارة هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س – كل ثالثة 
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اأ�شهر - بنتائج اأعمالها، ويجب اأن ي�شتمل التقرير على بيان بالتو�شيات والقرتاحات والأعمال 
ب اإجنازها، وبيان اأيَّة معوقات اأو م�شاكل ت�شادف عملها، وما تقرتح اتخاذه من حلول  التي يتوجَّ

ملعاجلتها. 

املادة�الثامنة
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

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

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

�شدر بتاريخ: 23 رم�شان 1439هـ
المــــوافـــــــق: 7 يـــــونـيـــــو 2018م
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�قرار�جمل�س�الوزراء�باملوافقة�على�اتخاذ�
�مملكة�البحرين�مقراً�لحتاد�الكيميائيني�اخلليجي

�)منظمة�دولية�غري�حكومية(

قرار�جمل�س�الوزراء�رقم�)03–2457(�باملوافقة�على�اتخاذ�مملكة��البحرين�مقراً�لحتاد�
الكيمائيني�اخلليجي�-�منظمة�دولية�غري�حكومية،�دون�مْنِحه�اأية�ح�سانات�اأو�امتيازات�من�
�نوع،�على�اأن�يتقيَّد�الحتاد�بالقوانني�والأنظمة�املعمول�بها�يف�البالد�يف�كل�ما�يبا�سرها� اأيِّ
اأعمال� على� واملراقبة� املتابعة� م�سئولية� والغاز� للنفط� الوطنية� للهيئة� وُيعهد� اأعمال�� من�

الحتاد�املذكور:
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�اإعالن
�من�وزارة�املوا�سالت�والت�سالت

�ب�ساأن�اإلغاء�تراخي�س��سجالت�جتارية
�خا�سة�بالنقل�ال�سياحي

تعلن وزارة الموا�شالت والت�شالت اأنه في �شياق م�شاعي الوزارة تنظيم وتطوير قطاع النقل 
ال�شياحي البري في مملكة البحرين، بما في ذلك ن�شاط النقل ال�شياحي )الداخلي والدولي(، 
قررت الوزارة اإلغاء ترخي�س الأن�شطة التالية وذلك لمخالفتها ا�شتراطات وقوانين الترخي�س 

الممنوح لها، وهي:

قم
لر

ا

ال�سركة
ال�سجل�
التجاري

الإجراءات�
التي�متت

�شطب الفرع1-17777�شركة النقل ال�شعودية البحرينية1

�شطب الأن�شطة5-38171موؤ�ش�شة الرحمة لل�شفر وال�شياحة2

�شطب الأن�شطة4-5554موؤ�ش�شة الدم�شتاتي للنقل ال�شياحي البري3

ــاحــة4 ــي ــش ــ� ــة الـــهـــديـــل لــلــ�ــشــفــر وال ــش ــ� ــش ــوؤ�  م
�شطب الفرع1-63030وتاأجير ال�شيارات
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هيئة�البحرين�للثقافة�والثار
)قطاع�املوارد�الب�سرية�واملالية(

�اإعالن�مناق�سة
�تنفيذ�اأعمال�ترميم�واإعادة�تاأهيل�ل�سوق�القي�سرية
وعمارات��علي��را�سد�فخرو��1و�2-�املرحلة�الثانية

تعلن اإدارة املوارد الب�شرية واملالية عن طرح املناق�شات العامة التالية: 

مو�سوع��املناق�سة
�رقم

املناق�سة
�قيمة�ال�سمان

البتدائي
�قيمة�وثائق

املناق�سة
املوعد�النهائي�لتقدمي�العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

 تنفيذ اأعمال ترميم
 واإعادة تاأهيل ل�شوق
 القي�شرية وعمارات

 علي  را�شد فخرو 1 و2
-املرحلة الثانية

11 يوليوالأربعاء100 د.ب5،000 د.ب2018/05

2018

1:30

الالزمة  الكفاءة  فيهم  تتوافر  ممن  املناق�شة  هذه  يف  الدخول  يف  الراغبني  على 
)17299878( اأو )17298734(  رقم  هاتف  على  الإدارية  اخلدمات  بق�شم  الت�شال 
الإلكرتوين املوقع  على  والدخول  الر�شمي،  الدوام  خالل   اأو)17299876(اأو)17299875( 

(https://etendering.tenderboard.gov.bh) لل�شراء واحل�شول على وثائق املناق�شة باإدخال 

ا�شم ال�شركة والرقم ال�شري، اعتبارًا من  30 مايو 2018 حتى تاريخ 11 يوليو 2018 ، على اأْن 
يرَفق مع العطاء مبلغ ال�شمان البتدائي امل�شار اإليه اأعاله اأو 1% من قيمة العطاء اأيهما اأقل )و 
يف جميع الأحوال يجب اأْن ل تقل قيمة ال�شمان البتدائي  عن 100 دينار بحريني(، وذلك  يف 
املالية  املوؤ�ش�شات  اإحدى  تاأمني  من  اأو بولي�شة  ق  اأو خطاب �شمان م�شدَّ ق  �شورة �شيك م�شدَّ
املحلية اأو نقدًا، على اأْن يكون هذا ال�شمان �شاري املفعول طوال مدة �شريان العطاء املن�شو�س 

عليها يف وثائق املناق�شة.
يكنكم  اأعاله،  املذكور  املوقع  يف  الإلكرتوين  املناق�شات  نظام  ل�شتخدام  وللم�شاعدة 

�شة للم�شاعدة )17566617( اأو )17566641(. الت�شال بالأرقام املخ�شَّ
واملزايدات  املناق�شات  جمل�س  مبكاتب  لذلك  املخ�ش�س  ال�شندوق  يف  العطاءات  تودع    

)الأر�شي( مببنى اآركابيتا مبنطقة خليج البحرين.
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كما يجب مراعاة ال�شروط التالية:
ِجل التجـــاري، على اأْن تكـــون م�شتملة علـــى ن�شاط مو�شوع  1- اأْن ترَفـــق ن�شخـــة من �شهـــادة ال�شِّ

المناق�شة.
ن الأ�شعـــار الإجمالية واأ�شعار الوحدات )بح�شـــب الأحوال( على ال�شتمارة رقم )م م  2- اأْن تـــدوَّ

.)02
3- اأْن ترَفق �شهادة �شالحة لإثبات ن�شبة البحرنة �شادرة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

مة �شمـــن العطاءات بخاتم  رة( المقدَّ 4- �شـــرورة خْتـــم جميع الم�شتندات )الأ�شليـــة اأو الم�شوَّ
مة العطاء. ال�شركة اأو.الموؤ�ش�شة اأو الجهة مقدِّ

اًل لوثائق املناق�شة.   يعترب هذا الإعالن مكمِّ
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Kingdom of  Bahrain

Bahrain Authority for Culture & Antiquities

Directorate of Human Resources & Finance

The Directorate of Human & Financial Resources invites quotations for the following 
tender: 

Tender Title Tender 
No.

Initial 
Bond

Tender 
fees

Closing Date
Day Date Time

 Qaysariya Suq
 and Amarat Ali

 Rashed Fakhro 1
 & 2  Conservation
 and Rehabilitation

 Contracting Services -
Phase 2

05/2018
 BHD
 5000/- BHD 100 Wednesday

11 July 
2018

13:30

Those who are capable and want to participate in the above tender have to call 
the Administration Services Section (Tel: 17299878) or (17298734) or (17299876) 
or (17299875) during the working hours; and log in the website (https://etendering.
tenderboard.gov.bh  ) to purchase the documents using the company’s user name and 
password,  on 30/05/2018.  Last date for collection Tender documents is  11/07/2018 
and to Enclose with his offer the Initial Bond for the amount specified above or at the 
rate of 1% of the tender value whichever amount is lesser, provided that no initial 
bonds value shall be less than BD. 100/-  . The initial bond should be in the form of 
a Certified Cheque, Bank Guarantee , cash or Insurance Policy valid for the duration 
specified in the tender documents.

For assistance in using the website mentioned above, participants can call help desk 
(17566617) or (17566641).

Offers should be deposited in the tender box provided at Tendering submission office, 
Tender Board’s Offices at ARCAPITA Building at Bahrain Bay, Ground  Floor 

In addition these conditions has to be considered:

1. Enclose copy of the Commercial Registration Bill, for the current year, and 
has to be included/matched with the tender subjects.

2. Form no. ( TB 02 ) is to be filled completely, mentioning the Total Tender Value 
and Unit Price (accordingly).

3. Enclose a certificate of compliance with the employment percentages for 
Bahraini manpower issued by the Ministry of Labour.

4. All tender documents ( Original / Copy ) which has been submitted with the 
offers should be stamped with the company›s Stamp.

This advertisement is considered to be a supplementary to the Tender Documents.
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�اإعالنات
من�جمل�س�تنظيم�مزاولة�املهن�الهند�سية

 
اإعالن�رقم�)1(

التنفيذية  الالئحة  من   )1( رقم  فقرة  ع�شرة  احلادية  املادة  حتت  �شالحيات  من  له  مبا 
للقانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية، ال�شادرة بقرار وزير 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.
يعلن رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية باأن )اإ�س اإن �شي لفالني اإنرتنا�شيونال(، 
�س لها  ترخي�س هند�شي )رقم: ف ب/130( – قد مت �شطبه من �شجل املكاتب الهند�شية  املرخَّ

مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين.
وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 31 

مايو 2018.
�������� � � � � � �
رئـي�س�جمل�س�تنظيم�مزاولة�املهن�الهند�سية�

���املهند�س�عبداملجيد�الق�ساب�
�شدر يوم الخمي�س 31 مايو 2018

  
اإعالن�رقم�)2(

التنفيذية  الالئحة  من   )1( رقم  فقرة  ع�شرة  احلادية  املادة  حتت  �شالحيات  من  له  مبا 
وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية  املهن  تنظيم مزاولة  �شاأن  ل�شنة 2014 يف  للقانون رقم )51( 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.
يعلن رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية باأن )روؤوف املناعي(، ترخي�س هند�شي 
املهن  لها مبزاولة  �س  املرخَّ الهند�شية  املكاتب  �شجل  �شطبه من  – قد مت  )رقم: ب ن/123( 

الهند�شية مبملكة البحرين.
وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 31 

مايو 2018.
   

�رئـي�س�جمل�س�تنظيم�مزاولة�املهن�الهند�سية�
���املهند�س�عبداملجيد�الق�ساب�

�شدر يوم الخمي�س 31 مايو 2018
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�اإعالن�رقم�)3(
التنفيذية  الالئحة  من   )1( رقم  فقرة  ع�شرة  احلادية  املادة  حتت  �شالحيات  من  له  مبا 
وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية  املهن  تنظيم مزاولة  �شاأن  ل�شنة 2014 يف  للقانون رقم )51( 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.
الهند�شية(،  للخدمات  )كوانتم  باأن  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  جمل�س  رئي�س  يعلن 
�س  ترخي�س هند�شي )رقم: اأف ت/001( – قد مت �شطبه من �شجل املكاتب الهند�شية املرخَّ

لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين.
وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 31 

مايو 2018.

رئـي�س�جمل�س�تنظيم�مزاولة�املهن�الهند�سية�
���املهند�س�عبداملجيد�الق�ساب�

�شدر يوم الخمي�س 31 مايو 2018
  

اإعالن�رقم�)4(
التنفيذية  الالئحة  من   )1( رقم  فقرة  ع�شرة  احلادية  املادة  حتت  �شالحيات  من  له  مبا 
وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية  املهن  تنظيم مزاولة  �شاأن  ل�شنة 2014 يف  للقانون رقم )51( 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.
ترخي�س  للهند�شة(،  �شرف  )اآل  باأن  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  جمل�س  رئي�س  يعلن 
�س لها مبزاولة  هند�شي )رقم: ب ن/17( – قد مت �شطبه من �شجل املكاتب الهند�شية املرخَّ

املهن الهند�شية مبملكة البحرين.
وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 31 

مايو 2018.

���رئـي�س�جمل�س�تنظيم�مزاولة�املهن�الهند�سية�
���املهند�س�عبداملجيد�الق�ساب�

�شدر يوم الخمي�س 31 مايو 2018
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�اإعالن�من�غرفة�البحرين�لت�سوية�املنازعات

رقم�الدعوى:��2012/7/غرفة

الإعالن�مبوعد�جل�سة��25يونيو�2018

المدعي: بنك الخيـر �س.م.ب )مقفـلة(، بنك يونيكورن لال�شتثمـار �شابقًا، ويمثلـه رئي�س مجل�س 
الإدارة ال�شيــــخ يو�شف عبداهلل ال�شــال�س. وكيله: المحامي معاوية الطاهر النيل، عنوانه: مكتب 
705، بناية 104، مدخل 4، طريق 383، مجمع 316،  �شارع الحكومة، المنامة، مملكة البحرين.

المدعـــى�عليـــه�الأول: ماجد بـــدر ها�شم ال�شيـد الرفاعـــي. اآخر عنوان معلوم لـــه: فيال 1894، 
طريق 5867، بوري 758.

المدعـــى�عليهـــا�الثانية: �شركة كوانتم لال�شت�شارات القت�شاديـــة ذ.م.م. )الكويت(، وتَبلَّغ عن 
طريـــق ممثلهـــا القانوني ال�شيـــد ماجد الرفاعي، واآخر عنـــوان معلوم له هو فيـــال 1894، طريق 

5867، بوري 758، مملكة البحرين.
المدعـــى�عليهـــا�الثالثة: �شركة كوانتم القاب�شة لال�شتثمارات المحدودة. عنوانها: �س.ب 111، 

مبنى و�شت ويند، طريق هاربر،جورجتاون ، جزر الكيمن الغربية البريطانية .

اأعاله  المذكورين  والثانية  الأول  عليهما  للمدعى  المنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 
بموعد الجل�شة التي �شتعقد بتاريخ 25 يونيو 2018، عند ال�شاعة 12:30 ظهرًا بمقر غرفة البحرين 
لت�شوية المنازعات، وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية 
المنازعات 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.

اأمني��سر�هيئة�ت�سوية�النزاع�
بغرفة�البحرين�لت�سوية�املنازعات
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة
اإعالنات�مركز�امل�ستثمرين

اإعالن�رقم�)418(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
 

مكتب  اإلــيــه  تقدم  قــد  بــاأنــه  وال�شياحة  والــتــجــارة  ال�شناعة  ـــوزارة  ب للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عن  نيابة  و�شركاه،  الكامل  محمود  لأ�شحابها  ت�شامن(  لال�شت�شارات/  )الإبـــداع  الم�شماة  الت�شامن  �شركة 
طالبًا   ،33953 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  غرافك�س(،  )هك�شا  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك 
مقداره  وبراأ�شمال  مــحــدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  ــى  اإل بتحويلها  ــك  وذل للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغير 
الحداد، اإبراهيم  اأحمد  اإبراهيم  من:  لكل  مملوكة  ال�شركة  وت�شبح  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5.000 

.Xavier Caitano Louisو ،Rian Xavier Louisو

اإعالن�رقم�)419(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب مور �شركة 
الت�شامن المهنية المتخ�ش�شة الم�شماة )�شتيفينز/ ت�شامن(، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم 
)ترا�س لمواد البناء(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 59741-2، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة لي�شبح 
فرعًا من ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ترا�س العالمية للمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 44859.

اإعالن�رقم�)420(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

لت�سبح�فرعاً�من�موؤ�س�سة�فردية
 

ال�شيد/ جا�شم  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ح�شن علي مكي زين الدين، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ح�شن علي مكي �س.�س.و(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 4755، بطلب تحويل ال�شركة لت�شبح فرعًا من فروع الموؤ�ش�شة الفردية التي تعود للمالك نف�شه، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 27696.
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اإعالن�رقم�)421(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
��

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شعيد اأحمد 
بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  الغذائية  للمواد  )القرني  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  القرني، 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 82117-1، طالبًا 
وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شـون األـف( دينـار بحـرينـي، وت�شبـح مملوكـة لكـل من:  عائ�شة جمعه �شالم بالل 

وAbbas Saipp Mohammed، و�شل�شتين اأغو�شتين.

اإعالن�رقم�)422(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�س�الواحد
اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة�

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
رقم 77015، طالبًا  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  اإنتيريرز  ا�شم )جالك�شي  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 
 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.

اإعالن�رقم�)423(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
يو�شف  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
عبدالخالق علي �شعبان، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شجرة الحياة لإدارة العقارات �س.�س.و(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 113682، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،500 )األفان وخم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: يو�شف عبدالخالق 

علي �شعبان، وم�شطفى عبدالوهاب اأحمد محمد.

اإعالن�رقم�)424(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية
اإلى��سركة�ال�سخ�س�الواحد

  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد 
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ح�شين عدنان �شلمان محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )البيان لخدمات حجز الفنادق وال�شيارات 
بالإنترنت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 85279، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
األف( دينار بحريني، وت�شبح مــملوكة لل�شيدة/ حوراء  ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 

ح�شن محمد نا�شر محمد عبدالر�شول.

اإعالن�رقم�)425(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ت�سامن
ال�شيد/ �شالح  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
جمعه عبداهلل مبارك، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كلفتون للخياطة الرجالية(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم  17184-4، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 
.Kavil Valappil Raghu500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شالح جمعه عبداهلل مبارك،  و

اإعالن�رقم�)426(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن

اإلى�فرع�ب�سركة�م�ساهمة�بحرينية�مقفلة
�

اأ�شــحاب �شركة  اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
تحويل  طالبين   ،91938 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  للزجاج/  )ديلمون  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن 
ال�شركة اإلى فرع من فروع �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، راأ�شمالها مقداره 500،000 )خم�شمائة األف( دينار 
واآيات  العلوي،  ال�شيد عبداهلل مح�شن  واأمينة  العلوي،  ال�شيد عبداهلل مح�شن علوي  المملوكة لكل من:  بحريني، 
ال�شيد عبداهلل مح�شن العلوي، وبتول ال�شيد عبداهلل مح�شن العلوي، وفاطمة ال�شيد عبداهلل مح�شن العلوي، وليلى 
ال�شيد عبداهلل مح�شن العلوي، ومع�شومة ال�شيد عبداهلل مح�شن العلوي، وقا�شمة ال�شيد عبداهلل مح�شن العلوي، 
مح�شن  عبداهلل  ال�شيد  وزينب  العلوي،  مح�شن  عبداهلل  ال�شيد  وزهــرة  العلوي،  مح�شن  عبداهلل  ها�شم  وال�شيد 

العلوي، ومدينة عا�شور يو�شف اإبراهيم.

اإعالن�رقم�)427(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

الى��سركة�ال�سخ�س�الواحد
�

في  ال�شريكان  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ذ.م.م(،  والكهربائية  الميكانيكية  للمقاولت  �شيرينا  )في  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 68148 ، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني.�
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
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لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)428(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإلى�موؤ�س�سة�فردية�
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ميني دياليت�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 75288، طالبين 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ ناديه اأحمد عبداهلل 

محمد.

اإعالن�رقم�)429(�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 
عبداهلل علي �شباح، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شباح للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
10816، طالبًا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 
 Mahendranمقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: علي عبداهلل علي �شباح ، و

   .Mahalingam

اإعالن�رقم�)430(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية
اإلى��سركة�ال�سخ�س�الواحد

��
جابر  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
محمد علي �شلمان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كافتريا نور الفاطمية(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 112787-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وبا�شم المالك نف�شه.

اإعالن�رقم�)431(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإلى��سركة�ت�سامن
  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 



العدد: 3370 – الخميس 14 يونيو 2018

74

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )تتويج للتجارة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 89897، طالبين 
األف( وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من:  علي مهدي علي ح�شين، واأ�شامة اإبراهيم محمد فرج.  

اإعالن�رقم�)432(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ت�سامن

ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
القيد  الم�شجلة بموجب  ا�شم )فارزين لالإن�شاء(،  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  هدى مكي علي فرحان، مالكة 
التجاري �شركة  ا�شمها  اإلى �شركة ت�شامن  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 58516، طالبة 
)فارزين لالإن�شاء/ ت�شامن بحرينية( لأ�شحابها با�شم بن علي اآل ربيع و�شركاه، وبراأ�شمال مقداره 200 )مائتا( 
ربيع، عبداهلل  بن  علي  بن  وعبداهلل  ربيع،  محمد  بن  علي  بن  با�شم  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،   دينار 

.Al Amin Mohammed Lil Miahو
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.


