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 اأمر ملكي رقم )32( ل�سنة 2018

بتعيني وكيلنَي م�ساعَدين يف ديوان الرقابة املالية والإدارية

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

بعد الطالع على الد�شتور،
ل�شنة  بقانون رقم )16(  بالمر�شوم  ال�شادر  والإداريــة  المالية  الرقابة  ديوان  قانون  وعلى 

ل بالمر�شوم بقانون رقم )49( ل�شنة 2010، 2002، الُمَعدَّ
وبناًء على تر�شيح رئي�س ديوان الرقابة المالية والإدارية،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعيَّن وكياًل م�شاعدًا في ديوان الرقابة المالية والإدارية كلٌّ ِمْن:
وكياًل م�شاعدًا للموارد وُنُظم المعلومات. 1 - ال�شيد خالد يو�شف اأحمد الحو�شني  

وكياًل م�شاعدًا لرقابة الأداء. 2 - ال�شيد قا�شم اأحمد من�شور المدحوب  

املادة الثانية

دوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية. ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شُ

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بـتـاريــخ: 25 �شـــــــوال 1439هـ
الموافق: 9 يــــولـيــــــــو 2018م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )52( ل�سنة 2018

ب�ساأن �سْطب قْيد حمام جماز اأمام حمكمة التمييز

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

وعلى قرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة،
خة بتاريخ 3  وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق مبوجب املذكرة املوؤرَّ

ْطب، نة مربرات ال�شَّ يونيو 2018 واملرفوعة منه بهذا ال�شاأن واملت�شمِّ

قرر الآتي:

املادة الأوىل

اأمام  املجازين  املحامني  ال�شيد/ عبدال�شهيد عي�شى حممد عي�شى من جدول  قْيد  ُي�شَطب 
حمكمة التمييز.

املادة الثانية

ل  الر�شمية، وعلى امل�شجِّ وُين�َشر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره،  القرار اعتبارًا من  ُيعمل بهذا 
العام تنفيذه.

وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 �شوال 1439هـ
الـمــــوافـــــق: 9 يــولـيـــو 2018م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )53( ل�سنة 2018

ب�ساأن �سْطب قْيد حمام م�ستغل

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

وعلى قرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة،
خة بتاريخ 3  وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق مبوجب املذكرة املوؤرَّ

ْطب، رات ال�شَّ نة مربِّ يونيو 2018 واملرفوعة منه بهذا ال�شاأن واملت�شمِّ

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شَطب قيد ال�شيد/ عي�شى عبدالنبي عي�شى ح�شن من جدول املحامني امل�شتغلني.

املادة الثانية

ل  الر�شمية، وعلى امل�شجِّ وُين�َشر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره،  القرار اعتبارًا من  ُيعمل بهذا 
العام تنفيذه.

وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 �شوال 1439هـ
الـمــــوافـــــق: 9 يــولـيـــو 2018م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )54(  ل�سنة 2018

 بتعديل املادة الثانية من القرار رقم )69( ل�سنة 2017 

باإعادة ت�سكيل جمل�سي التاأديب والتاأديب ال�ستئنايف للمحامني

 
وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة،

وعلى القرار رقم )69( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جمل�شي التاأديب والتاأديب ال�شتئنايف 
للمحامني،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي

املادة الأوىل

الثانية من القرار رقم )69(  ُت�شتبَدل بن�شو�س البنود )1( و)2( و)3( و)4( من املادة 
ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جمل�شي التاأديب والتاأديب ال�شتئنايف للمحامني، البنود الآتية:

1- القا�شي خالد اأحمد المدفع      وكيل محكمة ال�شتئناف العليا المدنية                             رئي�شًا
2- القا�شي عبداهلل محمد الأ�شراف      وكيل محكمة ال�شتئناف العليا المدنية                     ع�شوًا
3- القا�شي جمعة عبداهلل المو�شى   وكيل محكمة ال�شتئناف العليا المدنية                                  ع�شوًا

4- القا�شي ال�شيخ حمد بن �شلمان اآل خليفة      وكيل محكمة ال�شتئناف العليا المدنية                ع�شوًاب�شفة 
احتياطية

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف 
اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 �شــوال 1439هـ
الـمــــوافـــــق: 10 يــولـيـو 2018م
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وزارة الرتبية والتعليم

 قرار رقم )983/م ع ن/2018(

ب�ساأن قواعد واإجراءات الإيداع القانوين للم�سنَّفات

وزير التربية والتعليم: 
فات، بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 1975 ب�شاأن الإيداع القانوين للم�شنَّ

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم ال�شحافة والطباعة والن�شر،
وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التعليم واملناهج،

قـرر الآتي:

املادة الأوىل 

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات التالية املعايَن املبنيَة قريَن كلٍّ منها مامل يقت�س 
�شياُق الن�س خالف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الإدارة: اإدارة المكتبات العامة بالوزارة. 

ـــف: كل مطبـــوع اأو من�شوخ معد للتوزيع عن طريق عمل ن�شـــخ منه في المملكة. وُيعَتبر في  الم�سنَّ

ُحْكم الم�شنَّف كل مادة توؤدي ما يوؤديه الم�شنَّف من اأثر.
الموؤلف: ال�شخ�س الطبيعي الذي ابتكر الم�شنَّف ويهدف اإلى ن�شره داخل المملكة اأو خارجها.   

النا�سر: ال�شخ�س الطبيعي اأو المعنوي الذي يتولى ن�ْشر اأيِّ م�شنَّف. 

الأطروحة: الر�شائل الجامعية والتي تت�شمن الماج�شتير والدكتوراه. 

 
املادة الثانية

للن�شر، عن طريق عمل  ُتَعدُّ  التي  فات  القرار على الأطروحات، وامل�شنَّ اأحكام هذا  ت�شري 
فات التي ُتن�َشر خارج اململكة حال متتُّع املوؤلِّف باجلن�شية البحرينية.  ُن�َشخ منها يف اململكة، وامل�شنَّ

املادة الثالثة

اأ - يلتـــزم الموؤلف والنا�شـــر بالت�شامن فيما بينهما اأْن يْودعا بـــالإدارة خم�س ن�شخ على نفقتهما 
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من الم�شنَّف. 
ب - يلتزم اأ�شحاب الأطروحات باإيداع ن�شخة واحدة منها بالإدارة.    

املادة الرابعة

بكلمة  القرار  هذا  يف  اإليها  وي�شار  فات(،  الـم�شنَّ واإيداع  تقييم  )جلنة  ت�شمى  جلنة  ُتن�شاأ 
ل برئا�شة وكيل الوزارة ل�شئون التعليم واملناهج، وع�شوية كلٍّ من: )اللجنة(، وت�شكَّ

1 - الوكيل الم�شاعد للخدمات التربوية والأن�شطة الطالبية.    نائبًا للرئي�س
ع�شوًا 2 -  مدير اإدارة البحث العلمي.    
3 -  مدير اإدارة العالقات العامة والإعالم.    ع�شوًا
ع�شوًا 4 -  مدير اإدارة المناهج.     
5 -  مدير اإدارة التعليم الإعدادي.     ع�شوًا
ع�شوًا 6 -  م�شت�شار قانوني بمكتب وزير التربية والتعليم.    
7 -  م�شت�شار الم�شوحات الدولية بمكتب وكيل الوزارة ل�شئون التعليم والمناهج.  ع�شوًا
8 -  الأمين العام للجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.    ع�شوًا

قًا 9 -  رئي�س ق�شم الخدمات الفنية باإدارة المكتبات العامة.               ع�شوًا ومن�شِّ
10 - رئي�س ق�شم تطوير المكتبات باإدارة المكتبات العامة.    ع�شوًا
11 - رئي�س ق�شم الإح�شاء التربوي باإدارة التخطيط والم�شاريع التربوية.  ع�شوًا
12 - رئي�س ق�شم بحوث المناهج والكتب والمواد التطبيقية باإدارة المناهج.  ع�شوًا
13 - رئي�س ق�شم �شئون المنظمات باإدارة �شئون المنظمات واللجان.    ع�شوًا
14 - رئي�س مركز القيا�س والتقويم.     ع�شوًا
َعلُّم.    ع�شوًا َعلُّم باإدارة تقنيات وم�شادر التَّ 15 - رئي�س ق�شم م�شادر التَّ
16- اخت�شا�شي مناهج باإدارة المناهج.    ع�شوًا
رًا مقرِّ 17- اأمين مكتبة اأول باإدارة المكتبات العامة.    

املادة اخلام�سة

تخت�س اللجنة باملهام الآتية:  
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فات لالإيـــداع القانوني بالإدارة، وذلك وفقـــًا لال�شتمارة التي  اأ - تقريـــر مدى �شالحيـــة الم�شنَّ
ها الوزارة في هذا ال�شاأن، ولها في �شبيل ذلك:  تعدُّ

والوحدة  الثوابت  اإلى  الم�شنَّف  محتوى  �س  تعرُّ عدم  من  للتاأكد  يلزم  ما  بكل  القيام   -  1
الدعوات  اأو  والكراهية،  ب  التع�شُّ اأفــكــار  بث  وتجنُّب  الجتماعية،  والقيم  الوطنية 

العن�شرية، اأو ترويج التمييز اأو الحتقار لراأي طائفة من طوائف المجتمع.    
2 - التاأكد من محتوى الم�شنَّف من ناحية ف�شاحة اللغة و�شالمة التراكيب اللغوية، و�شالمة 

المنهجية في التاأليف والتح�شيل، والدقة العلمية في عْر�س المحتوى.
�شات اللغات والعلـــوم الإن�شانية والجتماعية  ب -  تقريـــر مـــدى �شالحية الأطروحات في تخ�شُّ
ها من  والحقـــوق والعلـــوم ال�شيا�شية لالإيـــداع القانوني بـــالإدارة، من خالل التاأكد مـــن خلوِّ
ب والكراهية،  �س للثوابت والوحدة الوطنية والقيم الجتماعية، وتجنُّب بث اأفكار التع�شُّ التعرُّ

اأو الدعوات العن�شرية، اأو ترويج التمييز اأو الحتقار لراأي طائفة من طوائف المجتمع.  
 

املادة ال�ساد�سة 

اأ - تجتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها، اأو نائبه في حالة غياب الرئي�س، مرة كل �شهر اأو كلما دعت 
الحاجة اإلى ذلك، ويكون اجتماع اللجنة �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأْن يكون من 
بينهم الرئي�س اأو نائبه. وُت�شِدر اللجنة قراراتها باأغلبية الأع�شاء الحا�شرين، وعند َت�شاوي 

ح الجانب الذي منه رئي�س الجتماع. الأ�شوات يرجَّ
ب -  يجـــوز للجنـــة ال�شتعانة بمن تـــراه منا�شبًا مـــن ذوي الخبرة والخت�شا�ـــس، واأْن تدعوهم 
لح�شـــور اجتماعاتهـــا لمناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم، دون اأْن يكـــون لهم �شوت معدود فيما 

ي�شدر عنها من قرارات.
ج -  لرئي�س اللجنة عند ال�شرورة عْر�س بع�س المو�شوعات على اللجنة بطريق التمرير، وَت�شُدر 
القـــرارات ب�شـــاأن المو�شوعات التي ُعِر�شت بطريـــق التمرير باأغلبية ثلثـــي اأع�شاء اللجنة، 

وتعَر�س على اللجنة في اأول اجتماع تاٍل لالإحاطة.
 

املادة ال�سابعة

يتوىل من�شق اللجنة املهام الآتية:
1 - التن�شيـــق مع رئي�س اللجنة ب�شاأن اأولويات الجتماعـــات، ومو�شوعاتها الرئي�شية، اإ�شافة اإلى 

ترتيب جدول اأعمال اجتماعات اللجنة. 
2 - متابعة تنفيذ ما ي�شدر عن اللجنة من قرارات. 
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3 - التن�شيق مع الجهات الأخرى من خارج الوزارة فيما يتعلق بعمل اللجنة.

املادة الثامنة

يقوم مقرر اللجنة بالأعمال الآتية: 
1 - اإعداد جدول الأعمال بالتن�شيق مع من�شق اللجنة.

2 -  دعوة الأع�شاء لح�شور الجتماعات.  
هـــا على الأع�شاء في نهاية الجل�شـــة اأو بداية الجل�شة  3 - تحريـــر محا�شـــر الجتماعات، وعْر�شُ

التالية لعتمادها. 
4 - اإعداد �شجل خا�س لقْيد وتدوين محا�شر الجتماعات وترتيبها ح�شب تواريخها.

5 - ِحْفظ جميع الم�شتندات وال�شجالت الخا�شة باللجنة.
6 - اإعداد ملخ�س لوقائع جل�شات اللجنة وما يتم اإقراره خالل الجتماعات. 

7 - اأية مهام اأخرى تكلِّفه بها اللجنة في مجال عملها. 

املادة التا�سعة

فات التي وافقت اللجنة على الإيداع القانوني لها بالإدارة، بعد  اأ - تـــوَدع خم�ـــس ن�شخ من الم�شنَّ
ر قانونًا من ِقَبـــل الجهة المخت�شة بوزارة  التاأكـــد من تقييمهـــا ومراجعتها على النحو المقرَّ

�شئون الإعالم. 
ب - توَدع ن�شخة واحدة من الأطروحات التي وافقت اللجنة على الإيداع القانوني لها بالإدارة. 

 املادة العا�سرة

رت م�شبقًا رْف�س الإيداع  للجنة اأْن تعيد النظر يف تقييم مدى �شالحية الأطروحات التي قرَّ
القانوين لها، وذلك يف حال توفيق اأو�شاعها ِوفقًا ملتطلبات اللجنة يف هذا ال�شاأن.

 
املادة احلادية ع�سرة

لطالب الإيداع التََّظلُّم من القرار ال�شادر برْف�س طلبه اإىل  وزير الرتبية والتعليم، وذلك 
خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار، ويتم البتُّ يف التََّظلُّم خالل ثالثني 

يومًا، وُيعترَب انق�شاء هذا امليعاد دون ردٍّ مبثابة رْف�س للتََّظلُّم.
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املادة الثانية ع�سرة

ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة ع�سرة

على وكيل الوزارة ل�شئون التعليم واملناهج تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�شره يف 
اجلريدة الر�شمية.

وزير الرتبية والتعليم

الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 19 �شوال 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 3 يــوليـــو 2018م
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وزارة العمل و التنمية الجتماعية                                          

 قرار رقم )37( ل�سنة 2018

ب�ساأن الرتخي�ص بت�سجيل موؤ�س�سة ال�سيخ اأحمد اآل ع�سفور اخلريية

)موؤ�س�سة خا�سة(

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
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 

1989وتعديالته،
وعلى النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة  ال�شيخ اأحمد اآل ع�شفور اخلريية )موؤ�ش�شة خا�شة(.

قرر الآتي:

مادة - 1 -

ل موؤ�ش�شة ال�شيخ اأحمد اآل ع�شفور اخلريية )موؤ�ش�شة خا�شة( يف �شجل قْيد املوؤ�ش�شات  ُت�شجَّ
اخلا�شة حتت قْيد رقم )3/م/خ /2018(.

مادة - 2 -

ُين�َشر هذا القرار وعْقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي املرفقان يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل 
به من تاريخ ن�ْشره.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 20 �شوال 1439هـ
المـــــــوافــــق: 4 يــوليــو 2018م 
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عقد التاأ�سي�ص

ملوؤ�س�سة ال�سيخ اأحمد اآل ع�سفور اخلريية 

)موؤ�س�سة خا�سة(

اإنه يف يوم الثالثاء الثاين ع�شر من �شوال لعام األف واأربعمائة وت�شعة وثالثني للهجرة.
 الموافق ال�شاد�س والع�شرين مع يونيو لعام األفين وثمانية ع�شر للميالد.

ـــق اأول بمكتب التوثيـــق  بوزارة العدل وال�شئـــون الإ�شالمية   لـــديَّ اأنا: با�شمـــة علي ال�شماك، موثِّ
والأوقاف بمملكة البحرين.

ح�شر كل من:

م 
ق

ر
ل
ا

الطرف الإقامةاجلن�سية ال�سم 
الرقم 

ال�سخ�سي

620128550الأولعايل بحرينينا�شر اأحمد ال�شيخ خلف اآل ع�شفور1

510501702الثايناملنامةبحرينياأمري اأحمد خلف اآل ع�شفور2

570053072الثالثاملنامةبحريني حممد جعفر اأحمد ال�شيخ خلف اآل ع�شفور3

630111960الرابعاملنامةبحرينيفا�شل اأحمد ال�شيخ خلف اآل ع�شفور4

620128780اخلام�سعايلبحرينيحم�شن  اأحمد ال�شيخ خلف اآل ع�شفور5

710307004ال�شاد�ساملنامةبحرينياأ�شامة اأحمد ال�شيخ خلف اآل ع�شفور6

830904808ال�شابعبوريبحرينياإ�شماعيل اأحمد ال�شيخ خلف اآل ع�شفور7

 وطلب مني املتعاقدون )املوؤ�ش�شون( حترير هذا التفاق ِوْفقًا لل�شروط الواردة اأدناه:
�س موؤ�ش�شة ال�شيخ اأحمد اآل ع�شفور الخيرية طبقًا لأحكام المر�شوم بقانون رقم )21(  1 - توؤ�شَّ
ل�شنـــة 1989 باإ�شدار قانـــون الجمعيات والأنديـــة الجتماعية والثقافيـــة والهيئات الخا�شة 

العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة.
مًا للنظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة. ع من الموؤ�ش�شين جزءًا متمِّ 2 -  ُيعتَبر عْقد التاأ�شي�س الموقَّ

د، ويتكون من مبلغ قدره األف بحريني ح�شب الثابت من ال�شهادة  3 -  راأ�شمال الموؤ�ش�شة غير محدَّ
ال�شادرة من بنك البحرين الإ�شالمي لل�شرف على اأهداف الموؤ�ش�شة واإدارتها.  
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دة وتبداأ من ن�شر عْقد تاأ�شي�شها  4 -  مـــدة موؤ�ش�شـــة ال�شيخ اأحمد اآل ع�شفور الخيرية غير محـــدَّ
ونظامها الأ�شا�شي في الجريدة الر�شمية.

5 -  ل يجوز لأع�شاء موؤ�ش�شة  ال�شيخ اأحمد اآل ع�شفور الخيرية الخروج عن اأهدافها اأو الإخالل 
بالأحكام الخا�شة بتاأ�شي�شها اأو باأية قوانين اأو قرارات معمول بها في مملكة البحرين.

6 -  جميـــع الم�شروفـــات والأتعـــاب المدفوعـــة فـــي �شبيـــل تاأ�شي�ـــس الموؤ�ش�شـــة ُتح�َشـــب �شمن 
الم�شروفات العمومية لها.

7 -  يتـــم توثيـــق العْقـــد والنظـــام الأ�شا�شي بمكتـــب التوثيق بـــوزارة العدل وال�شئـــون الإ�شالمية 
والأوقاف.

ر هذا العقد من اأ�شل ون�شخة، ومت التوقيع عليه بعد قراءته من ِقَبل املوؤ�ش�ش�شني  ومبا ُذِكر حترَّ
ومني، وت�شلم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

ـق الـمـوثِّ
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النظام الأ�سا�سي

ملوؤ�س�سة  ال�سيخ اأحمد اآل ع�سفور اخلريية 

)موؤ�س�سة خا�سة(

 
الباب الأول

اأحكام عامة

مادة - 1 -

تاأ�ش�شت مبملكة البحرين موؤ�ش�شة خا�شة با�شم )موؤ�ش�شة ال�شيخ اأحمد اآل ع�شفور اخلريية(
حتت قيد رقم )3/م/خ/2018( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 
والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم 
بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته، والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له، وي�شار اإليها 

فيما يلي بكلمة )املوؤ�ش�شة(.

مادة - 2 -

اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِطبقًا  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  املوؤ�ش�شة  هذه  ل  ت�شجَّ
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، واأحكام هذا النظام الأ�شا�شي وعْقد 

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

مادة  - 3 -

املقر الرئي�شي للموؤ�ش�شة وحملها القانوين ومركز اأمنائها هو )مبنى رقم 584/ �شارع عايل 
العام/ جممع 756/بوري/ مملكة البحرين(.

مادة - 4 -

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

مادة - 5 -

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

مادة - 6 -

ُيذَكر ا�شم املوؤ�ش�شة وعنوان مقرها ورقم ت�شجيلها ونطاق عملها - اإْن ُوِجد - و�شعارها يف 
جميع دفاترها و�شجالتها ومطبوعاتها.

مادة - 7 -

ل يجوز للموؤ�ش�شة اأْن تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل هيئة مقرها خارج مملكة البحرين دون 
اإذن م�شبق من وزارة العمل و التنمية الجتماعية بذلك.

الباب الثاين

اأهداف املوؤ�س�سة

مادة - 8 -

تقوم املوؤ�ش�شة يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل على حتقيق الأهداف 
التالية ح�شب اإمكانيات املوؤ�ش�شة وبالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة:

1 - تقديم الم�شاعدات المادية والعينية لالأ�شر المحتاجة.
2 - الم�شاهمة في تكاليف العالج للمر�شى المحتاجين داخل مملكة البحرين اأو خارجها اإذا لم 

يتوافر العالج داخل المملكة وذلك بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.
3 - تقديـــم الم�شاعـــدات للطلبـــة المحتاجين لإكمـــال م�شيرتهم التعليمية داخـــل وخارج مملكة 

البحرين بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.
4 - م�شاعـــدة الأ�شر المحتاجة لبناء المنازل وترميمها ح�شـــب الإمكانية المتاحة وبالتن�شيق مع 

الجهات الحكومية المخت�شة.
5 - تقديم الم�شاعدات للمقبلين على الزواج.

6 - تقديـــم الم�شاعدات للم�شنين ولذوي الحتياجات الخا�شـــة بالتن�شيق مع الجهات الحكومية 
المخت�شة.

7 - الم�شاهمة في تقديم الدعم للعاطلين عن العمل لم�شاعدتهم على الح�شول على فر�س عمل 
منا�شبة.

8 - الم�شاركة في بناء وترميم ُدور العبادة، وفقًا لالأنظمة المعمول بها في هذا ال�شاأن.
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الباب الثالث

جمل�ص الأمناء

مادة - 9 -

جمل�س الأمناء هو ال�شلطة التنفيذية للموؤ�ش�شة، ويقوم على وجه اخل�شو�س بالأعمال الآتية:
1 - اإعداد الإطار العام لل�شيا�شة العامة للموؤ�ش�شة.

ها الموؤ�ش�شة. 2 - اإدارة �شئون الموؤ�ش�شة ومتابعة تنفيذ ال�شيا�شة العامة والبرامج التي تقرُّ
3 - و�شع اللوائح الخا�شة بالموؤ�ش�شة على �شوء نظامها الأ�شا�شي.

4 - ت�شكيل اللجان الالزمة لتحقيق اأهداف الموؤ�ش�شة.

5 - تحديد الم�شرف الذي تودع فيه اأموال الموؤ�ش�شة.
دة لذلك. ع التقرير ال�شنوي والح�شاب الختامي عن ال�شنة المنتهية مع الم�شتندات الموؤيِّ 6 - و�شْ

مادة - 10 -

يتكون جمل�س الأمناء من �شتة اأع�شاء ينتخبهم املوؤ�ش�شون من بينهم ومن غريهم.
وتكون الع�شوية يف املجل�س ملدة �شنتني قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى بالقرتاع ال�شري 

املبا�شر.

مادة - 11 -

يجوز ملجل�س الأمناء اختيار اأع�شاء جدد من خارج املجل�س يف حالة ُخُلو مركز اأو اأكرث يف 
جمل�س الأمناء طبقًا للوائح الداخلية للموؤ�ش�شة.

مادة - 12 -

ُي�شرَتط يف ع�شو جمل�س الأمناء ما يلي:
1 - اأْن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية.

2 - اأْن ل يقل عمره عن 18 عامًا.
3 - األ يكـــون من اأع�شـــاء مجل�س اأمناء موؤ�ش�شة ثبتت م�شئوليتهم عـــن وقوع مخالفات دعت اإلى 

ي خم�س �شنوات من تاريخ قرار حل الموؤ�ش�شة. حلِّها، وذلك قبل ُم�شِ
4 - اأْن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك، واأْن ل يكون قد �شبق عليه الحكم في جريمة مخلَّة بال�شرف 

اأو الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.
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مادة - 13 -

اأخرى  اأمناء موؤ�ش�شة  املوؤ�ش�شة، وع�شوية جمل�س  اأمناء  ل يجوز اجلْمع بني ع�شوية جمل�س 
ية من املوؤ�ش�شني ووزارة العمل والتنمية الجتماعية. تعمل يف ن�شاط مماثل اإل مبوافقة خطِّ

ول يجوز اجلْمع بني ع�شوية جمل�س الأمناء والعمل يف املوؤ�ش�شة باأجر.

مادة - 14 -

ينتخب جمل�س الأمناء من بني اأع�شائه رئي�شًا ونائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا ماليًا يف اأول 
اجتماع له بطريقة القرتاع ال�شري، وتكون اخت�شا�شات كل منهم على الوجه التايل:

الرئي�ص:

هو املمثل القانوين للموؤ�ش�شة لدى الغري، ويخت�س برئا�شة جل�شات جمل�س الأمناء واإدارتها 
ال�شرف  اأذونات  وجميع  ال�شيكات  وعلى  ال�شر،  اأمني  مع  جل�شاتها  حما�شر  على  والتوقيع 
الإ�شراف  وكذلك  الأع�شاء،  ل  ف�شْ قرارات  على  والتوقيع  املايل،  الأمني  مع  املالية  وامل�شتندات 
على اأعمال املوؤ�ش�شة، كما يتوىل البت يف الأمور امل�شتعجلة التي ل حتتمل التاأخري، على اأْن ُتعَر�س 

على جمل�س الأمناء يف اأول اجتماع له.
نائب الرئي�ص:

بع�س  تخويله  حق  الأمناء  وملجل�س  غيابه،  حالة  يف  الرئي�س  اخت�شا�شات  له  وتكون 
الخت�شا�شات املالية والإدارية اأو الفنية الدائمة.

اأمين ال�سر:

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

والدفاتر والأوراق والعقود.
الأمين المالي:

اأموالها  واإيداع  وم�شروفاتها  واإيراداتها  ح�شاباتها  واإم�شاك  املوؤ�ش�شة  اأموال  اإدارة  ويتوىل 
ِقَبل  ِقَبله ومن  عة من  اأذونات موقَّ اأحد امل�شارف املعتَمدة و�شرف ما يتقرر �شرفه مبوجب  يف 
امل�شتندات  وِحْفظ  وال�شجالت،  الدفاتر  يف  وقْيدها  الأموال  ت�شجيل  كذلك  وعليه  الرئي�س، 
اأو حق لها، مع مراعاة مطابقة الإيرادات  املالية التي يرتتب عليها التزام مايل على املوؤ�ش�شة 
الأمناء عن احلالة  اأْن يقدم تقريرًا �شهريًا ملجل�س  وامل�شروفات لأحكام الالئحةاملالية، وعليه 
املالية لالإيرادات وامل�شروفات، وله الحتفاظ مببلغ معني للنرثيات ال�شرورية ِوْفقًا ِلـما حتدده 

الالئحة املالية للموؤ�ش�شة.
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مادة - 15 -

يجوز ملجل�س الأمناء اأن يوؤلف جلانًا فرعية من بني اأع�شائه اأو من غريهم ويحدد املجل�س 
درا�شتها  نتيجة  تعر�س  اأن  على  لأعمالها  نظامًا  وي�شع  واخت�شا�شاتها  جلنة  كل  اأع�شاء  عدد 

واأبحاثها عليه لتقرير ما يراه ب�شاأنها.

مادة - 16 -

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

النعقاد باأ�شبوع على الأقل.
وت�شدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين فاإذا ت�شاوت الأ�شوات يرجح 

اجلانب الذي فيه الرئي�س.

مادة - 17 -

يجوز اأْن يعقد جمل�س الأمناء اجتماعًا ا�شتثنائيًا بدعوة من الرئي�س اأو بناًء على طلب ثلث 
مناق�شة  على  الجتماع  ويقت�شر  الطارئة،  الأمور  يف  للنظر  وذلك  الأقل  على  املجل�س  اأع�شاء 

ة يف جدول اأعماله. املو�شوعات املقرَّ
اإذا دعت  الأمناء  اجتماع ملجل�س  اأن تطلب عْقد  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  ويجوز 

�شرورة لذلك.

مادة - 18 -

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

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

لة ملدة �شلِفه اإىل نهاية الدورة. الع�شو اجلديد مكمِّ
ويجوز للمجل�س اأن ي�شتمر يف القيام باأعماله اإىل نهاية الدورة دون تعيني خَلف له ب�شرط 
اأع�شاء  ثُلث  عن  اإليها  الإ�شارة  ال�شابقة  لالأ�شباب  مكانهم  خال  الذين  الأع�شاء  عدد  يزيد  األ 
الذين  الأع�شاء  اأو  للع�شو  خَلف  لتعيني  املجل�س  اأع�شاء  على  الأمر  عْر�س  وَجب  واإل  املجل�س، 
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�شغرت اأماكنهم.

مادة - 19 -

ُيَحل جمل�س الأمناء اإذا ا�شتقال منه ثُلث عدد اأع�شائه على الأقل دفعة واحدة، اأو اإذا اأ�شبح 
عدد الأع�شاء الباقني لأيِّ �شبب من الأ�شباب اأقل من ن�شف عدد اأع�شاء املجل�س.

ويف هاتني احلالتني تتوىل وزارة العمل والتنمية الجتماعية اتخاذ الإجراءات الالزمة لتعيني 
جمل�س اأمناء اأو مدير للموؤ�ش�شة خالل �شهرين من تاريخ حل املجل�س.

مادة - 20 -

يحتفظ جمل�س الأمناء يف مقر املوؤ�ش�شة بال�شجالت والدفاتر الآتية:
ٌن بـــه على الأخ�س ا�شم كل ع�شـــو ولقبه  وجن�شيته  1 - �شجـــل لقْيـــد اأع�شـــاء مجل�س الأمناء مبيَّ
ومهنته وتاريخ ميالده وتاريخ قبوله في الع�شوية ورقمه ال�شخ�شي الثابت في بطاقة ال�شجل 

ال�شكاني المركزي.
ع المحا�شر من الرئي�س واأمين  ن فيه محا�شر جل�شات مجل�س الأمناء، على اأْن توقَّ 2 - �شجل تدوَّ

ال�شر.
3 - دفتر لقْيد الإيرادات والم�شروفات.

4 - دفتر لح�شاب الم�شرف.
5 - �شجـــل لقيـــد جميـــع العقـــارات اأو المنقـــولت اأو غيرها من الُعَهـــد الم�شتديمـــة التي تملكها 
الموؤ�ش�شة، على اأن ُيثَبت في هذا ال�شجل و�شف مخت�شر عن كل منها وثمن �شرائها وتاريخه 
والمـــكان الموجـــودة فيه وا�شم ال�شخ�ـــس الذي في ُعْهَدتـــه و�شفته وعنوانه، كمـــا ُيثَبت في 

ال�شجل المذكور كل تغيير يطراأ على حالتها.
وملجل�س الأمناء اإذا لزم الأمر اإ�شافة بيانات اأخرى اإىل البيانات الواردة يف النماذج امل�شار 

اإليها.
كما يجوز للمجل�س اإن�شاء �شجالت ودفاتر اأخرى مما قد يتطلبه ُح�ْشن �شري العمل. وُي�شرَتط 
م كل �شفحة من �شفحاتها باأرقام  قبل البدء يف العمل بال�شجالت والدفاتر امل�شار اإليها اأن ترقَّ
م�شل�شلة، واأن ُتخَتم بخامت املوؤ�ش�شة، ويجب اأْن تكون جميع ال�شجالت والدفاتر وامللفات م�شتوفاة 

اأوًل باأول.
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مادة - 21 -

ملجل�س الأمناء اأْن يعنيِّ مديرًا من اأع�شائه اأو من غري اأع�شائه ويفو�شه الت�شرف يف اأيِّ �شاأن 
من �شئون جمل�س الأمناء.

ده املجل�س، ويف هذه احلالة ُيعترَب املدير م�شتقياًل  ويجوز اأْن يكون تعيني املدير مقابل اأجر يحدِّ
من ع�شوية جمل�س الأمناء اإذا كان ع�شوًا به.

الباب الرابع

املوارد املالية للموؤ�س�سة

مادة - 22 -

تتكون اإيرادات املوؤ�ش�شة من:
1 - الهبـــات والو�شايا النقدية والعينية والإعانات التي تح�شل عليها الموؤ�ش�شة من اأفراد العائلة 
والتي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية والتي ل تاأتي عن طريق اأيِّ �شكل من 

اأ�شكال جْمع المال.
2 - الأرباح الناتجة عن ا�شتثمار اأموال الموؤ�ش�شة ِوْفقًا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين 

بعد اأْخذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.
3 - اأيـــة مـــوارد اأخـــرى يقبلهـــا مجل�س الأمناء ِوْفقـــًا للقانـــون ول تتعار�س مع النظـــام الأ�شا�شي 
للموؤ�ش�شة، وب�شرط الح�شول على الموافقة الم�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

مادة - 23 -

ل يجوز للموؤ�ش�شة اأْن حت�شل على اأموال من �شخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية، ول اأْن تر�شل �شيئًا 
مما ُذِكر اإىل اأ�شخا�س اأو منظمات يف اخلارج اإل باإذن من وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

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

مادة - 24 -

با�شتثناء  يناير وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام،  اأول  للموؤ�ش�شة من  املالية  ال�شنة  تبداأ   
ال�شنة الأوىل التي تبداأ من تاريخ اكت�شاب املوؤ�ش�شة ل�شخ�شيتها العتبارية.

مادة - 25 -

رئي�س واأع�شاء جمل�س الأمناء م�شئولون كل يف حدود اخت�شا�شه عن اأموال املوؤ�ش�شة وعن اأيِّ 
ت�شرف فيها يكون خمالفًا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للموؤ�ش�شة.
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مادة - 26 -

م فيها ال�شئون املالية للموؤ�ش�شة وعلى وجه اخل�شو�س  ي�شع جمل�س الأمناء لئحة مالية تنظِّ
بها  الحتفاظ  املايل  لالأمني  يجوز  التي  املبالغ  ومقدار  واإيداعها  املوؤ�ش�شة  اأموال  �شْرف  اأوجه 

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

مادة-27-

ملراجعة  البحرين  مملكة  يف  املعتَمدين  املراجعني  اأو  املحا�شبني  اأحد  الأمناء  جمل�س  يعنيِّ 
العمل  وزارة  اإىل  التقرير  هذا  ويبلغ  الأمناء،  جمل�س  اإىل  تقريره  ويقدم  املوؤ�ش�شة،  ح�شابات 

والتنمية الجتماعية.

مادة - 28-

لت به لدى اأحد امل�شارف  املعتَمدة  وتخطر  توَدع الأموال النقدية للموؤ�ش�شة با�شمها الذي �ُشجِّ
وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك. كما يجب اإخطارها عن تغيري امل�شرف خالل اأ�شبوع من 
ع على ال�شيك الرئي�س والأمني  تاريخ ح�شول التغيري، ول ي�شحب اأيُّ مبلغ من امل�شرف اإل اإذا وقَّ

املايل اأو من ينوب عنهما بقرار من جمل�س الأمناء.
 

مادة -  29 -

اأهداف  حدود  ويف  الأمناء  جمل�س  من  بقرار  اإل  املوؤ�ش�شة  اأموال  من  مبلغ  اأيُّ  ُي�شَرف  ل 
املوؤ�ش�شة وطبقًا ِلـما يحددها هذا النظام والالئحة املالية من اأحكام و�شروط.

ويف احلالت الطارئة يجوز ال�شرف باأمر رئي�س املجل�س بغري موافقة �شابقة من املجل�س، 
على اأْن ُتعَر�س عليه يف اأول اجتماع له م�شفوعة باأ�شباب وم�شتندات ال�شرف.

مادة - 30 -

الت�سرفات املالية للموؤ�س�سة

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

املوؤ�ش�شة اإ�شدار ت�شرفها.
ولوزارة العمل والتنمية الجتماعية العرتا�س على الت�شرف خالل اأ�شبوع من تاريخ اإبالغها 
والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  من   )85( املادة  لأحكام  طبقًا  به 
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اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات ، ويرتتب على العرتا�س عدم نفاذ 
الت�شرف.

ويجوز لكل ذي �شاأن الطعن يف قرار الوزارة بالعرتا�س على الت�شرف اأمام املحكمة الكربى 
املدنية خالل �شتني يومًا من تاريخ اإبالغ املوؤ�ش�شة بالعرتا�س عليه.

مادة - 31 -

ُمْلكًا  وغريها  وهبات  تربعات  من  فيها  النقدية مبا  اأو  منها  العينية  املوؤ�ش�شة  اأموال  ُتعترَب 
للموؤ�ش�شة ولي�س لع�شو املوؤ�ش�شة اأو من �شقطت ع�شويته لأيِّ �شبب من الأ�شباب اأو لورثته حق فيها.

  مادة - 32 -

لوزير العمل والتنمية الجتماعية اأْن يوقف تنفيذ اأيِّ قرار ي�شدر من الأجهزة القائمة على 
�شئون املوؤ�ش�شة يكون خمالفًا للقانون اأو لنظام املوؤ�ش�شة اأو النظام العام اأو الآداب.

الباب اخلام�ص

حلُّ املوؤ�س�سة

مادة - 33 -

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

                            
 مادة - 34 -

يجوز حل املوؤ�ش�شة اإجباريًا، كما يجوز اإغالقها اإداريًا ب�شفة موؤقتة ملدة ل تزيد على خم�شة 
واأربعني يومًا بقرار من الوزير املخت�س يف احلالت الآتية:

1 - اإذا ثبت عْجزها عن تحقيق الأغرا�س التي اأن�شئت من اأجلها.
دة لها طبقًا لأغرا�شها. 2 - اإذا ت�شرفت في اأموالها في غير الأوجه المحدَّ
3 - اإذا ارتكبت مخالفة ج�شيمة للقانون اأو خالفت النظام العام اأو الآداب.

يف  وُين�َشر  م�شجل،  بخطاب  للموؤ�ش�شة  املوؤقت  الغْلق  اأو  باحلل  املخت�س  الوزير  قرار  ويبَلغ 
اجلريدة الر�شمية. وللموؤ�ش�شة ولكل ذي �شاأن الطعن يف قرار احلل اأو الغْلق املوؤقت اأمام املحكمة 
وتف�شل  الر�شمية،  القرار يف اجلريدة  ن�شر  تاريخ  يومًا من  املدنية خالل خم�شة ع�شر  الكربى 

املحكمة بالطعن على وجه ال�شتعجال.
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مادة - 35 -

ُيحَظر على اأع�شاء املوؤ�ش�شة بعد حلها اختياريًا اأو اإجباريًا، كما ُيحَظر على القائمني باإدارتها 
وعلى موظفيها موا�شلة ن�شاطها والت�شرف يف اأموالها مبجرد ِعْلمهم بحلها.

كما ُيحَظر على اأيِّ �شخ�س اأْن ي�شرتك يف ن�شاط املوؤ�ش�شة بعد ن�شر قرار احلل يف اجلريدة 
الر�شمية.

مادة - 36 -

يف حالة حل املوؤ�ش�شة تعنيِّ وزارة العمل والتنمية الجتماعية م�شفيًا لها وباأجر، ويجب على 
اخلا�شة  وال�شجالت  امل�شتندات  جميع  ي  امل�شفِّ بت�شليم  املبادرة  املوؤ�ش�شة  اإدارة  على  القائمني 
باملوؤ�ش�شة عند طلبها. وميتنع عليهم وعلى امل�شرف املوَدعة لديه اأموال املوؤ�ش�شة واملدينني لها 

الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من �شئون املوؤ�ش�شة اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفي.

مادة - 37 -

الباقية على اجلهات اخلريية يف  الأموال  بتوزيع  ي  الت�شفية يقوم امل�شفِّ اإمتام عملية  بعد 
دها  قرار احلل. مملكة البحرين والتي يحدِّ

د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة، حتدِّ
الجتماعية التي ترى توجيه اأموال املوؤ�ش�شة اإليها.

                                  
مادة - 38 -

حتفظ وثائق املوؤ�ش�شة ودفاترها و�شجالتها يف حالة حلها وت�شفية اأموالها ون�شر قرار حلها 
لدى وزارة العمل والتنمية الجتماعية ملدة ع�شر �شنوات.

الباب ال�ساد�ص

اأحكام ختامية

مادة - 39 -

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

مادة - 40 -

للموؤ�ش�شة اأّن تعنيِّ موظفني اأو عماًل للعمل ب�شفة دائمة اأو موؤقتة مبقر املوؤ�ش�شة، وت�شرف 
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ه جمل�س الأمناء ويف احلدود التي ت�شعها الالئحة املالية  لهم اأجورهم اأو مكافاآتهم طبقًا ِلـما يقرُّ
 )36( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون  لأحكام  وِوْفقًا  للموؤ�ش�شة 

ل�شنة 2012 وتعديالته.

مادة - 41 -

عند حدوث اأيِّ لْب�س اأو غمو�س يف تف�شري ن�س من الن�شو�س الواردة يف هذا النظام فعلى 
جمل�س الأمناء الرجوع اإىل وزارة العمل والتنمية الجتماعية للتف�شري والإي�شاح.

اأ�شل ون�شخ، ومت التوقيع عليه بعد قراءته من ِقَبل اجلميع  ر هذا العقد من  ومبا ُذِكر حترَّ
ومني، وت�َشلَّم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

ـق الـمـوثِّ
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )90( ل�سنة 2018

ب�ساأن ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة اجلنبية - جممع 571

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وعلى 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(

ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  �شمن   571 جممع  اجلنبية  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ُت�شنَّف 
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احلدائقي )RG(، ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها 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: 14 رم�شان 1439هـ
المــــــــوافـــق: 30 مـــــايـــــو 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )91( ل�سنة 2018

ب�ساأن تعديل ت�سنيف عقار يف منطقة بوقوة - جممع 457

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وعلى 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(

ت�شنيف  �شمن   457 جممع  بوقوة  مبنطقة  04070919الكائن  رقم  العقار  ت�شنيف  ل  يعدَّ
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  ِوْفقًا   )PS( مناطق اخِلْدمات واملرافق العامة
ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28(  وتطبَّ

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: 14 رم�شان 1439هـ
المــــــــوافـــق: 30 مـــــايـــــو 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )92( ل�سنة 2018

ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1214

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وعلى 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(

الكائن مبنطقة مدينة حمد جممع 1214 �شمن ت�شنيف  العقار رقم 10028436  ي�شنَّف 
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مناطق اخِلْدمات واملرافق العامة )PS(، ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 
ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28(  وتطبَّ

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: 14 رم�شان 1439هـ
المــــــــوافـــق: 30 مـــــايـــــو 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )93( ل�سنة 2018

ب�ساأن ت�سنيف عقارين يف منطقة بوقوة - جممع 455

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وعلى 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 العقاران رقم 04034351 و04034503 الكائنان مبنطقة بوقوة جممع 455 �شمن 
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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: 14 رم�شان 1439هـ
المــــــــوافـــق: 30 مـــــايـــــو 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )94( ل�سنة 2018

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين يف منطقة جد علي - جممع 721

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

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،
وعلى 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(

علي جممع  الكائنني مبنطقة جد  و08021979   رقم 08006951  العقارين  ت�شنيف  يغريَّ 
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اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوفقًا   )PS( العامة  واملرافق  اخِلْدمات  مناطق  ت�شنيف  اإىل   721
رئي�س  قرار  يف  الواردة  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليهما  ق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة 

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: 14 رم�شان 1439هـ
المــــــــوافـــق: 30 مـــــايـــــو 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )100( ل�سنة 2018

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار بعد التق�سيم يف منطقة راأ�ص زويد- جممع 952

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
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 
العمراين، املعدل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017،

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

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

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

قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار الكائن مبنطقة راأ�س زويد جممع 952 بعد التق�شيم ِوْفقًا ِلـما هو وارد 
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ق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار  يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ
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: 7 �شــوال 1439هـ 
الـمـــوافـــــــق: 21 يونيو 2018م
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )27( ل�سنة 2018

ب�ساأن تعيني جمل�ص اإدارة موؤقت ملركز �سباب املحرق

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،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2015 باإلغاء املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى املر�شوم رقم )70( ل�شنة 2015 بتنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،
وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2015 بتعيني وزير ل�شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى القرار )2( ل�شنة 2018 ب�شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات 
ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

عدم  نة  واملت�شمِّ ال�شبابية،  والهيئات  للمراكز  امل�شاعد  الوكيل  من  مة  املقدَّ املذكرة  وعلى 
انعقاد اجلمعية العمومية ملدة عامني متتاليني بدون عذر، 

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز �شباب املحرق،
اإليه، واملادة  وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار 

)101( من القرار رقم )2( ل�شنة 2018 امل�شار اإليه،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للمراكز والهيئات ال�شبابية، 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت ملركز �شباب املحرق ملدة عام، برئا�شة ال�شيد/ رائد علي حممد 
مال اهلل، وع�شوية كل من: 

نائب الرئي�س 1-ال�شيد اإبراهيم عبداهلل حمد اآل �شنان 
اأمين ال�شر 2-ال�شيد محمد خليفة محبوب �شالم  

الأمين المالي 3-ال�شيد عبداللطيف عبدالملك ح�شين 
رئي�س اللجنة الإعالمية 4-ال�شيد اأحمد م�شطفى العامر  
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رئي�س لجنة البرامج والأن�شطة 5-ال�شيد وليد مبارك خليفة  
رئي�س اللجنة الن�شائية 6-ال�شيدة منار محمد خليفة اأحمد  

ع�شو 7- ال�شيد محمد عبدالعزيز الع�شمي    

املادة الثانية

الأ�شا�شي  النظام  يف  الإدارة  ملجل�س  رة  املقرَّ الخت�شا�شات  املعنيَّ  الإدارة  ملجل�س  يكون 
للمركز، ويتوىل اإدارة �شئونه وت�شريف اأموره، ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر 
الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم 
للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.

املادة الثالثة

اأموال املركز  اأْن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املعنيَّ جميع  على القائمني بالعمل باملركز 
و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

املادة الرابعة

اأو�شاع  ب�شاأن  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  اإىل  م  يقدَّ تقريرًا  املعنيَّ  الإدارة  ُيِعد جمل�س 
به،  العمل  وتنظيم  لتطوير  ومقرتحاته  املا�شيني،  العامني  املالية خالل  اأموره  نًا  مت�شمِّ املركز، 
اإليها وذلك خالل ثالثة  امل�شار  الأ�شا�شي  والنظام  النموذجية  والالئحة  القانون،  ِوْفقًا لأحكام 

اأ�شهر من تاريخ �شدور هذا القرار.

املادة اخلام�سة

ال�شباب  �شئون  وزارة  مع  وبالتن�شيق  القرار  هذا  �شدور  فْور  املعنيَّ  الإدارة  جمل�س  يتوىل 
لكت�شاب  الالزمة  ال�شروط  فيهم  تتوافر  َمن  وحتديد  رها  وح�شْ الع�شوية  باب  فْتح  والريا�شة 
ال�شباب  �شئون  وزارة  موافقة  بعد  املجل�س  يقوم  اأْن  على  للمركز،  العمومية  اجلمعية  ع�شوية 
يعر�س  واأْن  الأقل،  على  ب�شهر  مدته  نهاية  قبل  العمومية  اجلمعية  لجتماع  بالدعوة  والريا�شة 
يف  جديدًا  اإدارة  جمل�س  العمومية  اجلمعية  وتنتخب  املركز.  حالة  عن  اًل  مف�شَّ تقريرًا  عليها 
اجلل�شة ذاتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة ِوْفقًا للقانون 
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والالئحة النموذجية للمركز امل�شار اإليهما.

املادة ال�ساد�سة

على الوكيل امل�شاعد للمراكز والهيئات ال�شبابية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 
لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

ه�سام بن حممد اجلودر

�شدر بتاريخ: 19 �شوال 1439هـ
الــمـــوافـــــــق: 3 يـوليــــو 2018م
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هيئة البحرين للثقافة والآثار

)قطاع املوارد الب�سرية واملالية(

 اإعالن مناق�سة

 احِلفاظ على تراث �سيد اللوؤلوؤ واإحياء القت�ساد يف املناطق احل�سرية باملحرق

0061-BH اتفاقية ا�ست�سناع رقم

تعلن اإدارة املوارد الب�شرية واملالية عن طرح املناق�شات العامة التالية: 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )480( ل�سنة 2018

�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب ميال بحرين 
بروفي�شونال بودي، نيابة عن ال�شيد/ مروان وليد داود دروي�س، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم 
)وقت الأعمال �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 105200، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة المذكورة 
بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك 
وتكون مملوكة لكل من:  مروان وليد داود دروي�س، ومنذر وليد داود دروي�س، واأحمد وليد داود دروي�س، واأ�شامة 

وليد داود دروي�س.     

اإعالن رقم )481( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمود 
نا�شر ح�شين مير، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )دا�س للمعادن �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
اإلى �شركة ذات م�شئولية  المذكورة وذلك بتحويلها  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 50920-2، طالبًا 
محدودة، براأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، واإدخال كل من: �شاهر كولوبا مالول، ومحمد باد�شا 

باليماليل، وجيتين الرحمن كونومال �شركاء في ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )482( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ص الوحد

�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
)فندق  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عــن  نيابة  )مــور  �شتيفينز(،  المتخ�ش�شة  المهنية  الت�شامن 
�شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  ال�شاد�س  الفرع  تحويل  طالبًا   ،4556 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  لــوماج(،  واأجنحة 
ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة 
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)بي جي اإ�س لإدارة العقارات ذ.م.م(، والم�شجلة بموجب القيد  رقم 1-54036.

اإعالن رقم )483( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك �شركة ال�شخ�س 
الواحد التي تحمل ا�شم )بو�شم لال�شت�شارات الإدارية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 118317، طالبًا 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره  1،000)األف( 

دينار بحريني، وت�شبح  كل من: بولين نيكابي مونجاي، واأولوفمي باميرو.

اإعالن رقم )484( ل�سنة 2018

�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ت�سامن

  

  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شميرة بدير اأمين 
ورة لإدارة الممتلكات العقارية �س.�س.و(، الم�شجلة  الطير، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شطُّ
بموجب القيد رقم 104377، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، واإدخال ب�شمة على اأحمد محمود �شالمة من�شور �شريكة ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )485( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
الم�شجلة  الديكور(،  وت�شميم  للمقاولت  ا�شم )هبة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأحمد، مالك  ر�شوان محمد 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،58182 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد ر�شوان محمد 

اأحمد،  ورامو ناز محمد ب�شير اإمام دين تاج.

اإعالن رقم )486( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ عرفات 
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اأحمد مكي علي ح�شن، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الحلم العربي للتنظيفات(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 120685، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 
بن  اأحمد  بن  ويو�شف  اأحمد مكي علي ح�شن،  لكل من: عرفات  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األفين(   2،000
عبداهلل الغانم، وي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )الحلم العربي للتنظيفات/ ت�شامن بحرينية( ل�شاحابها يو�شف 

الغانم و�شريكته.
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 )487( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل ح�شن 
وم لتاأجير الآلت والمعدات(، والم�شجلة  وم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأبودهُّ علي ح�شن لطيف اأبودهُّ
بموجب القيد رقم 85911، طالبًا تحويل الفرع الثامن من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، ا�شمها التجاري 
 �شركة )اأبودهوم لتاأجير الآلت والمعدات/ ت�شامن بحرينية(،  وبراأ�شمال  مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، واإدخال

Aniyankunju Samuel  �شريكًا في ال�شركة.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )488( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
اأحمد اأمين الخاجه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات الخاجه لل�شيارات(، الم�شجلة بموجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،35855 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  محمـد اأحمـد اأميـن الخـــاجـــه، 

.Nurul Islam Md. Tazuddinو

اإعالن رقم )489( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

ال�شيد/ ع�شام  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة  البحرين  يعلن مركز 
�س.�س.و(،  القاب�شة  رو�س  )بحر  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اأحمد،  محمد  يق  �شدِّ الدين 
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اإلى �شركة ذات  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 109894-1، طالبًا تغيير  الم�شجلة بموجب 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  ع�شام الدين 

يق محمد اأحمد، ومنيف بن حمد بن علي العنزي، وال�شيد مو�شى جعفر محمد ها�شم. �شدِّ

اإعالن رقم )490( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمد  اإليه   باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
بن ح�شن بن اأحمد الف�شل، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ع�شير و�شلطة الغذائية �س.�س.و(، 
اإلى �شركة ذات  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 116078-1، طالبًا تغيير  الم�شجلة بموجب 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: اأن�س خالد ال�شقا، 

وخالد بن عبد اهلل بن اأحمد العبا�شي الغامدي.

اإعالن رقم )491( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل موؤ�س�سة فردية

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
 ،103839 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  كونفيتي  )بي�شيز  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عبدالرحمن 

را�شد عبدالرحمن القا�شمي، وقيامه باإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )492( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

الزعبي  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
)الم�شاريع  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  عن  نيابة  لال�شت�شارات،  و�شركاه 
بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  68148، طالبين  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  لالإدارة 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ 

يو�شف �شعيد.
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اإعالن رقم )493( ل�سنة 2018

ب�ساأن تخفي�ص راأ�سمال �سركة

)تخزين للم�ستودعات  واملخازن �ص.م.ب مقفلة( 

 
�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
البحرينية  الم�شاهمة  ال�شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  ت�شامن(  و�شركاه/  حبيب  )جواد  الم�شماة  المهنية  الت�شامن 
المقفلة التي تحمل ا�شم )تخزين للم�شتودعات و المخازن �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 73466، 
اإلى  اأمريكي  دولر  األــف(  وخم�شمائة  مليونًا  ع�شر  )اأربعة   14،500،000 من  ال�شركة  راأ�شمال  تخفي�س  طالبًا 

13،500،000 )ثالثة ع�شر مليونًا و خم�شمائة األف( دولر اأمريكي.
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 )494( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

�شوقي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
 اأحمد ح�شن محمد الذوادي، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كفتريا ملك الكرك(،  الم�شجلة

بموجب القيد رقم 45856، طالبا تحويل الفروع: 3، 13، 17، 18، 20، 21، 22، 24، 25، 26، 28، 29، 30، 31، 32، 35، 
37، 46، 47، 48 من الموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره  5،000، 
 ،Hashim Puthan Purayilخم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: مريم محمد مظهرالدين فواز، و( 

.Meethale Kollan Kandiyil Majeedو

اإعالن رقم )495( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

 
ال�شيد/ جافيد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
با�شا، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )برايت ويل للخدمات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم  99959، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: جافيد با�شا، و�شيماء محمد �شلطان ال�شويدي.
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اإعالن رقم )496( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

 اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

خالد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اع الحجر للمقاولت(، الم�شجلة بموجب  نَّ يو�شف عبدالقادر العواد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شُ
القيد رقم  93105-3، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

براأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ اأن�س محمد ح�شن ال�شلبي �شريكًا ال�شركة.

اإعالن رقم )497( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

�شامر  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
�س.�س.و(،  للعقارات  )ال�شامر  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  جمعة،  ال�شيخ  ح�شن  �شبحي 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،112233 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شامر �شبحي ح�شن 

ال�شيخ جمعة، ومحمد �شبحي ح�شن ال�شيخ جمعة.


