
ت�شدر عن وزارة �شئون الإعالم
مملكة البحرين

المراسالت
الم�شرف العام

الجريدة الر�شمية
وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: 17681493–00973

�س. ب 26005

المنامة–مملكة البحرين

البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

االشتراكات
ق�شم التوزيع

وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: -17871731 00973

�س. ب: 253

المنامة–مملكة البحرين



ُطبـعت باملطبعـة احلكوميـة �س. ب 50062 املنامة–مملكة البحرين
 Printed at the Government Printing Press PO.Box 26005 Manama, Kingdom of Bahrain



محتويات العدد

العدد: 3383 – الخميس 13 سبتمبر 2018

3

اأمر ملكي رقم )36( ل�شنة 2018 ب�شاأن تحديد ميعاد االنتخاب والتر�شيح

5 ������������������������������������������������������������������������������������� لع�شوية مجل�س النواب

مر�شوم رقم )44( ل�شنة 2018 باإ�شافة لجنة عامة لالقتراع والفْرز النتخاب 

6 ��������������������������������������������������������������������������������������� اأع�شاء مجل�س النواب

تعميم ب�شاأن عطلة اأول ال�شنة الهجرية 1440�������������������������������������������������������������� 7

قرار رقم )69( ل�شنة 2018 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي وزارة المالية �شفة 

ْبط الق�شائي���������������������������������������������������������������������������������� 8 ماأموري ال�شَّ

قرار وزاري رقم )70( ل�شنة 2018 ب�شاأن تحديد موعد المتحان طالبي القْيد في جدول المحامين  

9 ����������������������������������������������������������������������� لمن لم يدر�شوا ال�شريعة االإ�شالمية

قرار رقم )139( ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شنيف عدد من العقارات  

10 ������������������������������������������������������������������� في منطقة مدينة حمد - مجمع 1210

قرار رقم )140( ل�شنة 2018 ب�شاأن تغيير ت�شنيف عقارين في منطقة توبلي - مجمع 701������������ 13

16 ����������������� قرار رقم )141( ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شنيف عقار في منطقة الكورني�س - مجمع 322

قرار رقم )142( ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شنيف عدد من العقارات  

19 ������������������������������������������������������������������� في منطقة مدينة حمد - مجمع 1203

قرار رقم )1( ل�شنة 2018  باإ�شدار الالئحة الداخلية لمعهد القراءات  

واإعداد معلِّمي القراآن الكريم������������������������������������������������������������������������������ 22

م من �شركة )كابيتال كروث مانجمنت  ذ�م�م(  بتحويل كافة لَب المقدَّ اإعالن ب�شاأن الطَّ

االأعمال اإلى �شركة  )مير�شر ال�شرق االأو�شط المحدودة للخدمات المالية( ��������������������������� 34

35 ������������������������������������������������������������������������������� اإعالنات مركز الم�شتثمرين





العدد: 3383 – الخميس 13 سبتمبر 2018

5

 اأمر ملكي رقم )36( ل�شنة 2018
 ب�شاأن حتديد ميعاد االنتخاب والرت�شيح

لع�شوية جمل�س النواب

نحن حمد بن عي�شى 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 الأخ�س املادة اخلام�شة ع�شرة منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته،

اأمرنا باالآتي:
املادة االأولى

الناخبون املقيَّدة اأ�شماوؤهم يف جداول الناخبني بالتطبيق لأحكام املر�شوم بقانون رقم )14( 
ْوَن للح�شور اإلى مقار جلان القرتاع والفْرز  ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، َمْدُعوُّ
الثامنة  ال�شاعة  املوافق 2018/11/24 من  ال�شبت  يوم  النواب  اأع�شاء جمل�س  وذلك لنتخاب 
�شباحًا اإلى ال�شاعة الثامنة م�شاًء، ويف احلالت التي تقت�شي اإعادة النتخاب جتري الإعادة يوم 

ال�شبت املوافق 2018/12/1 من ال�شاعة الثامنة �شباحًا اإلى ال�شاعة الثامنة م�شاًء.
وجُتَرى النتخابات يف ال�شفارات والقن�شليات والبعثات الدبلوما�شية البحرينية يف اخلارج 
يوم الثالثاء املوافق 2018/11/20، ويف احلالت التي تقت�شي اإعادة النتخاب جُتَرى الإعادة 

يوم الثالثاء املوافق 2018/11/27.

املادة الثانية
ُيفتح باب الرت�شيح لع�شوية جمل�س النواب ابتداًء من يوم الأربعاء املوافق 2018/10/17 
م طلبات الرت�شيح يف مختلف املناطق النتخابية  وحتى يوم الأحد املوافق 2018/10/21، وتقدَّ

اإلى اللجان املخت�شة.

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

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 30 ذي الحجة 1439هـ
الموافق: 10 �شـبـتـمـبــر 2018م
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 مر�شوم رقم )44( ل�شنة 2018
باإ�شافة جلنة عامة لالقرتاع والفْرز النتخاب اأع�شاء جمل�س النواب

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

وعلى املر�شوم رقم )71( ل�شنة 2014 ب�شاأن حتديد املناطق والدوائر النتخابية وحدودها 
واللجان الفرعية لنتخابات جمل�س النواب،

وعلى املر�شوم رقم )80( ل�شنة 2014 باإ�شافة جلنة عامة لالقرتاع والفْرز لنتخاب اأع�شاء 
جمل�س النواب،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا باالآتي:
املادة االأولى

ُت�شاف جلنة عامة اإلى الثالث ع�شرة جلنة عامة لالقرتاع والفْرز لنتخاب اأع�شاء جمل�س 
حتديد  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )71( رقم  املر�شوم  من  الثالثة  املادة  يف  عليها  املن�شو�س  النواب 
املناطق والدوائر النتخابية وحدودها واللجان الفرعية لنتخابات جمل�س النواب، واملر�شوم رقم 
)80( ل�شنة 2014 باإ�شافة جلنة عامة لالقرتاع والفْرز لنتخاب اأع�شاء جمل�س النواب، وي�شري 

عليها ما ي�شري على اللجان العامة لالقرتاع والفْرز من اأحكام.

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

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

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 30 ذي الحجة 1439هـ
الموافق: 10 �شـبـتـمـــبــر 2018م
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 تعميم ب�شاأن
عطلة اأول ال�شنة الهجرية 1440

ل وزارات اململكة واإداراتها وموؤ�ش�شاتها  مبنا�شبة حلول ال�شنة الهجرية اجلديدة 1440، ُتعطَّ
العامة يوم الثالثاء الأول من �شهر محرم 1440هـ املوافق للحادي ع�شر من �شهر �شبتمرب 2018م.

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

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 9 �شـبـتـمـبــــــــر 2018م
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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار رقم )69( ل�شنة 2018
 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي وزارة املالية

ْبط الق�شائي �شفة ماأموري ال�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
ل�شنة  بالمر�شوم بقانون رقم )46(  ال�شادر  الجنائية  الإجراءات  بعد الطالع على قانون 

2002 وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )45( منه،
وعلى القانون رقم )40( ل�شنة 2017 ب�شاأن ال�شريبة النتقائية، وعلى الأخ�س المادة )19( 

منه،
وبناءً على التفاق مع وزير المالية،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ْبط الق�شائي بالن�شبة اإلى  ل موظفو وزارة المالية التالية اأ�شماوؤهم �شفة ماأموري ال�شَّ ُيخوَّ
الجرائم التي تقع في دوائر اخت�شا�شاتهم، بالمخالفة لأحكام القانون رقم )40( ل�شنة 2017 

ب�شاأن ال�شريبة النتقائية، ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما، وهم:
1( محمد رائد ال�شالح

2(خالد نا�شر اأمين
3( في�شل اإبراهيم ح�شن

املادة الثانية
ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ َن�ْشِره.

وزير العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1439هـ
الـمـوافـــــــــق: 9 �شـبـتـمـبــــــــر 2018م
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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار وزاري رقم )70( ل�شنة 2018
 ب�شاأن حتديد موعد المتحان طالبي القْيد يف جدول املحامني 

ملن مل يدر�شوا ال�شريعة االإ�شالمية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
تنفيذًا لأحكام قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 وتعديالته، 
و ا�شتنادًا اإلى  القرار الوزاري رقم )30( ل�شنة 1981 ب�شاأن امتحان طالبي القْيد يف جدول 

ار�شني لل�شريعة الإ�شالمية، املحامني لغري الدَّ
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر االآتي:
املادة االأولى

من  التا�شعة  ال�شاعة  حتديد  مت  قد  باأنه  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزارة  ُتعلن 
الأحوال  مواد  يف  حتريري  امتحان  لإجراء  موعدًا   2018 نوفمرب   18 املوافق  الأحد  يوم  �شباح 
ال�شخ�شية واملواريث والوْقف والو�شية والِهَبة لطالبي القْيد يف جدول املحامني ممن مل يدر�شوا 
وزارة  مبنى  الثالث من  بالدور  المتحان  اإجراء ذلك  مكان  يكون  و�شوف  الإ�شالمية.  ال�شريعة 

العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
م بطلبات القْيد يف جدول املحامني  فعلى الراغبني يف اأداء المتحان ممن مل ي�شبق لهم التََّقدُّ

اأن يبادروا بتقدمي طلباتهم ملكتب امل�شجل العام خالل اأ�شبوعني من تاريخ هذا الإعالن.

املادة الثانية
يف  لَن�ْشِره  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  بالوزارة  املخت�شني  جميع  على 

اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف
     خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة 

�شدر بتاريخ: 30 ذي الحجة 1439هـ
الـمـوافـــــــــق: 10 �شـبـتـمـبــــر 2018م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )139( ل�شنة 2018
 ب�شاأن ت�شنيف عدد من العقارات

 يف منطقة مدينة حمد - جممع 1210

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

والتطوير، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر بالمر�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 المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

للتعمير 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  المر�شوم  وعلى 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وعلى موافقة المجل�س البلدي لبلدية المنطقة ال�شمالية ،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراني،

قرر االآتي:
مادة )1(

مناطق  ت�شنيف  �شمن   1210 مجمع  حمد  مدينة  بمنطقة  الكائنة  الــعــقــارات  ت�شنَّف 
الم�شاريع الإ�شكانية  )MOH( ِوْفقًا ِلما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه 



العدد: 3383 – الخميس 13 سبتمبر 2018

11

ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئي�س مجل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

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

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشِره.

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 ذي الحجة 1439هـ 
الـمـــوافـــــــق: 27 اأغـ�شـطـــ�س 2018م



العدد: 3383 – الخميس 13 سبتمبر 2018

12



العدد: 3383 – الخميس 13 سبتمبر 2018

13

وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )140( ل�شنة 2018
ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقارين يف منطقة توبلي - جممع 701

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،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر االآتي:
مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارين رقم 08019230 و08019235  الكائنني مبنطقة توبلي جممع 701 
اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق  ت�شنيف  اإلى  
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املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س 
الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

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

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

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 ذي الحجة 1439هـ 
الـمـــوافـــــــق: 27 اأغـ�شـطـــ�س 2018م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )141( ل�شنة 2018
ب�شاأن ت�شنيف عقار يف منطقة الكورني�س - جممع 322

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

والتطوير، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر بالمر�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 المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

للتعمير 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  المر�شوم  وعلى 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وبعد العْر�س على مجل�س اأمانة العا�شمة،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراني،

قرر االآتي:
مادة )1(

ي�شنَّف العقار رقم 03023660 الكائن بمنطقة الكورني�س مجمع 322 �شمن ت�شنيف مناطق 
الم�شاريع ذات الطبيعة الخا�شة )SP( ِوْفقًا ِلـما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار، 
وتطبَّق عليه ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئي�س مجل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.
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مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشِره.

زير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 ذي الحجة 1439هـ 
الـمـــوافـــــــق: 27 اأغـ�شـطـــ�س 2018م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )142( ل�شنة 2018
 ب�شاأن ت�شنيف عدد من العقارات

 يف منطقة مدينة حمد - جممع 1203

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

والتطوير، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر بالمر�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 المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

للتعمير 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  المر�شوم  وعلى 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وعلى موافقة المجل�س البلدي لبلدية المنطقة ال�شمالية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراني،

قرر االآتي:
مادة )1(

ت�شنَّف العقارات  الكائنة بمنطقة مدينة حمد  مجمع 1203 ِوْفقًا ِلما هو وارد في الخارطة 
رئي�س  قرار  في  الــواردة  للتعمير  التنظيمية  ال�شتراطات  عليه  وتطبَّق  القرار،  لهذا  المرافقة 

مجل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشِره.

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 ذي الحجة 1439هـ 
الـمـــوافـــــــق: 27 اأغـ�شـطـــ�س 2018م
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املجل�س االأعلى لل�شئون االإ�شالمية

 قرار رقم )1( ل�شنة 2018 
 باإ�شدار الالئحة الداخلية ملعهد القراءات 

واإعداد معلِّمي القراآن الكرمي

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية:
بعد الطالع على القانون رقم )20( ل�شنة 2005 في �شاأن المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية،
وعلى المر�شوم رقم )33( ل�شنة 2015 باإن�شاء معهد القراءات واإعداد معلِّمي القراآن الكريم،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2007 باإ�شدار الالئحة الداخلية لتنظيم عمل المجل�س الأعلى 
ل بالقرار رقم )1( ل�شنة 2010، لل�شئون الإ�شالمية، المعدَّ

وبناًء على اقتراح مجل�س اإدارة المعهد،
وبعد موافقة المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية،

قرر االآتي:
املادة االأولى

المرافقة  الكريم  القراآن  معلِّمي  واإعداد  القراءات  لمعهد  الداخلية  الالئحة  باأحكام  ُيعمل 
لهذا القرار.

املادة الثانية
على رئي�س مجل�س اإدارة المعهد تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشِره 

في الجريدة الر�شمية.

رئي�س املجل�س االأعلى لل�شئون االإ�شالمية
عبدالرحمن بن محمد بن را�شد اآل خليفة

�شدر بتاريخ:24 ذي الحجة 1439هـ
الـمــوافـــــــــق:4 �شـــبـتـمــبــــر 2018م
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الالئحة الداخلية 
ملعهد القراءات واإعداد معلِّمي القراآن الكرمي

الف�شل االأول

تعاريف
مادة )1(

المعاني  الالئحة  بهذه  الــواردة  والعبارات  للكلمات  تكون  القرار،  هذا  اأحكام  تطبيق  في 
القراآن  معلِّمي  واإعــداد  القراءات  معهد  باإن�شاء   2015 ل�شنة   )33( رقم  بالمر�شوم  دة  المحدَّ
نَة قريَن ُكلٍّ منها، ما لم يقت�ِس �شياُق  الكريم، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّ

الن�س خالَف ذلك:
المراك���ز والحلق���ات القراآني���ة: مراكز وحلقات تدري�س القراآن الكريـــم وعلومه ال�شريفة التابعة 

�شة من اإدارة �شئون القراآن الكريم في الوزارة. للوزارة اأو لغيرها من الجهات، المرخَّ
رات درا�شية، ول  �س علـــى مداها مقرَّ الف�ش���ل الدرا�ش���ي: مدة زمنية ل تقل عن 15 اأ�شبوعًا، تَدرَّ

تدخل فيها فترتا الت�شجيل والختبارات النهائية.
رات درا�شية، ول  �س على مداها مقـــرَّ الف�ش���ل ال�شيف���ي: مـــدة زمنيـــة ل تقل عن 8 اأ�شابيـــع، تَدرَّ

تدخل فيها فترتا الت�شجيل والختبارات النهائية.
رات الدرا�شية التـــي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح  الخط���ة الدرا�شي���ة: هي مجموعة المقرَّ

ج من البرنامج التعليمي اأو التدريبي الملتحق به. للح�شول على �شهادة التََّخرُّ
الُّ على المرحلة الدرا�شية، ِوْفًقا للخطط الدرا�شية المعتَمدة. الم�شتوى الدرا�شي: هو الدَّ

ر الدرا�شي: مادة درا�شية �شمن خطة الدرا�شة المعتَمدة في كل تخ�ش�س اأو برنامج. المقرَّ
���ة الدرا�شي���ة: المحا�شرة النظريـــة الأ�شبوعية التي ل تقل مدتها عـــن خم�شين دقيقة، اأو  الح�شَّ

ْر�ُس العملي اأو الميداني الذي ل تقل مدته عن مائة دقيقة. الدَّ
الع���بء الدرا�ش���ي: مجمـــوع الوحـــدات الدرا�شيـــة التي ُي�شمـــح للطالب الت�شجيل فيهـــا في ف�شل 

د الحد الأعلى والأدنى للعبء الدرا�شي ح�شب القواعد التنفيذية للمعهد. درا�شي، ويتحدَّ
لـــه التراكمي عن الحد  ه للطالب ب�شبـــب انخفا�س معدَّ االإن���ذار االأكاديم���ي: الإ�شعار الـــذي يوجَّ

ح في هذه الالئحة. الأدنى المو�شَّ
درج���ة االأعم���ال الف�شلية: الدرجة الممنوحة لالأعمال التـــي تبيِّن تح�شيل الطالب خالل ف�شل 

ر الدرا�شي. درا�شي من اختبارات وبحوث واأن�شطة تعليمية تت�شل بالمقرَّ
ر ُيعَقد مرة واحدة في نهاية الف�شل الدرا�شي. االختبار النهائي: اختبار في المقرَّ

ر في الختبار النهائي  درج���ة االختب���ار النهائي: الدرجة التـــي يح�شل عليها الطالب في كل مقرَّ
للف�شل الدرا�شي.

الدرج���ة النهائي���ة: مجموع درجات الأعمال الف�شلية م�شافـــة اإليها درجة الختبار النهائي لكل 
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ر، وُتح�َشب الدرجة من مائة. مقرَّ
التقدي���ر: و�شـــٌف للن�شبة المئوية اأو الرمز الأبجدي للدرجـــة النهائية التي ح�شل عليها الطالب 

ر. في اأيِّ مقرَّ
ر علـــى الطالب ا�شتكمال متطلباته في الموعد  ر يتعذَّ د موؤقتًا لكل مقرَّ غي���ر مكتم���ل: تقدير ُيْر�شَ

د. المحدَّ
ر تقت�شي طبيعة درا�شته اأكثر من ف�شل درا�شي ل�شتكماله. د موؤقتًا لكل مقرَّ م�شتمر: تقدير ُيْر�شَ
المعدل الف�شلي: حا�شل ق�شمة مجموع النقاط التي ح�شل عليها الطالب على مجموع الِوْحدات 
رات التـــي در�شها في اأيِّ ف�شل درا�شي، وُتح�َشـــب النقاط ب�شْرب الِوْحدة  رة لجميع المقرَّ المقـــرَّ

ر در�شه الطالب. رة في وْزن التقدير الذي ح�شل عليه في كل مقرَّ المقرَّ
رات  ل التََّراُكمي: حا�شل ق�شمة مجموع النقاط التي ح�شل عليها الطالب في جميع المقرَّ المعدَّ

رات. رة لتلك المقرَّ التي در�شها منذ التحاقه بالمعهد على مجموع الِوْحدات المقرَّ
التقدير العام: و�شُف م�شتوى التح�شيل العلمي للطالب خالل مدة درا�شته في المعهد.

الف�شل الثاين

املقر
مادة )2(

يكون مقرُّ المعهد في مدينة المنامة، ويجوز نْقُله اإلى مكان اآخر، كما يجوز فْتح فروع اأخرى 
للمعهد في باقي اأنحاء المملكة بعد موافقة المجل�س.

الف�شل الثالث

امل�شائل العلمية
مادة )3(

م المعهد برامج درا�شية ودورات تدريبية منتِظمة، اإ�شافًة اإلى برامج ودورات تدريبية  يقدِّ
بح�ْشب الحاجة. ويعمل مجل�س الإدارة على مواءمة برامجه الدرا�شية لتوافق المعايير المتََّبعة في 
الموؤ�ش�شات الأكاديمية؛ بهدف معادلة هذه البرامج الدرا�شية بال�شهادات الأكاديمية المنا�شبة، 
والأنظمة  القوانين  وِوْفــَق  وخارجها،  المملكة  داخل  العالقة  ذات  الجهات  مع  بالتعاون  وذلك 

ال�شارية بهذا ال�شاأن.

مادة )4(
تتكون ال�شنة الدرا�شية في المعهد من ف�شلين درا�شيين، وف�شل �شيفي- اإْن ُوِجد -.
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د فيه تاريخ بدء وانتهاء الف�شول الدرا�شية، وفترات  وُيِعدُّ مدير المعهد برنامًجا زمنًيا يحدِّ
خالل  المعهد  �شيقيمها  التي  والفعاليات  البرامج  وكذلك  والإجــازات،  والختبارات  الت�شجيل 
ب�شهرين  الدرا�شية  ال�شنة  بدء  قبل  الإدارة لعتمادها  ها على مجل�س  ويعر�شُ الدرا�شية،  ال�شنة 

على الأقل.
ل  وت�شكَّ اللجنة،  بكلمة  بعد  ما  في  اإليها  وي�شار  بالمعهد  الطلبة  �شئون  لجنة  هناك  وتكون 
برئا�شة مدير المعهد، وع�شوية رئي�س �ُشْعَبة القراءات والإجازات القراآنية ورئي�س �ُشْعَبة البرامج 

والدورات التدريبية واخت�شا�شي �شئون الطلبة بالمعهد.

مادة )5(
رات الدرا�شية والتدريبية في المعهد بناًء على  ُيِعدُّ المجل�س العلمي ويجيز البرامج والمقرَّ
اأو  ر درا�شي  د لكل مقرَّ اأْن تحدَّ الإدارة لعتمادها، على  المعهد، ويرفعها لمجل�س  عْر�س مدير 

تدريبي البيانات الآتية:
ر ف المقرَّ اأ - معرِّ

ر ب -ا�شم المقرَّ
ر ج - اأهداف المقرَّ
ر د - تو�شيف المقرَّ

ر )نظري، عملي( هـ - طبيعة المقرَّ
ر )الُمَتَطلَّب ال�شابق( اأو المتزامن - اإْن ُوِجد -. و - رقم وا�شم المقرَّ

ر ز - عدد ال�شاعات المعتَمدة للمقرَّ
ر ح - طريقة التقييم في المقرَّ

ى ون�س ال�شهادة الممنوحة - اإْن ُوِجدت -. ط - م�شمَّ
وُي�شِدر المجل�س العلمي قرارًا لتعريف هذه البيانات.

المحتوى  حيث  من  زه  ُيَميِّ لمفرداته،  ل  مف�شَّ وو�شف  وا�شم  ف  معرِّ ر  مقرَّ لكل  ويكون 
رات. ويجوز اأْن يكون لبع�س المقررات ُمَتَطلَّب اأو ُمَتَطلَّبات �شابقة  والم�شتوى عما �شواه من مقرَّ

اأو متزامنة معه.

مادة )6(
رات التي در�شها الطالب خارج المعهد بناًء على تو�شية من  للمجل�س العلمي معادلة المقرَّ
مدير المعهد، �شريطة اأْن يكون قد در�شها في موؤ�ش�شة اأكاديمية معتَرٍف بها، واأْن ل يزيد عدد 
ال�شاعات المعاَدلة عن 20% من مجموع �شاعات البرنامج المعتَمدة في المعهد. وللمجل�س العلمي 
ْرَطين ال�شابقين ِوْفق �شوابط ي�شعها المجل�س العلمي ويعتِمدها  ا�شتثناء بع�س الحالت من ال�شَّ

مجل�س الإدارة.
ِله التََّراُكمي. رات التي ُعْوِدَلت له، ول تدخل في احت�شاب معدَّ وُتْثَبت في �شجل الطالب المقرَّ
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مادة )7(
اأعداد الطالب والطالبات الذين  د مجل�س الإدارة بناًء على مقتَرح من مدير المعهد  يحدِّ

يمكن قبولهم في البرامج الدرا�شية والتدريبية خالل ال�شنة الدرا�شية.
الــتــي الــتــدريــبــيــة  اأو  ــة  ــي ــش ــدرا� ال الــبــرامــج  مـــن  اأيٍّ  فـــي  ار�ــــس  الــــدَّ لــقــبــول  ــَرط  ــت ــش ــ�  وُي

يقدمها المعهد الآتي:
اأ - اأْن يكون حا�شاًل على �شهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها.

ب - اأْن يكون ح�شن ال�شيرة وال�شلوك.
ج - اأْن يكون لئًقا طبًيا.

رها مجل�س الإدارة. د - اأْن يجتاز بنجاح اأيَّ اختبار اأو مقابلة يقرِّ
دها مجل�س الإدارة وُتْعَلن وقت التقديم. هـ - اأْن ي�شتوفي اأية �شروط اأخرى يحدِّ

مادة )8(
ها المجل�س  ر التي يقرِّ تكون الختبارات في المعهد تحريرية و�شفوية بح�َشب ُمَتَطلَّبات المقرَّ

العلمي.

مادة )9(
على الطالب ح�شور المحا�شرات والدرو�س العملية، وُيحَرم مـن دخـول الختبـار النهـائي 
دها المجل�س العلمي في حالت الح�شور  فيهـا اإذا قلــت ن�شــبة ح�شــوره عــن الن�شــبة الـتي يحــدِّ
مـن   )%75( عن  عــذر  بــدون  الغياب  حــالت  في  تقــل  األ  علــى  عــذر،  بــدون  اأو  بعذر  والغياب 
ر خـالل الف�شـل الدرا�شـي. وُيَعـدُّ الطالـب  دة لكـل مقـرَّ المحا�شـرات والـدرو�س العمليـة المحـدَّ

الـذي ُحـِرم مـن دخـول الختبـار ب�شـبب الغيـاب را�شـًبا في المقـرر.

مادة )10(
اإدارة  ها  تقرُّ التي  الآلية  بح�ْشب  ر  المقـرَّ مدر�س  مهام  من  والغيـاب  الح�شور  ـد  ر�شْ يكون 

المعهد، ويـتم تحديـد الطـالب المحرومين اآليًا ح�شب ال�شاعات المعتَمدة لكل مقرر.

مادة )11(
ــد لح�شـور الطالـب )غائـب  ُيْر�شَ اأْن  مــة مــن الطــالب، علــى  للجنة قبــول الأعــذار المقدَّ
بعـذر( ول يح�َشـب مـن ن�شـبة الحرمان، على األاّ تقل ن�شبة ح�شور الطالب في كل الأحوال عن 

ر خـالل الف�شـل الدرا�شـي. دة لكـل مقـرَّ )50%( مـن المحا�شـرات والـدرو�س العمليـة المحـدَّ

مادة )12(
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الطالـب الـذي يتغيـَّب عـن الختبـار النهـائي تكـون درجتـه �شـفرًا في ذلـك الختبـار، ويح�َشـب 
ر على اأ�شا�س درجات الأعمال الف�شلية التي ح�شل عليها. تقديره في ذلك المقرَّ

مادة )13(
الدرا�شيـة  رات  المقـرَّ مـن  اأيٍّ  في  النهـائـي  الختبـار  ح�شـور  مـن  الطـالـب  يتمكـن  لـم  اإذا 
دة من قبل  لوجود عذر خارج عن الإرادة، جـاز للجنة - في حـالت ال�شـرورة الق�شـوى المحدَّ
الف�شـل  نهاية  تتجـاوز  بـدياًل خـالل مـدة ل  باإعطائـه اختبـاًرا  وال�شـماح  اللجنة - قبـول عـذره 

الدرا�شـي التـالي، ويعطـى التقـدير الـذي يح�شـل عليـه بعـد اأدائه الختبار البديل.

مادة )14(
ر اأو اأكثر في حال لم يمكن را�شبًا،  يجوز للطالب العتذار عـن ال�شـتمرار في درا�شـة مقرَّ
اإذا تقـدم بعـْذر تقبله اللجنة، وذلـك قبل بدء الختبارات النهائية باأ�شبوعين على الأقل، على اأْن 
ل يكون قد تجاوز ن�شبة الغياب الم�شموح بها، وعلى اأْن تحدد اللجنة الآثار المترتبة على قبول 

العتذار.

مادة )15(
م بطلـب تاأجيـل الدرا�شـة لعـذر تقبلـه اللجنة، علـى األ يتجـاوز التاأجيـل  َقـدُّ اأواًل: يجـوز للطالـب التَّ
ف�شـليـــن درا�شـييـــن متتـاليين اأو ثالثـة ف�شــــول درا�شـية غـير متتاليـة كحـــد اأق�شـى طيلـة بقائـه 
فـــي المعهد، ثم ُي�شَطب قيـُده بعـد ذلـك، ويجـوز لمجل�ـــس الإدارة - في حـال ال�شـرورة الق�شوى 
المحـــددة من قبل اللجنة - ال�شـتثناء مـن ذلـك بناًء على تو�شية من مدير المعهد، ول تحت�شـَب 

مـدة التاأجيـل �شـمن المـدة الالزمـة لإنهاء ُمَتَطلَّبـات التخرج.
د ولأية  رات في الموعد المحدَّ ر على الطالب ا�شتكمال ُمَتَطلَّبـاٍت في اأيٍّ من المقرَّ ثاني���اً: اإذا تعـــذَّ
د له موؤقتًا تقديـــر غير مكتمل، وذلك فـــي �شوء ال�شوابط  اأ�شبـــاب تراهـــا اللجنة مقبولـــة، ُيْر�شَ

دها اللجنة. والمعايير التي تحدِّ
د  رات درا�شته على مدى اأكثر مـــن ف�شل درا�شي، ُيْر�شَ ثالث���اً: اإذا اقت�شـــت طبيعة اأيٍّ مـــن المقرَّ
ر، وذلك في �شوء ال�شوابط والمعايير التي  للطالب تقدير م�شتمر حتى ي�شتكمل ُمَتَطلَّبـات المقرَّ

دها اللجنة. تحدِّ

مادة )16(
اإذا انقطـع الطالـب عـن الدرا�شـة مـدة ف�شـل درا�شـي دون طلـب التاأجيـل ُي�شَطب قيـُده مـن 

المعهد.

مادة )17(



العدد: 3383 – الخميس 13 سبتمبر 2018

28

م بطلــب اإعــادة قْيــِده برقمــه و�ِشِجلِّه قبــل النقطــاع  َقــدُّ يمكــن للطالــب الم�شطوب قيـْـُده التَّ
ِوْفــَق ال�شوابط الآتية:

اأ - اأْن يتقدم بطلب اإعادة القْيد خالل اأربعة ف�شول درا�شية من تاريخ �شْطب القيد.
ب - اأْن يوافق مجل�س الإدارة على اإعادة قْيد الطالب، بناًء على تو�شية من اللجنة.

ج - اإذا م�شـــــى علـــــى �شْطب قْيد الطالــب اأربعـــــة ف�شــول درا�شــية فــاأكثـــر، فباإمكانــه التقــدم 
للمعهد طالبًا م�شتِجدًا دون الرجوع اإلى �ِشِجلِّه الدرا�شي ال�شابق، علـى اأْن تنطبـق عليـه كافة 

�شـروط القبـول الـمـعـَلـنـة في حينه.

مادة )18(
ل الطالب اإذا ح�شــل علــى ثالثــة اإنــذارات اأكاديمية متتاليــة علــى الأكثــر لنخفــا�س  ُيف�شَ
ج، وللجنة اإعطــاء فر�شــة رابعــة لمــن يمكنــه رْفــع  د للتََّخرُّ ل المحدَّ َراُكمــي عــن المعدَّ لــه التَّ معدَّ

َراُكمــي بدرا�شــته للمقررات المتاحة. لــه التَّ معدَّ

مادة )19(
د المجل�س العلمي بنـاًء علـى اقـتراح من مدير المعهد درجـة لالأعمـال الف�شـلية ل تقل  يحـدِّ

ر. عن )30%( ول تزيد عن )60%( من الدرجة النهائية للمقرَّ
ر باإحدى الطريقتين الآتيتين: وُتْحَت�َشب درجة الأعمال الف�شلية للمقرَّ

دها  اأ - الختبـــارات ال�شفهية اأو العملية اأو البحوث اأو اأنـــواع الن�شـاط ال�شـفي الأخـرى التي تحدِّ
اللجنة اأو منهـا جميعًا اأو من بع�شها، واختبار تحريري واحد على الأقل.

ب - اختباران تحريريان على الأقل.

مادة )20(
مبادئ  لتطبيق  الالزمة  والإجــــراءات  الظروف  كافة  توفر  اأْن  المعهد  اإدارة  على  يجب 

المو�شوعية وال�شرية وال�شفافية في اإجراءات الختبارات النهائية.

مادة )21(
عنـد  ويجـوز  المخت�شة،  ْعَبة  ال�شُّ رئي�س  ويعتِمُدها  الختبـار  اأ�شـئلة  ر  المقـرَّ مـدر�س  ي�شـع 

ْعَبة المخت�س اأْن ي�شعها َمن يختاره مدير المعهد. القت�شـاء بنـاًء علـى اقـتراح رئـي�س ال�شُّ

مادة )22(
عند   – المعهد  لمدير  ويجـوز  ِره،  لمقرَّ النهائي  الختبار  اأوراق  ر  المقرَّ مدر�س  ح  ي�شحِّ



العدد: 3383 – الخميس 13 سبتمبر 2018

29

اأو ُي�شــِند الت�شحيح اإلى من  اأو اأكثــر في الت�شــحيح،  الحاجـة – اأْن ُي�ْشـِـرك معــه متخ�ش�شــًا 
يراه منا�شبًا.

مادة )23(
د المجل�س العلمي بناًء على تو�شية مدير المعهد مدة الختبار التحريري النهائي، على  يحدِّ
األاّ تقل عن �شاعة ول تزيد عن ثالث �شاعات، وكذلك مدة الختبار ال�شفهي - اإْن ُوِجد - على األاّ 

تقل عن ع�شرين دقيقة ول تزيد عن �شاعة.

مادة )24(
ُتْحَت�َشب التقديرات التي يح�شل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:

رمز التقديرالتقديرالدرجة املئوية
وزن 

التقدير 
من )5(

وزن التقدير 
من )4(

54اأ+ممتاز مرتفع95 اإلى 100
4.753.75اأممتاز90 اإلى اأقل من 95
4.53.5ب+جيد جدًا مرتفع85 اإلى اأقل من 90
43بجيد جدًا80 اإلى اأقل من 85
3.52.5ج+جيد مرتفع75 اإلى اأقل من 80
32ججيد70 اإلى اأقل من 75
2.51.5د+مقبول مرتفع65 اإلى اأقل من 70
21دمقبول60 اإلى اأقل من 65

10هـرا�شباأقل من 60

مادة )25(
ج بنجـاح ح�شـب الخطـة الدرا�شـية، علـى األاّ يقـل  ج الطالـب بعـد اإنهاء ُمَتَطلَّبـات التََّخـرُّ يتخـرَّ
ده المجل�س العلمي، واألاّ يقل في كل الأحوال عن تقدير  ل الـذي يحـدِّ معَدُلـُه التََّراُكمـي عـن المعـدَّ

»مقبول«.

مادة )26(
اأو متدرب  دار�س  لكل  تدريبية -  اأو  اأو دورة درا�شية  برنامج  نهاية كل  المعهد - في  يمنح 
قبل  من  الغر�س  لهذا  ُتَعد  التي  للنماذج  ِوْفقًا  وذلك  التدريب،  اأو  الدرا�شة  اإتمام  تفيد  �شهادة 
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مدير المعهد، وتجاز من قبل المجل�س العلمي، وتعتمد من مجل�س الإدارة، على اأن تت�شمن ا�شم 
الطالب، ورقمه ال�شكاني، وم�شمى البرنامج، والمقررات - اإْن ُوِجدت -، والتقدير الذي ح�شل 

عليه - اإْن ُوِجد -.

مادة )27(
لـه التََّراُكمـي، وذلـك في  رات منا�شـبة يدر�شها الطالب لرفـْع ُمَعدَّ يجوز للجنة تحديـد مقـرَّ

حالـة نجاحـه في المقـررات ور�شـوبه في المعدل.

مادة )28(
ُتمـنح مرتبـة ال�شـرف الأولى للطالـب الحا�شـل علـى معـدل تراكمـي مـن )4.75( اإلى )5(، 

اأو ما يعادله في الجدول الوارد في المادة )24( عنـد التخـرج.
وُتمـنح مرتبـة ال�شـرف الثانيـــة للطالـــب الحا�شـــل علـــى معـــدل تراكمـــي مـــن )4.25( اإلى 

اأقـــل مـــن )4.75( مـــن)5(، اأو ما يعادله في الجدول الوارد في المادة )24( عنـد التخـرج.
وُي�شتَرط للح�شول على مرتبة ال�شرف الأولى اأو الثانية ما يلي:

ر در�شه في المعهد. اأ - األ يكون الطالب قد ر�شب في اأيِّ مقرَّ
ج في مدة اأق�شاها متو�شــــط المـدة بـين الحـد  ب - اأْن يكـــون الطالـــب قد اأكمل متطلبـــات التََّخرُّ

الأدنى والحد الأق�شى للبقاء في المعهد.

مادة )29(
تتاألف هيئة التدري�س في المعهد من:

نيـــن على الهيكل التنظيمي المعتَمد من ديـــوان الخدمة المدنية، �شواًء ِوْفق  اأ - المعلميـــن الم�شكَّ
النظام الدائم اأو العْقد، وتنطبق عليهم جميع ت�شريعات الخدمة المدنية.

ب - �شيوخ الإقراء المجازين باإْقَراء الروايات القراآنية.

ر درا�شي فاأكثر في المعهد. ج - المحا�شرين والأ�شاتذة الذين يتم ا�شت�شافتهم لتدري�س مقرَّ
مادة )30( 

نين على الهيكل التنظيمي  اأوًل: ُي�شتَرط في َمن يعيَّن ع�شًوا في هيئة التدري�س من المعلمين الم�شكَّ
المعتَمد من ديوان الخدمة المدنية، اإ�شافًة اإلى ا�شتراطات الخدمة المدنية ما ياأتي:

دة له. رات المحدَّ اأ - اأن يكون حا�شاًل على الموؤهل العلمي المطلوب لتدري�س المقرَّ
ب - اأن يكـــون قادرًا على القيام بالتدري�س، واإجـــراء البحوث، والم�شاركة في الأن�شطة المختلفة 

في المعهد.
ج - األاّ تقل خبرته في مجال عمله عن ثالث �شنوات.
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الته وخبراته، والمقابلة ال�شخ�شية. َيه المجل�س العلمي للتعيين بناًء على موؤهَّ د - اأْن ُيَزكِّ
هـ - اأْن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك.

و - اأيـــة ا�شتراطات اأخرى يقترحها المجل�س العلمي ويعتمدها مجل�س الإدارة، على اأْن تكون تلك 
ال�شروط معَلنة ومعتَمدة قبل التعيين اأو التعاقد.

ثانًيا: ُي�شتَرط في �شيوخ الإقراء المجازين بالروايات القراآنية ما ياأتي:
اأ - اأْن يكون حافًظا لكتاب اهلل تعالى، متقًنا لتجويده.

ة كحد اأدنى. رَّ اِطبية والدُّ ب - اأْن يكون حافًظا م�شتوعًبا ِلَمْتَني ال�شَّ
ج - اأْن يكون حا�شاًل على اإجازة قراآنية معتَبرة بالقراءات الع�ْشر ال�شغرى كحد اأدنى.

َيه المجل�س العلمي للتعيين بناًء على موؤهالته وخبراته، والمقابلة ال�شخ�شية. د - اأْن ُيَزكِّ
هـ - اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك.

و - اأيـــة ا�شتراطات اأخرى يقترحها المجل�س العلمي ويعتمدها مجل�س الإدارة، على اأْن تكون تلك 
ال�شروط معَلنة ومعتَمدة قبل التعيين اأو التعاقد.

ر درا�شي في  ثالًث���ا: ُي�شتـــَرط في المحا�شرين والأ�شاتـــذة الذين يتم ا�شت�شافتهم لتدري�ـــس مقرَّ
المعهد فاأكثر ما ياأتي:

دة له. رات المحدَّ اأ - اأْن يكون حا�شاًل على الموؤهل العلمي المطلوب لتدري�س المقرَّ
ب - اأْن يكـــون قادرًا على القيام بالتدري�س، واإجـــراء البحوث، والم�شاركة في الأن�شطة المختلفة 

في المعهد.
ر المناط به، بح�ْشب ما يقرره المجل�س العلمي. ج - اأْن تكون له خبرة معتَبرة في تدري�س المقرَّ

َيه المجل�س العلمي للتعيين بناًء على موؤهالته وخبراته ونتاجه العلمي. د - اأْن ُيَزكِّ
هـ - اأْن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك.

و - اأيـــة ا�شتراطات اأخرى يقترحها المجل�س العلمي ويعتمدها مجل�س الإدارة، على اأْن تكون تلك 
ال�شروط معَلنة ومعتَمدة قبل التعيين اأو التعاقد.

رابًع���ا: يجوز للمجل�ـــس العلمي-بعد موافقة مجل�ـــس الإدارة- ا�شتثناء المر�شحيـــن للتدري�س في 
المعهد من بع�س ال�شروط الواردة في هذه المادة اإذا دعت الم�شلحة العامة لذلك ِوْفق �شوابط 

ي�شعها المجل�س العلمي ويعتمدها مجل�س الإدارة.

مادة )31(
ي�شع مجل�س الإدارة - بناًء على اقتراح من مدير المعهد - لئحة لتنظيم عمل �شيوخ الإقراء 
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والمحا�شرين والأ�شاتذة الذين يتم ا�شت�شافتهم، تت�شمن تحديد العالقة القانونية بينهم وبين 
المعهد، وتحديد مكافاآتهم بح�شب موؤهالتهم وخبراتهم، وكيفية تقييم اأدائهم، وتنظيم طريقة 

�شات �شفرهم واإقامتهم وتنقالتهم، ونحوه. توجيه الدعوة لهم، وتحديد مخ�شَّ

الف�شل الرابع 

امل�شائل االإدارية
مادة )32(

يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد مما يلي:
ل مجل�ـــس اإدارة معهد القراءات واإعـــداد معلِّمي القراآن الكريم من  اأواًل - مجل����س االإدارة: ُي�شـــكَّ

الأمين العام رئي�شًا، وع�شوية ُكلٍّ من:
نائًبا للرئي�س 1. الأمين العام الم�شاعد 
ع�شوً ا 2. مدير اإدارة �شئون القراآن الكريم بالوزارة 
ع�شوً ا 3. رئي�س المجل�س العلمي للمعهد 

4. رئي�س ق�شم المراكز والحلقات القراآنية 
ع�شوً ا      باإدارة �شئون القراآن الكريم بالوزارة  
ع�شًوا 5. رئي�س الدرا�شات القراآنية باإدارة �شئون القراآن الكريم بالوزارة 
ع�شوً ا 6. مدير المعهد 

ل بموجب المـــادة )18( من المر�شوم رقم )33( ل�شنة 2015  ثانًي���ا - المجل����س العلمي: الم�شكَّ
باإن�شاء معهد القراءات واإعداد معلِّمي القراآن الكريم.

ثالًث���ا- مدي���ر المعهد: الذي يتم تعيينه بقرار مـــن الرئي�س بعد موافقة المجل�س بموجب المادة 
)16( من المر�شوم رقم )33( ل�شنة 2015 باإن�شاء معهد القراءات واإعداد معلِّمي القراآن الكريم.

رابًعا: �ُشْعَبة القراءات والإجازات القراآنية، وت�شم العناوين الوظيفية الآتية:
1. رئي�س القراءات والإجازات القراآنية.

2. معلم قراآن كريم.
خام�ًشا: �ُشْعَبة البرامج والدورات التدريبية، وت�شم العناوين الوظيفية الآتية:

1 - رئي�س البرامج والدورات التدريبية.
2 - اخت�شا�شي برامج تدريبية اأول.

3 - اخت�شا�شي برامج تدريبية.
�شاد�ًشا: �شكرتارية المعهـد، وت�شم:

�شكرتير.
�شابًعا: �شئون الطلبة، وت�شم:

اخت�شا�شي �شئون طلبة.
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الميزانية  �شوء  في  وذلــك  جديدة،  وظائف  ا�شتحداث   - المجل�س  موافقة  بعد  ويجوز- 
المعتمدة.

الإدارة  لمجل�س  ويرفعه  الم�شتحَدثة،  للوظيفة  الوظيفي  الو�شف  المعهد  مدير  ويقترح 
للموافقة عليه، وذلك بمراعاة ال�شروط والأحكام الواردة في ت�شريعات الخدمة المدنية.

مادة )33(
يكون للمعهد جهاز اإداري يتكون من عدد كاٍف من الموظفين ُيعيَّنون بقرار من الرئي�س بعد 

موافقة المجل�س، وت�شري عليهم اأنظمة الخدمة المدنية والتقاعد المعمول بها في المملكة.
ويتولى الجهاز الإداري للمعهد جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية التي تتطلبها اأعمال 

المعهد، ويمكن للمعهد ال�شتعانة بموظفي الأمانة العامة للمجل�س عند الحاجة لذلك.

الف�شل اخلام�س

امل�شائل املالية
مادة )34(

ُيْدَرج رقًما واحًدا في ميزانية المجل�س، ويتولى مجل�س الإدارة  يكون للمعهد اعتماد مالي 
بالتن�شيق مع مدير المعهد اإعداد تقديرات اإيرادات وم�شروفات المعهد، واإحالتها اإلى الأمانة 
العامة للمجل�س قبل النتهاء من اإعداد ميزانية المجل�س بوقت كاٍف، لإقرارها من ِقَبل المجل�س 

�شمن ميزانيته.

مادة )35(
ت�شري اأحكام الالئحة المالية للمجل�س ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2012 على جميع 
في  خا�س  ن�س  ب�شاأنه  يرد  لم  فيما  المعهد  في  المالية  والإجــراءات  فات  رُّ والتَّ�شَ ال�شيا�شات 

المر�شوم اأو الالئحة.
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م�شرف البحرين المركزي

م من �شركة )كابيتال كروث ماجنمنت  ذ�م�م(  لَب املقدَّ  اإعالن ب�شاأن الطَّ
 بتحويل كافة االأعمال اإلى �شركة

 )مري�شر ال�شرق االأو�شط املحدودة للخدمات املالية( 

عماًل باأحكام المادة )66/ج( من قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية 
واإلى  اإلى الآخرين،  بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006 والمتعلقة بطلب تحويل الأعمال  ال�شادر 
القرار رقم )29( ل�شنة 2017 ب�شاأن اإجراءات الَبتِّ في طلبات ال�شركات ال�شتثمارية لتحويل 

اأعمالها في مملكة البحرين.
مًا من �شركة )كابيتال كروث مانجمنت   يعلن م�شرف البحرين المركزي عن ت�َشلُّمه طلبًا مقدَّ
اإلى  الأعمال  كافة  بتحويل  المركزي  البحرين  موافقة م�شرف  الح�شول على  بغر�س  ذ.م.م( 

�شركة )مير�شر ال�شرق الأو�شط المحدودة للخدمات المالية(.
لالطالع على تفا�شيل الأعمال المتعلقة بالطلب المذكور اأعاله، ُيرَجى مراجعة ال�شيد نبيل 

حمادة ممثل �شركة )كابيتال كروث مانجمنت  ذ.م.م( على العنوان التالي: 
– مملكة البحرين،  �شركة )كابيتال كروث مانجمنت  ذ.م.م(: �س.ب. 20369، المنامة 

هاتف رقم 17561600)973+( اأو فاك�س 17561606)973+(.
فعلى من لديه اعترا�س من اأ�شحاب ال�شاأن على الطلب المذكور اأعاله اأن يتقدم باعترا�شه 
الخَطِّي اإلى م�شرف البحرين المركزي لعناية ال�شيدة/ ابت�شام العري�س، مدير اإدارة مراقبة 
الموؤ�ش�شات المالية، خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�ْشر هذا الإعالن، وذلك على العنوان التالي: 
�س.ب. 27، المنامة – مملكة البحرين، هاتف رقم 17547968)973+(/ 17547967)973+( 

اأو فاك�س 17531636)973+(.

م�شرف البحرين املركزي
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز امل�شتثمرين

اإعالن رقم )630( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإلى �شركة ت�شامن
 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اليه ال�شيد/ علي عبداللة 
علي اإبراهيم �شلمان، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تنحمل ا�شم )�شي.جي. المحدودة �س.�س.و(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 100073، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 
مقداره 200 )مائتين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: علي عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان، ونجيب عبداهلل 

علي اإبراهيم �شلمان.

اإعالن رقم )631( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد 
 

اأ�شحاب ال�شركة  يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اليه 
ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )كي بي اإم جي لال�شت�شارات ذ.م.م(، بالإنابة عن ال�شركاء في ال�شركة ذات 
الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ا�شتثمارات كورك ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 65247، طالبين 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان 
وخم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكه ل�شركة كورك البحرين القاب�شة ذ.م.م، التي يحمل �شجلها �شجل 

تجاري رقم 118985.

اإعالن رقم )632( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ت�شامن 
 

بهية  ال�شيدة/  اإليه  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  يعلن مركزالبحرين 
بموجب  الم�شجلة  لالإن�شاء(،  )اأميجو�س  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  نا�شر،  كاظم  عبدالوهاب 
وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلــى  بتحويلها  وذلــك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،93666 رقم  القيد 
نا�شر،  كاظم  عبدالوهاب  بهية  مــن:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000  مــقــداره 

.Suresh Meethala Ponnamberkandiyilو
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اإعالن رقم )633( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإلى �شركة ت�شامن
  

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 )ق�شر العلياء المحدودة للم�شاريع العالمية والدولية ذ.م.م(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 104691، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 
�شلمان،  اإبراهيم  علي  عبداهلل  علياء  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحرينيًا،  دينارًا  وخم�شون(  )مائة   150 مقداره 

ونجيب عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان، وعلي عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان.   

اإعالن رقم )634( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

 يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه حنان الطاهري، 
مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )حنان للدعاية و الإعالن �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،113786
مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: حنان الطاهري، وعلي بن ليح بن علي العنزي، 

ومحمد جبر عارف يحيى.
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 )635( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة تو�شية ب�شيطة

اإلى �شركة ت�شامن

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في  �شركة 
التو�شية الب�شيطة التي تحمل ا�شم )�شمبدوريا هوم بانتي لالإن�شاءات والتعمير الدولية(،  الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 105148، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 100 
)مائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: نجيب عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان، وعلي عبداهلل علي اإبراهيم 

�شلمان.
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اإعالن رقم )636( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة

كدوكيل  مجيب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
تهيكو فيتيل، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بيجون اإك�شبري�س كارغو وكورير �س.�س.و(، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،112151 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مجيب كدوكيل تهيكو 

فيتيل، و�شيرين يو�شف ح�شن الرفاعي.

اإعالن رقم )637( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإلى �شركة ت�شامن

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  المحدودة  هوم  اإت�س.  )زد.  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
101124-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 100 

)مائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من:  زهرة ح�شن اإبراهيم �شلمان، وعفيفة ح�شن اإبراهيم �شلمان.

اإعالن رقم )638( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإلى �شركة ت�شامن
  

ح�شن  عفيفة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
اإبراهيم �شلمان، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )دبلن للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 100075، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 
100 )مائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  عفيفة ح�شن اإبراهيم �شلمان، ونجيب عبداهلل علي اإبراهيم 

�شلمان.

اإعالن رقم )639( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
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يو�شف اأحمد يو�شف فخرو، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم يو ماما(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 101213، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شلمان عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 
فخرو، واأحمد يو�شف اأحمد يو�شف فخرو، ومحمد يو�شف اأحمد يو�شف فخرو، وعلي يو�شف اأحمد يو�شف فخرو، 

وِق�ْشمت بنت محمد بن �شالم الغمارية.


