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��أمر�ملكي�رقم�)35(�ل�سنة�2018
مبنح�و�سام

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا�باالآتي:
�ملادة��الأولى

ال�شيد عطية عبداهلل  اإلى املر�شح �شابط عبداهلل  الأولى  الكفاءة من الدرجة  ُينح و�شام 
علي.

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

  
ملك�مملكة��لبحرين

حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــــخ: 4 ذي الحجة 1439هـ
الموافـق: 15 اأغ�شطــ�س 2018م
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�قانون�رقم�)41(�ل�سنة�2018
�بالت�سديق�على��التفاقية�بني�حكومة�مملكة��لبحرين

�وحكومة�جمهورية�قرب�ص�ب�ساأن��لتعاون�يف�مكافحة��الإرهاب�و�جلرمية
مة�و�الإجتار�باملخدر�ت�و�ملوؤثر�ت��لعقلية�و�لهجرة�غري��مل�سروعة ��ملنظَّ

و�جلر�ئم��جلنائية��الأخرى��ملن�سو�ص�عليها�يف��التفاقية

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

يف  التعاون  ب�شاأن  قرب�س  جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  التفاقية  وعلى 
غري  والهجرة  العقلية  واملوؤثرات  باملخدرات  والإجتار  مة  املنظَّ واجلرية  الإرهاب  مكافحة 
ـعة يف 9 مار�س 2015، امل�شروعة واجلرائم اجلنائية الأخرى املن�شو�س عليها يف التفاقية، الـُمَوقَّ

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

�ملادة��الأولى
ودق على التفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قرب�س ب�شاأن التعاون  �شُ
غري  والهجرة  العقلية  واملوؤثرات  باملخدرات  والإجتار  مة  املنظَّ واجلرية  الإرهاب  مكافحة  يف 
ـعة يف 9 مار�س 2015،  امل�شروعة واجلرائم اجلنائية الأخرى املن�شو�س عليها يف التفاقية، الـُمَوقَّ

واملرافقة لهذا القانون.

�ملادة��لثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شـه – تنفيذ هذا القانـون، وُيعمل به من 

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ:  27 ذي القعدة 1439 هــ
الموافق: 9 اأغ�شـطــــــــــــ�س 2018م 
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�مر�سوم�بقانون�رقم�)42(�ل�سنة�2018
�بتعديل�بع�ص��أحكام��ملر�سوم�بقانون�رقم�)19(�ل�سنة�1976

يف��ساأن��الأو�سمة

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة��������������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،
وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالقانون��الآتي:
�ملادة��الأولى

رة يف املادة  ُين�شاأ و�شام جديد با�شم )و�شام العمل الوطني( ُي�شاف اإلى اأو�شمة الدولة املقرَّ
)1( من املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة، ويكون ترتيبه بعد )و�شام 

القوة(.

�ملادة��لثانية
ُت�شاف اإلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة مادة جديدة برقم )6( 

مكررًا )4(، َن�شها الآتي:
موا  اأو الع�شكريني، الذين قدَّ " ينح و�شام العمل الوطني للوطنيني والأجانب من املدنيني 
ملن  اأو  املجالت،  من  جمال  يف  بارزة  قومية  ِخْدمات  اأو  الوطن  ل�شالح  نافعة  وطنية  ِخْدمات 

يرى امللك مْنَحه هذا الو�شام".
ويتاألف هذا الو�شام من درجتني، ويكون تعيني الو�شام بح�شب اخلدمة التي ينح من اأجلها 

الو�شام مع مراعاة املركز الر�شمي والجتماعي ملن ينح اإليه.

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

به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.
ملك�مملكة��لبحرين

حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة
رئي�ص�جمل�ص��لوزر�ء

خليفة�بن��سلمان��آل�خليفة
�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 4 ذي الحجة 1439هـ
الموافـق: 15 اأغ�شط�س 2018م
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�مر�سوم�رقم�)42(�ل�سنة�2018
بت�سكيل�جمل�ص��إد�رة��لهيئة��لعامة�للتاأمني��الجتماعي

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

ل بالقانون  وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، املعدَّ
رقم )33( ل�شنة 2014،

وبناًء على تر�شيحات اجلهات املعنية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي:
�ملادة��الأولى

ل جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي على النحو الآتي: ُي�شكَّ
1 - ال�شيخ اأحمد بن محمد اآل خليفة        وزير المالية                        رئي�شًا

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف 2 - ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة  
   ع�شوًا  ممثاًل عن الحكومة

وزير �شوؤون مجل�شي ال�شورى والنواب  3 - ال�شيد غانم بن ف�شل البوعينين  
   ع�شوًا ممثاًل عن الحكومة

4 - ال�شيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الجتماعية
   ع�شوًا ممثاًل عن الحكومة

5 - ال�شيخ نواف بن اإبراهيم اآل خليفة  الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء
   ع�شوًا ممثاًل عن العاملين في القطاع الحكومي

رئي�س ديوان الخدمة المدنية 6- ال�شيد اأحمد زايد الزايد  
   ع�شوًا ممثاًل عن العاملين في القطاع الحكومي

الرئي�س التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية  7- ال�شيد محمد علي القائد  
ع�شوًا  ممثاًل عن العاملين في القطاع الحكومي   

8- ال�شيد خالد محمد نجيبي  النائب الأول لرئي�س غرفة تجارة و�شناعة البحرين
ع�شوًا ممثاًل عن اأ�شحاب العمل في القطاع الأهلي    
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9- ال�شيد عارف اأحمد هجر�س  الأمين المالي لغرفة تجارة و�شناعة البحرين
   ع�شوًا  ممثاًل عن اأ�شحاب العمل في القطاع الأهلي

ع�شو مجل�س اإدارة غرفة تجارة و�شناعة البحرين  10- ال�شيدة �شونيا محمد جناحي  
ع�شوًا ممثاًل عن اأ�شحاب العمل في القطاع الأهلي   

الأمين العام الم�شاعد للمراأة العاملة والطفل 11- ال�شيدة �شعاد محمد مبارك  
- التحاد العام لنقابات عمال البحرين   

ع�شوًا – ممثاًل عن العاملين في القطاع الأهلي   
12- ال�شيد اأ�شامه �شلمان ح�شن محمد  اأمين ال�شر- التحاد الحر لنقابات عمال البحرين

ع�شوًا – ممثاًل عن العاملين في القطاع الأهلي   
مدير تقنية الحا�شوب بمجموعة اآركبيتا 13- ال�شيد م�شعل علي الحلو  

   ع�شوًا ممثاًل عن العاملين في القطاع الأهلي
14- ال�شيد محمد اإبراهيم الب�شتكي  ع�شوًا  من ذوي الخبرة والخت�شا�س
15- الدكتور مال اهلل جعفر الحمادي  ع�شوًا من ذوي الخبرة والخت�شا�س

�ملادة��لثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل 

به اعتبارًا من تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

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

رئي�ص�جمل�ص��لوزر�ء
خليفة�بن��سلمان��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــــخ: 4 ذي الحجة 1439هـ
الموافـق: 15 اأغ�شط�س 2018م
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�مر�سوم�رقم�)43(�ل�سنة�2018
بتعيني�مدير�عام�يف��سئون��جلمارك�بوز�رة��لد�خلية

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

وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم رقم )3( ل�شنة 1982 وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

بوزارة  اجلمارك  �شئون  يف  عامني  مديرين  بتعيني   2017 ل�شنة   )10( رقم  املر�شوم  وعلى 
الداخلية،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي:
�ملادة��الأولى

ُيعنيَّ العميد عبداهلل حمد الكبي�شي مديرًا عامًا للتفتي�س والأمن اجلمركي يف �شئون اجلمارك 
بوزارة الداخلية بدرجة وكيل م�شاعد.

�ملادة��لثانية
وُين�َشر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره،  وُيعمل به من  الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم،  على وزير 

الر�شمية.
 

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

رئي�ص�جمل�ص��لوزر�ء
خليفة�بن��سلمان��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 4 ذي الحجة 1439هـ
الموافق: 15 اغ�شطـ�س 2018م
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�قر�ر�رقم�)27(�ل�سنة�2018
بنقل�مدير�يف�وز�رة��لد�خلية

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات وتعديالته،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012 وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2012 بنقل مدير يف املحافظة اجلنوبية،
وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

ُينَقل ال�شيد �شالح محمد �شهاب مدير اإدارة املعلومات واملتابعة باملحافظة اجلنوبية ليكون 
مديرًا لإدارة الثقافة املرورية بالإدارة العامة للمرور يف وزارة الداخلية.

�ملادة��لثانية
اجلريدة  يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 

الر�شمية. 

رئي�ص�جمل�ص��لوزر�ء
خليفة�بن��سلمان��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 1 ذي الحجة 1439هـ
المـــــوافــــــق: 12 اأغ�شطـ�س 2018م
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�قر�ر�رقم�)28(�ل�سنة��2018
باإعادة�ت�سكيل��للجنة��لوطنية�للطفولة

رئي�س مجل�س الوزراء:
ل  بعد الطالع على القرار رقم )64( ل�شنة 2013 بت�شكيل اللجنة الوطنية للطفولة، املعدَّ

بالقرار رقم )4( ل�شنة 2016،
وبناًء على عْر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

ُيعاد ت�شكيل اللجنة الوطنية للطفولة برئا�شة وزير العمل والتنمية الجتماعية، وع�شوية كلٍّ 
من: 

1- ال�شيد خالد عبدالرحمن اإ�شحاق  ممثاًل عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

2- ال�شيخة عائ�شة بنت علي اآل خليفة    ممثاًل عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

3- الآن�شة مي ح�شن الع�شمي  ممثاًل عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

4- العميد منى علي عبدالرحيم  ممثاًل عن وزارة الداخلية.

5- ال�شيد خالد محمود ال�شعيدي  ممثاًل عن وزارة التربية والتعليم.

6- ال�شيدة رنا اأحمد خليفة اأحمد  ممثاًل عن املجل�س الأعلى للمراأة.

7- المحامي العام اأمينة عي�شى مبارك  ممثاًل عن النيابة العامة.

8- ال�شيد عامر �شامح الخف�س  ممثاًل عن وزارة �شئون الإعالم.

9- الدكتورة اإ�شراق عبدالعزيز العامر  ممثاًل عن وزارة ال�شحة.

10- ال�شيخة نورة بنت خليفة اآل خليفة  ممثاًل عن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

11- ال�شيدة فاطمة عبداهلل الظاعن  ممثاًل عن وزارة اخلارجية.

12- الدكتورة �شيخة اأحمد عبداهلل الجنيد ممثاًل عن جامعة البحرين.

ممثاًل عن وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. 13- ال�شيدة اإيمان في�شل جناحي 
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14- ال�شيدة فوزية محرو�س المحرو�س    ممثاًل عن اجلمعية البحرينية لتنمية الطفولة.

15- ال�شيدة منال علي قطب العو�شي      ممثاًل عن جمعية اأمنية طفل.

�ملادة��لثانية
على وزير العمل والتنمية الجتماعية والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل 

به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ص�جمل�ص��لوزر�ء
خليفة�بن��سلمان��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 3 ذي الحجـة 1439هـ
المــــــوافـــــق: 14 اأغ�شطــ�س 2018م
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وز�رة��لعدل�و�ل�سئون��الإ�سالمية�و�الأوقاف

�قر�ر�رقم�)61(�ل�سنة�2018
بتعيني�ُكاتب�عْدل�خا�ص

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، املعدَّ

بقانون رقم )37( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س املادة )1( مكررًا منه،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1971 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن 

لة بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009، التوثيق، املعدَّ
وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال والتزامات وجزاءات 

كاتب العدل اخلا�س للقيام باأعمال التوثيق،
باإجراءات حْظر ومكافحة  املتعلقة  ب�شاأن اللتزامات  ل�شنة 2017  القرار رقم )77(  وعلى 
العدل اخلا�س  امل�شاعد وكاتب  ـق  والـُموثِّ العدل  اأعمال كاتب  الإرهاب يف  غ�ْشل الموال ومتويل 

و�شوابط التدقيق والرقابة عليها،
وعلى القرار رقم )91( ل�شنة 2017 ب�شاأن تعديل ر�شوم التوثيق،

ني، وعلى القرار رقم )23( ل�شنة 2018 بتعيني ُكـتَّـاب العدل اخلا�شِّ
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

ُيعنيَّ ال�شيد عمر حيدر كاتب عدٍل خا�سٍّ باللغة الإجنليزية.

�ملادة��لثانية
يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  اعتبارًا  القرار  هذا  تنفيذ  العدل  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

�وزير��لعـدل�
�و�ل�سئون��الإ�سالمية�و�الأوقاف

�خالد�بن�علي�بن�عبد�هلل��آل�خليفة
�شدر بتاريخ: 1 ذي الحجة 1439هـ
المـــــوافــــــق: 12 اأغ�شطـ�س 2018م
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وز�رة��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)133(�ل�سنة�2018
�بتعديل�بع�ص��أحكام��لالئحة��لتنفيذية

لقانون�تنظيم��ملباين��ل�سادر�باملر�سوم�بقانون�رقم�)13(�ل�سنة�1977
�

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 القانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية، 

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 
1977، وتعديالتها،

املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف   2014 ل�شنة   )51( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 
الهند�شية، ال�شادرة بالقرار رقم )27( ل�شنة 2016،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

 
قررنا��الآتي:
�ملادة��الأولى

ُت�شاف مادتان جديدتان برقمي، املادة الأولى )مكرر 1( واملادة الرابعة والثالثني )مكرر 
ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين،  تنظيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  اإلى   )3

1977، ن�شهما الآتي:
:)1 )مكرر� �الأولى� "�لمادة�

مراجعة  اأعمال  بع�س  اأو  بكل  القيام  مبهمة  يعَهد  اأْن  البلديات  ب�شئون  املعِني  للوزير  يجوز 
الر�شومات والبيانات وامل�شتندات واخلرائط التي تكون لزمة ل�شت�شدار الرتاخي�س املبيَّنة يف 
املادة )1( من قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 اإلى مكاتب 
كاملة عن  املكاتب م�شئولة م�شئولية  وتكون هذه  البلديات،  ب�شئون  املعنية  الوزارة  لدى  ُمعتَمدة 

اأعمال املراجعة، وعلى الأخ�س الآتي:
اأ - �شحة الر�شومات والبيانات والم�شتندات والخرائط الم�شاحبة لطلب الترخي�س. 

ب - مطابقـــة الر�شومات والم�شتنـــدات والخرائط الم�شاحبة لطلـــب الترخي�س  لال�شتراطات 
البنائية اأو التعميرية المطلوبة ِوْفقًا للقوانين واللوائح.
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املكاتب  اعتماد  و�شروط  �شوابط  البلديات  ب�شئون  املخت�س  الوزير  من  بقرار  د  وحتدَّ
و�شالحياتها، وذلك بعد اأْخذ راأي اجلهات ذات العالقة، وعلى الأخ�س جمل�س تنظيم مزاولة 

املهن الهند�شية.
��لمادة��لر�بعة�و�لثالثون�)مكرر�3(:

مع عدم الإخالل بامل�شئولية املدنية اأو اجلنائية، يف حال ثبوت مخالفة املكتب املعتَمد لقانون 
تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم رقم )13( ل�شنة 1977 ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة 

بًا باأحد التدابري الآتية: ب�شاأنهما، ُي�شِدر الوزير املعِني ب�شئون البلديات قرارًا م�شبَّ
1 - اإنذار المكتب المعتَمد كتابيًا.  

2 - وْقف العتماد لمدة ل تتجاوز �شنة.
3 - �شْحب العتماد.

ل جرية جنائية، فاإنه  ويف جميع الأحوال، اإذا كان ما ارتكبه املكتب الـُمعتَمد ُي�شتَبه باأنه ُي�شكِّ
ب اإبالغ النيابة العامة بذلك." يتوجَّ

�ملادة��لثانية
التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  البلديات  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.
                         

�وزير��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 4 ذي الحجة 1439هـ
الـمــــــــــوافق: 15 اأغ�شـطـــــ�س 2018م
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وز�رة��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)134(�ل�سنة�2018
�ب�ساأن��سو�بط�و��سرت�طات��عتماد��ملكاتب�للقيام�مبر�جعة��لر�سومات�و�لبيانات�

و�مل�ستند�ت�و�خلر�ئط��لالزمة�ال�ست�سد�ر�تر�خي�ص��لبناء
 

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 القانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 
1977، وتعديالتها،

 ،2014 ل�شنة   )51( رقم  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 
ال�شادرة بالقرار رقم )27( ل�شنة 2016،

وبعد اأْخذ راأي اجلهات ذات العالقة، وجمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

 
قررنا��الآتي:
�ملادة��الأولى

وامل�شتندات  والبيانات  الر�شومات  مبراجعة  للقيام  العتماد  طالبة  املكاتب  يف  ُي�شرَتط 
واخلرائط الالزمة ل�شت�شدار  تراخي�س البناء اأْن تتوافر فيها ال�شروط الآتية:

 اأ - اأْن تمتلك ترخي�شًا �شاري المفعول بمزاولة جميع التخ�ش�شات الهند�شية الآتية:

1 - الهند�شة المدنية.
2 - الهند�شة المعمارية.

3 - الهند�شة الميكانيكية. 
4 - الهند�شة الكهربائية.

�شًا لـــه في كل تخ�ش�س من التخ�ش�شات الم�شار  ب - اأْن توفـــر بحد اأدنى مهند�شًا واحدًا مرخَّ
اإليها في البند )اأ( من هذه المادة وذلك طوال مدة العتماد ، على األ يقل ت�شنيف المهند�س 
�ـــس لـــه في الهند�شة المدنيـــة والمعمارية عن الفئة )اأ(، وفـــي الهند�شة الميكانيكية  المرخَّ

والكهربائية عن الفئة )ب(.
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ج -  األ يكـــون قـــد �شدر جزاء تاأديبي من ِقَبل مجل�س تنظيم مزاولة المهن الهند�شية في حق كل 
�س لهم من العاملين لديـــة، وذلك خالل ال�شنوات  مـــن المكتب اأو اأحد المهند�شيـــن المرخَّ

الخم�س ال�شابقة على تقديم طلب العتماد.
د -  اأْن يكـــون �شجـــل المكتـــب لـــدى وزارة الأ�شغال والبلديـــات والتخطيط العمرانـــي خاليًا  من 
عف كفاءته اأو ما ي�شير اإلى وجود  المخالفات التي ت�شير اإلى تدنِّي م�شتوى اأداء المكتب اأو �شَ

تجاوزات �شابقة.

 
�ملادة��لثانية

املعد  الأمنوذج  الوزارة على  اإلى  البناء  املكاتب طالبة العتماد تقدمي طلب ترخي�س  على 
لهذا الغر�س.

ويجب اأن يكون الطلب م�شتماًل على كافة البيانات واملعلومات املبيَّنة يف الأمنوذج، م�شفوعًا 
بامل�شتندات الآتية:

اأ - ترخي�ـــس �شاري المفعول من مجل�ـــس مزاولة المهن الهند�شية فـــي التخ�ش�شات الهند�شية 
الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( من المادة الأولى من هذا القرار.

ب - ترخي�س �شاري المفعول من مجل�س مزاولة المهن الهند�شية للمهند�شين المعنيين بمراجعة 
طلبات تراخي�س البناء. 

وُيعترَب طلب الرتخي�س غري امل�شتويف للبيانات واملعلومات وامل�شتندات كاأْن مل يكن.

�ملادة��لثالثة
يجب على الوزارة البت يف الطلب كتابيًا خالل 10 اأيام من تاريخ ت�َشلُّمه، وُيعترَب فوات هذه 

املدة دون رد مبثابة رف�س �شمني للطلب.

�ملادة��لر�بعة
تكون �شالحية العتماد للمكتب ملدة 3 �شنوات من تاريخ اإ�شداره، وعلى املكتب التوقُّف فورًا 
عن اأيِّ اإجراء من اإجراءات املراجعة اأو التعديل يف حال انتهاء �شالحية اعتماده، على اأْن ُيبَلغ 

ل بعلم الو�شول خالل 7 اأيام من تاريخ انتهاء اعتماده. اأ�شحاب الطلبات بذلك بكتاب م�شجَّ
 

�ملادة��خلام�سة
يلتزم املكتب الـُمعتَمد بالآتي:

1 -  مراجعـــة وتعديـــل الر�شومات والبيانـــات والم�شتندات والخرائط الالزمـــة ل�شت�شدار طلب 



العدد: 3379 – الخميس 16 أغسطس 2018

54

ة م�شتنداُته من ِقَبل اأحد المكاتب الهند�شية التي في نف�س فئته اأو اأقل. ترخي�س البناء الُمَعدَّ
ع المكتب ويلتزم بميثاق اأخالقيات العمل الخا�س بمراجعة طلبات ترخي�س البناء. 2 -  اأْن يوقِّ

ث بياناتـــه فـــي حالة تغيير اأيٍّ مـــن ا�شتراطات الترخي�س الم�شـــار اإليها في المادة  3 -  اأْن ُيَحـــدِّ
الأولى من هذا القرار، خالل 7 اأيام من تاريخ حدوث التغيير، وذلك بخطاب ر�شمي لمكتب 

وكيل الوزارة ل�شئون البلديات. 

 
��ملادة��ل�ساد�سة

املكاتب  لقْيد  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  يف  خا�س  �شجل  ُين�شاأ 
ن فيه اأ�شماء املهند�شني الـُمعتَمدين للمراجعة وتاريخ العتماد وجميع امل�شتندات  الـُمعتَمدة، تدوَّ

مة يف هذا ال�شاأن.  املقدَّ
 

��ملادة��ل�سابعة
يجوز ل�شاحب ال�شاأن التََّظلُّم لدى الوزير من اأيِّ  قرار ي�شدر ا�شتنادًا لأحكام هذا القرار، 

خالل 30 يومًا من تاريخ �شدوره اأو اعتباره مرفو�شًا �شمنيًا.
 وُيَبتُّ يف التََّظلُّم خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقديه، وُيعترَب فوات تلك املدة دون رد مبثابة 

رف�س �شمني للتََّظلُّم.
ويجوز ل�شاحب ال�شاأن اأْن يطعن على القرار ال�شادر برْف�س التََّظلُّم �شراحة اأو �شمنًا اأمام 
املحكمة املخت�شة، وذلك خالل 30 يومًا من تاريخ اإخطاره برْف�س التََّظلُّم اأو اعتباره مرفو�شًا 

�شمنيًا. 

�ملادة��لثامنة
التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  البلديات  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.
 

وزير��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 4 ذي الحــــجة 1439هـ
الـمــــــــــوافق: 15 اأغ�شـطـــــ�س 2018م
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هيئة��لبحرين�للثقافة�و�الآثار

�قر�ر�رقم�)7(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حل�نادي��لبحرين�للت�سوير

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

اخلا�شة، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )50( منه،
وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،

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

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

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

وعلى القرار  رقم )9( ل�شنة 2012 ب�شاأن ن�شر قيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي لنادي البحرين 
للت�شوير،

امل�شت�شار  تو�شية  وعلى  والفنون،  الثقافة  اإدارة  ِقَبل  من  املعد  التقرير  على  الطالع  وبعد 
القانوين،

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

قرر��الآتي:
مادة�)1(

ُيَحلُّ نادي البحرين للت�شوير امل�شجل حتت القيد رقم )ج-37( مبوجب قرار وزيرة الثقافة 
رقم )9( ل�شنة 2012.

مادة�)2(
يكلَّف ال�شيد يا�شر محمد اأحمد خري بت�شفية النادي يف �شقيه املايل والقانوين، والعمل اإثر 
ذلك على توزيع ناجت الت�شفية ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للنادي وذلك خالل �شهر 
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من �شدور هذا القرار، وتقدمي تقرير بانتهاء اأعمال الت�شفية لرئي�س الهيئة. 

مادة�)3(
ُيحَظر على اأع�شاء النادي والقائمني على اإدارته وموظفيه موا�شلة ن�شاطه اأو الت�شرف يف 
ي  اأمواله بعد �شدور هذا القرار، كما يجب على القائمني على اإدارة النادي املبادرة بت�شليم امل�شفِّ
امل�شرف  وعلى  موظفيه  وعلى  عليهم  وَيتِنع  بالنادي،  اخلا�شة  وال�شجالت  امل�شتندات  جميع 
املودعة لديه اأموال النادي واملدينني له الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من �شئون النادي اأو حقوقه اإل باأمر 

ي. كتابي من امل�شفِّ

مادة�)4(
ي اأْن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال النادي وحقوقه، واأْن ي�شتويف ما  على امل�شفِّ
له من حقوق ِقَبل امل�شاهمني اأو الغري، واأْن يقوم بالوفاء مبا عليه من ديون، مع مراعاة الأحكام 

رة يف نظام النادي. املقرَّ

مادة�)5(
ل بعلم الو�شول. ُيبلَّغ هذا القرار اإلى النادي مبوجب خطاب م�شجَّ

مادة�)6(
على مدير عام الثقافة والفنون تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

�رئي�سة�هيئة��لبحرين�للثقافة�و�الآثار
�مي�بنت�محمد��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 20  ذي القعدة 1439هـ
المــــــوافــــــق: 2  اأغ�شطــــــــ�س 2018م
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هيئة��لبحرين�للثقافة�و�الآثار

�قر�ر�رقم�)8(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حل�جمعية��لتبادل��لثقايف��لبحريني��الأمريكي

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

اخلا�شة، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )50( منه،
وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،

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

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

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

الثقايف  التبادل  جمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )41( رقم  القرار   وعلى 
البحريني الأمريكي،

امل�شت�شار  تو�شية  وعلى  والفنون،  الثقافة  اإدارة  ِقَبل  من  املعد  التقرير  على  الطالع  وبعد 
القانوين،

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

قرر��الآتي:
مادة�)1(

لُّ جمعية التبادل الثقايف البحريني الأمريكي امل�شجلة حتت القيد رقم )ج/36( مبوجب  حُتَ
قرار وزيرة الثقافة والإعالم رقم )41( ل�شنة 2009.

مادة�)2(
يكلَّف ال�شيد يا�شر محمد اأحمد خري بت�شفية اجلمعية يف �شقيها املايل والقانوين، والعمل 
اإثر ذلك على توزيع ناجت الت�شفية ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للجمعية، وذلك خالل 
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�شهر من �شدور هذا القرار، وتقدمي تقرير بانتهاء اأعمال الت�شفية لرئي�س الهيئة. 

مادة�)3(
ُيحَظر على اأع�شاء اجلمعية والقائمني على اإدارتها وموظفيها موا�شلة ن�شاطها اأو الت�شرف 
يف اأموالها بعد �شدور هذا القرار، كما يجب على القائمني على اإدارة اجلمعية املبادرة بت�شليم 
وعلى  وعلى موظفيها  عليهم  وَيتِنع  باجلمعية،  وال�شجالت اخلا�شة  امل�شتندات  ي جميع  امل�شفِّ
امل�شرف املودعة لديه اأموال اجلمعية واملدينني لها الت�شرف يف اأي �شاأن من �شئون اجلمعية اأو 

ي. حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ

مادة�)4(
ي اأْن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية وحقوقها، واأْن ي�شتويف  على امل�شفِّ
ديون، مع مراعاة  عليها من  بالوفاء مبا  يقوم  واأن  الغري،  اأو  امل�شاهمني  ِقَبل  لها من حقوق  ما 

رة يف نظام اجلمعية. الأحكام املقرَّ

مادة�)5(
ل بعلم الو�شول. ُيبلَّغ هذا القرار اإلى اجلمعية مبوجب خطاب م�شجَّ

مادة�)6(
على مدير عام الثقافة والفنون تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

�رئي�سة�هيئة��لبحرين�للثقافة�و�الآثار
�مي�بنت�محمد��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 20  ذي القعدة 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 2  اأغ�شطــــــــ�س 2018م
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م�من�بنك��خلري��ص�م�ب�)م( ��إعالن�ب�ساأن��لطلب��ملقدَّ
لتحويل�جزء�من��أعماله��إلى��سركة��خلري�كابيتال�دبي��ملحدودة

املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  من  )66/ج(  املادة  باأحكام  عماًل 
طلبًا  ت�َشلُّمه  عن  املركزي  البحرين  م�شرف  يعلن   ،2006 ل�شنة   )64( رقم  بالقانون  ال�شادر 
مقدمًا من بنك اخلري �س.م.ب )م(؛ بغر�س احل�شول على موافقة م�شرف البحرين املركزي 

لتحويل الأعمال التالية اإلى �شركة اخلري كابيتال دبي املحدودة:
 Strategic Acquisition Fund Company BSC )c( 1- تحويل اإدارة ال�شندوق ال�شتثماري

2- تحويل ن�شاط خدمة اإدارة ال�شتثمارات وذلك لال�شتثمارات التالية اأ�شماوؤها:
• 	Turquoise Coast Investment Company

• 	Tintoria International Limited

• 	Al Taj Mall Company Limited

ال�شيدة/  مراجعة  يرجى  اأعاله،  املذكور  بالطلب  املتعلقة  الأعمال  تفا�شيل  على  ولالطالع 
كربى علي مريزا، مدير اللتزام ومكافحة غ�شيل الأموال، �شكرتري جمل�س الإدارة لبنك اخلري 

�س.م.ب )م( على العنوان التايل: 
رقم  هاتف  البحرين،  مملكة   – املنامة   ،31700 �س.ب.  )م(:  �س.م.ب  اخلري  بنك 

)+973(17566045 اأو فاك�س )+973( 17566143، الربيد الإلكرتوين:
   kubraali@bankalkhair.com 

فعلى من لديه اأيُّ اعرتا�س من اأ�شحاب ال�شاأن على الطلب املذكور اأعاله اأْن يتقدم باعرتا�شه 
ي اإلى عناية ال�شيد/ فهد عبداهلل يتيم، مدير اإدارة مراقبة املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية  اخلطِّ
مب�شرف البحرين املركزي، خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�ْشر هذا الإعالن على العنوان التايل:

 17547445  /  )+973(  17547444 رقم  هاتف  البحرين  – مملكة  املنامة   ،27 �س.ب. 
)973+( اأو فاك�س 17537554 )973+(.
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

�إعالنات�مركز��مل�ستثمرين

�إعالن�رقم�)577(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة��ل�سخ�ص��لو�حد

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
�

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
 ،89735 رقم   القيد  بموجب  الم�شجلة  �ــس.م.ح(،  كير  هيلث  اإم  دي  )اأ�شتر  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 
طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئو لية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 
)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح لكل من: �شركة )اأ�شتر دي اإم هيلث كير �س.م.ح(، و�شركة )نون لال�شتثمار 

ذ.م.م(.
�إعالن�رقم�)578(�ل�سنة�2018

ب�ساأن�حتويل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
��إلى�فرع�من��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

 
يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )كيان العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 87105، طالبين 
تحويلها اإلى فرع من ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )كيان للطاقة ذ.م.م(، والم�شجلة بموجب القيد 

رقم 70612.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن�رقم�)579(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ت�سامن�
�

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالكريم 
علي محمد العري�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم لونا(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 559،  
اإلى �شركة ت�شامن قائمة  الثالث من الموؤ�ش�شة الم�شمى )محالت �شندباد للمواد الغذائية(  طالبًا تحويل الفرع 
 بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالكريم علي محمد العري�س،

.Puthkkudi Davood U P Assainarو ،Thazhe Valaran Veetil Rasheedو
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�إعالن�رقم�)580(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

��إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
��

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيد/ عدنان 
م�شطفى ح�شن اآل �شرف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الأولى للتثمين(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 429-3، معلنًا تنازله عن الموؤ�ش�شة لكل من ال�شيد/ محمد عبدالعزيز اإبراهيم جا�شم ر�شدان وال�شيد/ ميثم 
�شادق حبيب علي �شلمان عواجي، وطالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة للمذكوَرين.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن�رقم�)581(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن
�إلى�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

��
يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالر�شول 
للعقارات/ ت�شامن(،  التي تحمل ا�شم )بوابة الدر  الت�شامن  اأ�شحاب �شركة  اإبراهيم و�شركاوؤه،  كاظم عبداهلل 
اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية القائمة، الم�شجلة  الم�شجلة بموجب القيد رقم 83660، طالبين تحويل ال�شركة 
�شخ�شيًا  وقيامه  اإبراهيم،  عبداهلل  كاظم  لل�شيد/ عبدالر�شول  ملكيتها  العائدة   ،1-93167 رقم  القيد  بموجب 

باإجراءات التحويل .
�إعالن�رقم�)582(�ل�سنة�2018

ب�ساأن�حتويل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
�إلى��سركة��ل�سخ�ص��لو�حد

يعلن مركزالبحرين 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 )العامة لخدمات المتياز القاب�شة .ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال  رقم 61220-2، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
المطاعم  امتياز  )خدمات  �شركة  اإلى  التجاري  ا�شمها  وتغيير  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره 

�س.�س.و( وت�شبح مملوكة لل�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )هناء الدولية ذ.م.م(.
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�جمل�ص�تنظيم�مز�ولة��ملهن��لهند�سية
تنبيهات�ملن�يهمهم��الأمر

 
يعلن مجل�س تنظيم مزاولة المهن الهند�شية اأنه بما له من �شالحيات بموجب المادة الحادية 
ع�شرة فقرة )1( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )51( ل�شنة 2014 في �شاأن تنظيم مزاولة 
رقم  العمراني  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية،  المهن 
)27( ل�شنة 2016. باأن )�شركة هنغاريان جيوديتيك اأند مابينغ المحدودة(، حاملة الترخي�س 
�س لها بمزاولة  الهند�شي رقم: ف ب/179، قد تم �شْطُبها من �شجل المكاتب الهند�شية  المرخَّ

المهن الهند�شية بمملكة البحرين.
وعليه ل يحق لل�شركة المذكورة التعامل مع الجمهور اأو خالفه من الجهات بهذه ال�شفة، 

وذلك اعتبارًا من تاريخ 9 اأغ�شط�س 2018.

�ملهند�ص�عبد�ملجيد��لق�ساب
رئـي�ص�جمل�ص�تنظيم�مز�ولة��ملهن��لهند�سية�

�شدر بتاريخ: 9 اأغ�شط�س 2018م

 
المادة  بموجب  �شالحيات  من  له  بما  اأنــه  الهند�شية  المهن  مزاولة  تنظيم  مجل�س  يعلن 
الحادية ع�شرة فقرة )1( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )51( ل�شنة 2014 في �شاأن تنظيم 
مزاولة المهن الهند�شية، ال�شادرة بقرار وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني 
رقم )27( ل�شنة 2016. باأن )الُبعد الرابع للهند�شة(، حامل ترخي�س هند�شي رقم: ب ن/131، 
بمملكة  الهند�شية  المهن  بمزاولة  لها  �س  المرخَّ الهند�شية  المكاتب  �شجل  من  �شْطُبه  تم  قد 

البحرين.
وعليه ل يحق له التعامل مع الجمهور اأو خالفه من الجهات بهذه ال�شفة، وذلك اعتبارًا من 

تاريخ 9 اأغ�شط�س 2018.

�ملهند�ص�عبد�ملجيد��لق�ساب
رئـي�ص�جمل�ص�تنظيم�مز�ولة��ملهن��لهند�سية�

�شدر بتاريخ: 9 اأغ�شط�س 2018م
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تنبيه�ملن�يهمه��الأمر
 

المادة  بموجب  �شالحيات  من  له  بما  اأنــه  الهند�شية  المهن  مزاولة  تنظيم  مجل�س  يعلن 
الحادية ع�شرة فقرة )1( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )51( ل�شنة 2014 في �شاأن تنظيم 
مزاولة المهن الهند�شية، ال�شادرة بقرار وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني 
ترخي�س  حاملة  ليميتد(،  يوكي  في  اإت�س  دي  ها�شكونج  )�شركة  باأن   ،2016 ل�شنة   )27( رقم 
�س لها بمزاولة  هند�شي رقم: ف ب/90،  قد تم �شْطُبها من �شجل المكاتب الهند�شية  المرخَّ

المهن الهند�شية بمملكة البحرين.
وعليه ل يحق لل�شركة المذكورة التعامل مع الجمهور اأو خالفه من الجهات بهذه ال�شفة، 

وذلك اعتبارًا من تاريخ 9 اأغ�شط�س 2018.

�ملهند�ص�عبد�ملجيد��لق�ساب
رئـي�ص�جمل�ص�تنظيم�مز�ولة��ملهن��لهند�سية�

�شدر بتاريخ: 9 اأغ�شط�س 2018م


