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 قانون رقم )3( ل�سنة 2019

 بتعديل املادة )325( من قانون العقوبات 

ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته، 

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

املادة االأوىل

ُي�شتبَدل بن�س املادة )325( من قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 

1976، الن�س الآتي:

"مادة )325(:
كل َمـــن حَمـــل ذكرًا اأو اأنثى على ارتكاب الفجور اأو الدعـــارة عن طريق الإكراه اأو التهديد اأو   -1

الحيلة يعاقب بال�شجن مدة ل تقل عن خم�س �شنوات ول تجاِوز �شبع �شنوات.

فـــاإذا كانـــت �شن المجني عليه تقل عن الثامنة ع�شرة كانـــت العقوبة ال�شجن مدة ل تقل عن   -2

�شبع �شنوات ول تجاِوز ع�شر �شنوات."

املادة الثانية

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

به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 24 رجـــب 1440هـ

الموافق:  31 مار�س 2019م 
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 مر�سوم رقم )26( ل�سنة 2019

بتعيني وكيلني م�ساعدين يف وزارة املالية واالقت�ساد الوطني

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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 )1( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني، 

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ُيعيَّ يف وزارة املالية والقت�شاد الوطني كل من:

1 - ال�شيدة اآمنة اأحمد را�شد الرميحي، وكياًل م�شاعدًا للتناف�شية والموؤ�شرات القت�شادية.

2 - ال�شيدة مريم عدنان عبداهلل الأن�شاري، وكياًل م�شاعدًا للمتابعة والتن�شيق.

املادة الثانية

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر 

يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 24 رجـــب 1440هـ

الموافق:  31 مار�س 2019م 
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 مر�سوم رقم )27( ل�سنة 2019

 بتعيني رئي�س تنفيذي ونائب رئي�س تنفيذي

للهيئة الوطنية للنِّْفط والغاز

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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 )35( ل�شنة 2014 بتعيي وكيل م�شاعد يف وزارة املوا�شالت،

ْفط والغاز، وعلى املر�شوم رقم )18( ل�شنة 2016 بتنظيم الهيئة الوطنية للنِّ

ْفط وال�شناعة، وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 1999 بتعيي مدراء يف وزارة النِّ

ْفط،  وبناًء على عْر�س وزير النِّ

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

بدرجة  والغاز  ْفط  للنِّ الوطنية  للهيئة  تنفيذيًا  رئي�شًا  ال�شويدي،  �شلطان  نا�شر  ال�شيد  ُيعيَّ 

وكيل وزارة.

املادة الثانية

والعالقات  لال�شرتاتيجيات  التنفيذي  للرئي�س  نائبًا  الفيحاين،  حممد  فيحان  ال�شيد  ُيعيَّ 

ْفط والغاز بدرجة وكيل م�شاعد. الدولية يف الهيئة الوطنية للنِّ

املادة الثالثة

اجلريدة  يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  مر�شوم،  هذا  تنفيذ  ْفط  النِّ وزير  على 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 24 رجـــب 1440هـ

الموافق:  31 مار�س 2019م
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 مر�سوم رقم )28( ل�سنة 2019

بتعيني مدير عام يف جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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،

العقاري،  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  تنظيم  باإعادة   2007 ل�شنة   )25( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )55( ل�شنة 2007، املعدَّ

وعلى املر�شوم رقم )34( ل�شنة 2007 بتعيي مديرين عامي يف جهاز امل�شاحة والت�شجيل 

العقاري،

وعلى املر�شوم رقم )70( ل�شنة 2017 بندب رئي�س تنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ُيعيَّ ال�شيخ حممد بن خليفة بن عبداهلل اآل خليفة، مديرًا عامًا للت�شجيل العقاري بجهاز 

امل�شاحة والت�شجيل العقاري.

املادة الثانية

يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 24 رجـــب 1440هـ

الموافق:  31 مار�س 2019م
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 مر�سوم رقم )29( ل�سنة 2019 

 بتعيني نائب رئي�س تنفيذي

يف هيئة املعلومات واحلكومية االإلكرتونية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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 )88( ل�شنة 2007 بتعيي مدير عام لتقنية املعلومات يف اجلهاز املركزي 

للمعلومات،

واحلكومة  املعلومات  هيئة  وتنظيم  تبعية  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )57( رقم  املر�شوم  وعلى 

الإلكرتونية،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ُيعيَّ ال�شيخ �شلمان بن حممد اآل خليفة، نائبًا للرئي�س التنفيذي للعمليات واحلوكمة يف هيئة 

املعلومات واحلكومة الإلكرتونية بدرجة وكيل م�شاعد.

املادة الثانية

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

الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 24 رجـــب 1440هـ

الموافق:  31 مار�س 2019م



العدد: 3413 – الخميس 4 أبريل 2019

10

 مر�سوم رقم )30( ل�سنة 2019

بتعيني مدير عام يف وزارة �سئون االإعالم

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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 )83( ل�شنة 2016 بتنظيم وزارة �شئون الإعالم،

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2017 بتعيي مدراء يف وزارة �شئون الإعالم،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون الإعالم، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ُيعيَّ ال�شيد عبداهلل خليل حممد بوحجي، مديرًا عامًا لوكالة اأنباء البحرين يف وزارة �شئون 

الإعالم بدرجة وكيل م�شاعد.

املادة الثانية

على وزير �شئون الإعالم تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 24 رجـــب 1440هـ

الموافق:  31 مار�س 2019م
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 مر�سوم رقم )31( ل�سنة 2019

 باإعادة تنظيم االأمانة العامة

للمجل�س االأعلى لل�سباب والريا�سة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

والريا�شة  لل�شباب  اأعلى  جمل�س  باإن�شاء   1983 ل�شنة   )5( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )58( ل�شنة 2016   باإعادة تنظيم الأمانة العامة للمجل�س الأعلى لل�شباب 

والريا�شة،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ُيعاد تنظيم الأمانة العامة للمجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة، وذلك على النحو الآتي:

- الأمي العام للمجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة، ويتبعه:

الأمين العام الم�شاعد للمجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة )بدرجة وكيل وزارة(.  -1

مدير عام التخطيط والموارد )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:  -2

اإدارة التخطيط وال�شيا�شات والمتابعة. اأ- 

ب- اإدارة الموارد والخدمات.

املادة الثانية

ُيلغى املر�شوم رقم )58( ل�شنة 2016   باإعادة تنظيم الأمانة العامة للمجل�س الأعلى لل�شباب 

والريا�شة.

املادة الثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، ُوين�َشر 

يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 24 رجـــب 1440هـ

الموافق:  31 مار�س 2019م
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 قرار رقم )12( ل�سنة 2019

بتعيني مدير يف وزارة املالية واالقت�ساد الوطني

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51(  املعدَّ

ل�شنة 2012 وتعديالتها،

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية، 

وعلى املر�شوم رقم )1( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيعيَّ ال�شيد اإياد عبداللطيف عبداهلل، مديرًا لإدارة املوارد املالية يف وزارة املالية والقت�شاد 

الوطني.

املادة الثانية

يتوىل وزير املالية والقت�شاد الوطني نْدب املدير املذكور يف املادة الأوىل من هذا القرار اإىل 

اأية جهة من اجلهات احلكومية.

املادة الثالثة

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر 

يف اجلريدة الر�شمية.

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 رجـــب 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 2 اأبــــــريل 2019م
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 قرار رقم )13( ل�سنة 2019

بتعيني مديَرين يف وزارة املالية واالقت�ساد الوطني

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51(  املعدَّ

ل�شنة 2012 وتعديالتها،

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )1( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيعيَّ يف وزارة املالية والقت�شاد الوطني كلٌّ من:

نورة علي محمد ال�شندي، مديرًا لإدارة متابعة التنفيذ.  - 1

نور علي �شلطان الخليف، مديرًا لإدارة المعلومات والموؤ�شرات القت�شادية.  - 2

املادة الثانية

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر 

يف اجلريدة الر�شمية. 

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 رجـــب 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 2 اأبــــــريل 2019م
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 قرار رقم )14( ل�سنة 2019

بنقل وتعيني مديَرين يف وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51(  املعدَّ

ل�شنة 2012 وتعديالتها،

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وعلى القرار رقم )61( ل�شنة 2013 بتعيي مدراء يف وزارة ال�شناعة والتجارة،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

لإدارة  مديرًا  ليكون  امل�شتهلك  اإدارة حماية  مدير  اجلابري  اأحمد  علي  �شنان  ال�شيد  ُينَقل 

العالقات العامة والإعالم يف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة. 

املادة الثانية

تعيَّ ال�شيدة ف�شيلة اإبراهيم حممد الأكرم، مديرًا لإدارة حماية امل�شتهلك يف وزارة ال�شناعة 

والتجارة وال�شياحة.

املادة الثالثة

�شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  على 

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 رجـــب 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 2 اأبــــــريل 2019م
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 قرار رقم )15( ل�سنة 2019

بتعيني مدير يف وزارة �سئون االإعالم

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51(  املعدَّ

ل�شنة 2012 وتعديالتها،

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )83( ل�شنة 2016 بتنظيم وزارة الإعالم، 

وبناًء على عْر�س وزير �شئون الإعالم،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

وزارة  يف  واملالية  الب�شرية  املوارد  لإدارة  مديرًا  ح�شي،  مو�شى  عبا�س  جنان  ال�شيدة  تعيَّ 

�شئون الإعالم.

املادة الثانية

على وزير �شئون الإعالم تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة 

الر�شمية.

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 رجـــب 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 2 اأبــــــريل 2019م
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 قرار رقم )16( ل�سنة 2019

بتعيني مدير يف هيئة البحرين للثقافة واالآثار

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51(  املعدَّ

ل�شنة 2012 وتعديالتها،

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار، 

وعلى املر�شوم رقم )15( ل�شنة 2017 بتنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار، 

وبناًء على عْر�س رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

تعيَّ ال�شيدة فرح حممد خالد مطر، مديرًا لإدارة الثقافة والفنون يف هيئة البحرين للثقافة 

والآثار.

املادة الثانية

على رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 رجـــب 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 2 اأبــــــريل 2019م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )24( ل�سنة 2019

ب�ساأن تعديل النظام االأ�سا�سي جلمعية )�سجرة احلياة اخلريية االجتماعية(

وزير العمل والتنمية 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 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

احلياة  )�شجرة  جمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )12( رقم  القرار  وعلى 

اخلريية(،

وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2018 ب�شاأن تعديل امل�شمى والنظام الأ�شا�شي جلمعية )�شجرة 

احلياة اخلريية(،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية )�شجرة احلياة اخلريية الجتماعية(،

العادية جلمعية )�شجرة احلياة اخلريية الجتماعية(  العمومية غري  وعلى قرار اجلمعية 

املنعقدة بتاريخ 2018/9/12،

قرر االآتي:

مادة )1(

ُيقيَّد يف �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري 

 12 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  ال�شادر  الجتماعية(،  احلياة اخلريية  )�شجرة  العادية جلمعية 

�شبتمرب 2018، وهو كالآتي:

اجلمعية  باأهداف  اخلا�شة  للجمعية،  الأ�شا�شي  النظام  من   )8( رقم  املادة  اإىل  "ي�شاف 
بند جديد كالتايل:

املجتمع،  �شاحلًا يف  فردًا  لي�شبح  ومواهبه؛  قدراته  وتنمية  لليتيم  ال�شاملة  الرعاية  توفري 

بالتعاون والتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة."
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مادة )2(

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

                                                               

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 12 رجــب 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 19 مار�س 2019م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )25( ل�سنة 2019

ب�ساأن تعديل النظام االأ�سا�سي جلمعية )اقراأ لعلوم القراآن(

وزير العمل والتنمية 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 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيد اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2013 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية )اقراأ لعلوم القراآن(،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية )اقراأ لعلوم القراآن(،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية )اقراأ لعلوم القراآن( املنعقدة بتاريخ 1 

مار�س 2019،

قرر االآتي:

مادة )1(

العمومية غري  والثقافية قرار اجلمعية  ُيقيَّد يف �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

2019، وهو  1 مار�س  العادية جلمعية )اقراأ لعلوم القراآن(، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 

كالآتي:

ل ن�س املادة )33( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح )يتكون جمل�س الإدارة من  "يعدَّ
اأو  اأع�شائها ملدة �شنتي قابلة للتجديد مدة  اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بي  ت�شعة 

مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر."

مادة )2(

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

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 13 رجــب 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 20 مار�س 2019م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )26( ل�سنة 2019

ب�ساأن تعديل النظام االأ�سا�سي جلمعية )دار احلكمة(

وزير العمل والتنمية 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 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيد اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

وعلى القرار رقم )21( ل�شنة 1991 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل جمعية )دار احلكمة(،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية )دار احلكمة(،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية )دار احلكمة( املنعقدة بتاريخ 1 اأغ�شط�س 

،2018

قرر االآتي:

مادة )1(

العمومية غري  والثقافية قرار اجلمعية  ُيقيَّد يف �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

العادية جلمعية )دار احلكمة(، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 1 اأغ�شط�س 2018، وهو كالآتي:

"اأواًل: تغييـــر ت�شميـــة )جمعيـــة دار الحكمـــة( اإلـــى الت�شميـــة الجديـــدة وهي )جمعيـــة الحكمة 
للمتقاعدين( اأينما وردت في النظام الأ�شا�شي للجمعية وفي القرار الخا�س بالترخي�س بت�شجيل 

الجمعية.

ثاني���اً: ي�شـــاف اإلى المادة )8( مـــن النظام الأ�شا�شي للجمعية، الخا�شـــة باأهداف الجمعية بند 

جديد كالآتي:

اإن�شاء موؤ�ش�شة لرعاية الوالِدين وتقدمي اخلدمات اخلا�شة املتميزة."
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مادة )2(

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

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 13 رجــب 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 20 مار�س 2019م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )29( ل�سنة 2019

 ب�ساأن الرتخي�س بت�سجيل موؤ�س�سة

خا�سة(  هذه هي البحرين "This is Bahrain" )موؤ�س�سة 

وزير العمل والتنمية 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 هذه هي البحرين "This is Bahrain" )موؤ�ش�شة خا�شة(.

قرر االآتي:

مادة - 1 -

قْيد  �شجل  يف  خا�شة(  )موؤ�ش�شة   "This is Bahrain" البحرين  هي  هذه  موؤ�ش�شة  ل  ُت�شجَّ

املوؤ�ش�شات اخلا�شة حتت قْيد رقم )3/م/خ /2019(.

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 االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 28 رجـب 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 4 اأبــــريل 2019م 
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عقد تاأ�سي�س

)This is Bahrain موؤ�س�سة )هذه هي البحرين

- موؤ�س�سة خا�سة  -

 

اإنه في يوم: الإثنين الخام�س والع�شرين من رجب لعام األف واأربعمائة واأربعين للهجرة.  

الموافق: الأول من اأبريل لعام األفين وت�شعة ع�شر للميالد.

لديَّ اأنا: رئي�س التوثيق يو�شف محمد الحرم، رئي�س التوثيق العام باإدارة التوثيق.  

: بت�شي بنيت ماثي�شون عبدالرحمن، بحرينية الجن�شية، تحمل بطاقة الهوية  ح�شرت لديَّ  

رقم 580206793.

�س( حترير هذا التفاق ِوْفقًا لل�شروط الواردة اأدناه:  وطلب مني املتعاقد )املوؤ�شِّ

�س موؤ�ش�شة )هذه هي البحرين( طبقًا لأحكام المر�شوم بقانون رقم)21( ل�شنة 1989  1-    توؤ�شَّ

باإ�شدار قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة في ميدان 

ال�شباب و الريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة.

مًا للنظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة. ع من الموؤ�ش�شين جزءًا متمِّ 2-    ُيعتَبر عقد التاأ�شي�س الموقَّ

ـــن الموؤ�ش�شـــون من بينهـــم �شخ�شًا يقوم بمتابعـــة اإجراءات التوثيق  لـــدى وزارة العدل  3-    يعيِّ

وال�شئـــون الإ�شالميـــة والأوقاف، واإجراءات الت�شجيـــل والإ�شهار لـــدى وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية.

د ويتكون من مبلـــغ قدره )505(  دنانيـــر ح�شب الثابت من  4-    راأ�شمـــال الموؤ�ش�شـــة غيـــر محدَّ

ال�شهادة ال�شادرة من بنك البحرين والكويت لل�شرف على اأهداف الموؤ�ش�شة واإدارتها.  

دة، وتبداأ من ن�ْشر عْقـــد تاأ�شي�شها ونظامها  5-    مـــدة موؤ�ش�شـــة )هذه هي البحرين( غير محـــدَّ

الأ�شا�شي في الجريدة الر�شمية.

6-    ل يجـــوز لأع�شاء موؤ�ش�شة )هذه هي البحريـــن( الخروج عن اأهدافها اأو الإخالل بالأحكام 

الخا�شة بتاأ�شي�شها اأو باأية قوانين اأو قرارات معمول بها في مملكة البحرين.

7-  يجوز لمجل�س الأمناء تعيين رئي�س فخري للموؤ�ش�شة.

8-    جميـــع الم�شروفـــات والأتعـــاب المدفوعـــة فـــي �شبيـــل تاأ�شي�ـــس الموؤ�ش�شـــة ُتح�َشب �شمن 

الم�شروفات العمومية لها.

9-    يتـــم توثيـــق العْقد والنظـــام الأ�شا�شي بمكتـــب التوثيق بـــوزارة العدل وال�شئـــون الإ�شالمية 

والأوقاف. 

برقم  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  من  ال�شادر  للخطاب  ا�شتنادًا  العقد  هذا  ر  ُحرِّ
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731/330/2019 بتاريخ 2019/4/1.

ر هذا العقد من اأ�شل ون�شختي، ومت التوقيع عليه بعد قراءته من ِقَبل اجلميع   ومبا ُذِكر حترَّ

ومني، وت�َشلَّم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

�ق املوثِّ
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النظام االأ�سا�سي

)This Is Bahrain ملوؤ�س�سة )هذه هي البحرين

 - موؤ�س�سة خا�سة - 

الباب االأول

اأحكام عامة

مادة - 1 -

قْيد  حتت  البحرين(  هي  هذه  )موؤ�ش�شة  با�شم  خا�شة  موؤ�ش�شة  البحرين  مبملكة  تاأ�ش�شت 

رقم )3/م/خ/2019( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات 

بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة،  والريا�شة  ال�شباب  العاملة يف ميدان  اخلا�شة 

اإليها فيما  1989 وتعديالته، والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له. وي�شار  رقم )21( ل�شنة 

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 وعقد 

التاأ�شي�س املرفقي.

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 بناية رقم 110 �شقة رقم 21 

طريق 33 جممع 332 اأم احل�شم- مملكة البحرين.                                       

مادة - 4 - 

ميثِّل املوؤ�ش�شة قانونيًا 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 
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ب�شالمة  امل�شا�س  بعدم  اأن�شطتها  جميع  يف  واللتزام  والآداب،  العام  النظام  مراعاة  املوؤ�ش�شة 

الدولة اأو �شكل احلكومة اأو نظامها الجتماعي.

مادة - 6 -

ُيذَكر ا�شم املوؤ�ش�شة وعنوان مقرها ورقم ت�شجيلها ونطاق عملها - اإن ُوِجد - و�شعارها يف 

جميع دفاترها و�شجالتها ومطبوعاتها.

مادة - 7 -

ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل هيئة مقرها خارج مملكة البحرين دون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

الباب الثاين

اأهداف املوؤ�س�سة

مادة - 8 -

تقوم املوؤ�ش�شة يف حدود القواني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات احلكومية املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية ح�شب اإمكانياتها:

ن�شر ثقافة الت�شامح الديني بين النا�س جميعًا.  -1

تر�شيخ ثقافة الحوار بين الأديان والح�شارات والثقافات.  -2

الدعوة للتعاي�س ال�شلمي بغ�س النظر عن النتماء الديني اأو الِعْرقي اأو الفكري.  -3

ْلم الديني. تنظيم معار�س وموؤتمرات دولية حول التعاي�س وال�شِّ  -4

الباب الثالث

جمل�س االأمناء

مادة - 9 -

جمل�س الأمناء هو ال�شلطة التنفيذية للموؤ�ش�شة، ويقوم على وجه اخل�شو�س بالأعمال الآتية:

1-   اإقرار ال�شيا�شة العامة للموؤ�ش�شة.

قة لأهداف الموؤ�ش�شة. 2-   اإقرار الخطط والبرامج المحقِّ
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3-   و�شع اللوائح الخا�شة بالموؤ�ش�شة على �شوء نظامها الأ�شا�شي.

4-  اإعداد التقرير ال�شنوي عن ن�شاط الموؤ�ش�شة.

5-  ا�شتثمار و اإدارة اأموال وموجودات الموؤ�ش�شة.

ل من ِقَبل مجل�س الأمناء لدرا�شة مو�شوعات  6-   درا�شة التقارير الواردة من اللجان التي �شت�شكَّ

دة تتعلق باأعمال الموؤ�ش�شة واتخاذ القرارات المنا�شبة ب�شاأنها. محدَّ

مادة - 10 -

يتكون جمل�س الأمناء من خم�شة اأع�شاء يتم تعيينهم من الأع�شاء املوؤ�ش�شي ومن غريهم، 

وتكون الع�شوية يف املجل�س ملدة �شنتي 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-  اأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية.

2-  األ يقل عمره عن 18عامًا.

3-  األ يكـــون من اأع�شـــاء مجل�س اأمناء موؤ�ش�شة ثَبَتت م�شئوليتهم عـــن وقوع مخالفات دعت اإلى 

ي خم�س �شنوات من تاريخ قرار حل الموؤ�ش�شة. حلِّها وذلك قبل ُم�شِ

اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك، واأن ل يكون قد �شبق عليه الحكم في جريمة ُمِخلَّة بال�شرف   -4

اأو الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه العتبار.

مادة - 13 -

اأخرى  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  وع�شوية  املوؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  ع�شوية  بي  اجلْمع  يجوز  ل 

تعمل يف ن�شاط مماثل اإل مبوافقة خطيَّة من املوؤ�ش�شتي ووزارة العمل والتنمية الجتماعية.

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



العدد: 3413 – الخميس 4 أبريل 2019

28

مادة - 14 -

ينتخب جمل�س الأمناء من بي 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�س:

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،  اأمي  مع  جل�شاتها  حما�شر  على  والتوقيع 

الإ�شراف  وكذلك  الأع�شاء،  ل  ف�شْ قرارات  على  والتوقيع  املايل،  الأمي  مع  املالية  وامل�شتندات 

على اأعمال املوؤ�ش�شة. كما يتوىل البت يف الأمور امل�شتعجلة التي ل حتتمل التاأخري، على اأن ُتعَر�س 

على جمل�س الأمناء يف اأول اجتماع له.

نائب الرئي�س:

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.

االأمين المالي:

اأموالها  واإيداع  وم�شروفاتها  واإيراداتها  ح�شاباتها  واإم�شاك  املوؤ�ش�شة  اأموال  اإدارة  ويتوىل 

ومن  ِقَبله  من  عة  موقَّ اأذونات  مبوجب  �شرفه  يتقرر  ما  و�شرف  املعتَمدة،  امل�شارف  اأحد  يف 

امل�شتندات  وِحْفظ  وال�شجالت  الدفاتر  يف  وقْيدها  الأموال  ت�شجيل  كذلك  وعليه  الرئي�س،  ِقَبل 

اأو حق لها، مع مراعاة مطابقة الإيرادات  املالية التي يرتتب عليها التزام مايل على املوؤ�ش�شة 

وامل�شروفات لأحكام الالئحة املالية. وعليه اأن يقدم تقريرًا �شهريًا ملجل�س الأمناء عن احلالة 

ده  املالية لالإيرادات وامل�شروفات، وله الحتفاظ مببلغ معيَّ للنرثيات ال�شرورية ِوْفقًا ِلـما حتدِّ

الالئحة املالية للموؤ�ش�شة.

مادة - 15 -

د املجل�س  يجوز ملجل�س الأمناء اأن يوؤلف جلانًا فرعية من بي اأع�شائه اأو من غريهم، ويحدِّ

ُتعَر�س نتيجة درا�شتها  اأن  اأع�شاء كل جلنة واخت�شا�شاتها، وي�شع نظامًا لأعمالها، على  عدد 

واأبحاثها عليه لتقرير ما يراه ب�شاأنها.
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مادة - 16 -

اجتماعاته  وتكون  دورية،  �شنة ب�شفة  الأقل يف كل  اأربع مرات على  الأمناء  يجتمع جمل�س 

املجل�س  قرارات  وت�شدر  نائبه،  اأو  الرئي�س  ح�شور  ب�شرط  اأع�شائه  اأغلبية  بح�شور  �شحيحة 

ح اجلانب الذي فيه الرئي�س. باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، فاإذا ت�شاوت الأ�شوات يرجَّ

مادة - 17 -

يجوز اأن 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�شتي  ُيعترَب م�شتقياًل من ع�شوية جمل�س الأمناء كل َمن تَغيَّب من 

متتاليتي اأو ثالث جل�شات متفرقة خالل ال�شنة الواحدة بدون 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 حملُّه 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 �شلفه اإىل نهاية الدورة. الع�شو اجلديد مكمِّ

القيام  ي�شتمر يف  اأن  للمجل�س  بالتزكية فيجوز  فاز  �شْغل مكانه قد  املراد  الع�شو  فاإذا كان 

باأعماله اإىل نهاية الدورة دون تعيي خَلف له ب�شرط األ يزيد عدد الأع�شاء الذين خال مكانهم 

لالأ�شباب ال�شابقة الإ�شارة اإليها على ثلث اأع�شاء املجل�س و اإلَّ وَجب عْر�س الأمر على اأع�شاء 

املجل�س لنتخاب خَلف للع�شو اأو الأع�شاء الذين �شغرت اأماكنهم.

مادة - 19 -

ُيَحلُّ جمل�س الأمناء اإذا ا�شتقال منه ثلث عدد اأع�شائه على الأقل دفعة واحدة اأو اإذا اأ�شبح 

عدد الأع�شاء الباقي لأيِّ �شبب من الأ�شباب اأقل من ن�شف عدد اأع�شاء املجل�س.

ويف هاتي احلالتي تتوىل وزارة العمل والتنمية الجتماعية اتخاذ الإجراءات الالزمة لتعيي 

جمل�س اأمناء اأو مدير للموؤ�ش�شة خالل �شهرين من تاريخ حل املجل�س. 
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مادة - 20 -

يحتفظ جمل�س الأمناء يف مقر املوؤ�ش�شة بال�شجالت والدفاتر الآتية:

1-   �شجـــل لقْيـــد اأع�شـــاء مجل�س الأمناء مبين بـــه على الأخ�س ا�شم كل ع�شـــو ولقبه وجن�شيته 

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 اأن توقَّ 2-  �شجل تدوَّ

ال�شر.

3-   دفتر لقْيد الإيرادات والم�شروفات.

4-   دفتر لح�شاب الم�شرف.

5-   �شجـــل لقْيـــد جميع العقـــارات اأو المنقـــولت اأو غيرها مـــن الُعَهد الم�شتديمـــة التي تملكها 

الموؤ�ش�شة، على اأن يثَبت في هذا ال�شجل و�شف مخت�شر عن كلٍّ منها وثمن �شرائها وتاريخه 

والمـــكان الموجـــودة فيه وا�شـــم ال�شخ�س الذي في ُعْهدتـــه و�شفته وعنوانـــه، كما 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 اأْن ُتَرقَّ

م�شل�شلة واأْن ُتخَتم بخامت املوؤ�ش�شة. ويجب اأن تكون جميع ال�شجالت والدفاتر وامللفات م�شتوفاة 

اأوًل باأول.

مادة - 21 -

�شه الت�شرف يف اأيِّ �شاأن  ملجل�س الأمناء اأن يعيِّ مديرًا من اأع�شائه اأو من غري اأع�شائه ويفوِّ

من �شئون جمل�س الأمناء.

ده املجل�س، ويف هذه احلالة ُيعترَب املدير م�شتقياًل  ويجوز اأن يكون تعيي 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:
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ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية. الهبات والو�شايا التي ت�شرِّ  -1

لة من الم�شاريع الخيرية ِوْفقًا  عائدات ا�شتثمار اأموال وم�شروعات الموؤ�ش�شة والأرباح المح�شَّ  -2

للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، بعد اأْخذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.

اأيـــة مـــوارد اأخرى يقبلها مجل�ـــس الأمناء ِوْفقـــًا للقانـــون ول تتعار�س مع النظـــام الأ�شا�شي   -3

للموؤ�ش�شة، وب�شرط الح�شول على الموافقة الم�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

الأربـــاح الناتجة عن ا�شتثمـــار اأموالها ِوْفقًا للقوانين المعمول بهـــا في مملكة البحرين وبعد   -4

اأْخذ موافقة الجهات الحكومية و المخت�شة.

مادة - 23 -

ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن حت�شل على اأموال من �شخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية ول اأن 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  31 دي�شمرب  من كل عام،  وتنتهي يف  يناير  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 كلٌّ 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.

مادة - 26 -

م فيها ال�شئون املالية للموؤ�ش�شة وعلى وجه اخل�شو�س  ي�شع جمل�س الأمناء لئحة مالية تنظَّ

بها  الحتفاظ  املايل  لالأمي  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  املراجعي  اأو  املحا�شبي  اأحد  الأمناء  جمل�س  يعيِّ 

العمل  وزارة  اإىل  التقرير  هذا  ويبلغ  الأمناء،  جمل�س  اإىل  تقريره  م  ويقدِّ املوؤ�ش�شة،  ح�شابات 

والتنمية الجتماعية.
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مادة - 28-

املعتَمدة،   امل�شارف   اأحد  لدى  به  لت  �ُشجِّ الذي  با�شمها  للموؤ�ش�شة  النقدية  الأموال  تودع 

وتخَطر بذلك وزارة العمل والتنمية الجتماعية. كما يجب اإخطارها عن تغيري امل�شرف خالل 

ال�شيك  على  ع  وقَّ اإذا  اإل  امل�شرف  من  مبلغ  اأيُّ  ُي�شحب  ول  التغيري،  ح�شول  تاريخ  من  اأ�شبوع 

الرئي�س والأمي 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�شرف  ل 

ده هذا النظام والالئحة املالية من اأحكام و�شروط. املوؤ�ش�شة وطبقًا ِلـما يحدِّ

ويف احلالت الطارئة يجوز ال�شرف باأمر رئي�س املجل�س بغري موافقة �شابقة من املجل�س على 

اأن ُتعَر�س عليه يف اأول اجتماع له م�شفوعة باأ�شباب وم�شتندات ال�شرف.

مادة - 30 -

الت�سرفات املالية للموؤ�س�سة

فات املالية يف  رُّ على جمل�س الأمناء باملوؤ�ش�شة اإبالغ وزارة العمل والتنمية الجتماعية بالتَّ�شَ

ف على ثالثة اآلف دينار يف ميعاد اأ�شبوع من تاريخ اعتزام  رُّ اأموال املوؤ�ش�شة اإذا زادت قيمة التَّ�شَ

فها. رُّ املوؤ�ش�شة اإ�شدار َت�شَ

رُّف خالل اأ�شبوع من تاريخ اإبالغها  ولوزارة العمل والتنمية الجتماعية العرتا�س على التَّ�شَ

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  من   )85( املادة  لأحكام  طبقًا  به 

اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة. ويرتتب على العرتا�س عدم 

نفاذ الت�شرف.

ف اأمام املحكمة الكربى  رُّ ويجوز لكل ذي �شاأن الطعن يف قرار الوزارة بالعرتا�س على التَّ�شَ

املدنية خالل �شتي يومًا من تاريخ اإبالغ املوؤ�ش�شة بالعرتا�س عليه.

مادة - 31 -

ملكًا  وغريها  وِهَبات  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 اأن يوقف تنفيذ اأيِّ قرار ي�شدر من الأجهزة القائمة على 
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�شئون املوؤ�ش�شة يكون خمالفًا للقانون اأو لنظام املوؤ�ش�شة اأو النظام العام اأو الآداب.

الباب اخلام�س

حل املوؤ�س�سة

مادة - 33 -

يجوز حل املوؤ�ش�شة اختياريًا ِوْفقًا لنظامها الأ�شا�شي، اأو اإذا �شدر قرار احلل باأغلبية ثلثي 

اأع�شاء جمل�س الأمناء. وُين�َشر قرار احلل يف اجلريدة الر�شمية.

مادة - 34 -

يجوز حل املوؤ�ش�شة اإجبار يًا ، كما يجوز اإغالقها اإداريًا ب�شفة موؤقتة ملدة ل تزيد على خم�شة 

واأربعي يومًا بقرار من الوزير املخت�س، يف احلالت الآتية:

 1-    اإذا ثبت عْجُزها عن تحقيق الأغرا�س التي اأن�شئت من اأجلها.

دة لها طبقًا لأغرا�شها. 2-    اإذا ت�شرفت في اأموالها في غير الأوجه المحدَّ

اإذا ارتكبت مخالفة ج�شيمة للقانون اأو خالفت النظام العام اأو الآداب.  -3

مادة - 35 -

ُيحَظر على اأع�شاء املوؤ�ش�شة بعد َحـلِّها، كما يحظر على القائمي باإدارتها وعلى موظفيها 

موا�شلة ن�شاطها والت�شرف يف اأموالها مبجرد علمهم بَحـلِّها.

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

الر�شمية.

مادة - 36 -

يف حالة حلِّ املوؤ�ش�شة تعيِّ 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  القائمي 

باملوؤ�ش�شة عند طلبها.

اأيِّ  رُّف يف  التَّ�شَ لها  واملديني  املوؤ�ش�شة  اأموال  لديه  املودعة  امل�شرف  وعلى  عليهم  وميتنع 

ي. �شاأن من �شئون املوؤ�ش�شة اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ
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مادة - 37 -

ور اخلريية يف مملكة  ي بتوزيع الأموال الباقية على الدُّ بعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفِّ

دها  قرار احلل. 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 -

حُتَفظ وثائق املوؤ�ش�شة ودفاترها و�شجالتها يف حالة َحـلِّها وت�شفية اأموالها ون�ْشر قرار َحـلِّها 

لدى وزارة العمل والتنمية الجتماعية ملدة ع�شر �شنوات.

الباب ال�ساد�س

اأحكام ختامية

مادة - 39 -

ل ُيعترَب اأيُّ تعديل على النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة نافذًا اإل بعد قْيده يف ال�شجل املعدِّ لهذا 

الغر�س بوزارة العمل والتنمية الجتماعية ون�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

مادة - 40 -

للموؤ�ش�شة اأن تعيِّ موظفي اأو عماًل للعمل ب�شفة دائمة اأو موؤقتة مبقر املوؤ�ش�شة، وت�شرف 

ه جمل�س الأمناء ويف احلدود التي ت�شعها الالئحة املالية  لهم اأجورهم اأو مكافاآتهم طبقًا ِلـما يقرُّ

 )23( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون  لأحكام  وِوْفقا  للموؤ�ش�شة 

ل�شنة 1976 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.

ِقَبل  من  قراءته  بعد  عليه  التوقيع  ومت  ون�شختي،  اأ�شل  من  النظام  هذا  ر  حترَّ ُذِكــر  ومبا 

اجلميع ومني، وت�َشلَّم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه.

�ق  امل�وثِّ
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )28( ل�سنة 2019

 بتعديل الالئحة رقم )1( ل�سنة 2007

ب�ساأن اخلدمات اخلا�سعة لرقابة م�سرف البحرين املركزي

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،

وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2007، ب�شاأن اخِلْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين 

املركزي وتعديالتها،

وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر االآتي:

مادة )1(

جدول  من  الرئي�شية(  )الفئة  املتخ�ش�شة  ال�شركات  فئة  من   )5( رقم  البند  اإىل  ت�شاف 

الوارد يف املادة )1( من الالئحة رقم  اخِلْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين املركزي 

فرعية  فئات  املركزي،  البحرين  م�شرف  لرقابة  اخلا�شعة  اخِلْدمات  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )1(

جديدة، على النحو الآتي:

الرقم
الفئة 

الرئي�سية
الِخْدمات الخا�سعة للرقابةالفئة الفرعية

ل- خدمات 

رة   الأ�شول الم�شفَّ

)فئة 1(

تقديم اأيٍّ من الِخْدمات الآتية:

1- ا�شتالم وتحويل اأوامر ال�شراء اأو البيع لواحدة اأو اأكثر من 

رة المقبولة. الأ�شول الم�شفَّ

رة  2- تقديم ا�شت�شارات ال�شتثمار ذات ال�شلة بالأ�شول الم�شفَّ

المقبولة.
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م- خدمات 

رة   الأ�شول الم�شفَّ

)فئة 2(

تقديم اأيٍّ من الِخْدمات الآتية:

رة المقبولة ب�شفة وكيل. 1- التداول في الأ�شول الم�شفَّ

رة المقبولة. 2- اإدارة الَمحافظ ذات العالقة بالأ�شول الم�شفَّ

رة المقبولة. 3- ِحْفظ الأ�شول الم�شفَّ

رة  4- تقديم ا�شت�شارات ال�شتثمار ذات ال�شلة بالأ�شول الم�شفَّ

المقبولة.

ن- خدمات 

رة   الأ�شول الم�شفَّ

)فئة 3(

تقديم اأيٍّ من الِخْدمات الآتية:

1- الِخْدمات الواردة في الفئة )2( من ِخْدمات الأ�شول 

رة من الفئة الفرعية )م(.  الم�شفَّ

رة المقبولة ب�شفة اأ�شيل. 2- التداول في الأ�شول الم�شفَّ

�س- خدمات 

رة   الأ�شول الم�شفَّ

)فئة 4(

تقديم اأيٍّ من الخدمات الآتية:

رة المقبولة. 1- ت�شغيل �شوق الأ�شول الم�شفَّ

رة المقبولة. 2- ِحْفظ الأ�شول الم�شفَّ

مادة )2(

اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من  على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ 

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 25 رجـب 1440هــ

الـمـــوافـــــــق: 1 اأبريــــل 2019م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )290( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإليه ال�شيد/ علي بن  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

عبداملح�شن بن عبداهلل ق�س راأ�شه، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )اي اإم تي اآي تي �شوليو�شنز 

�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 115841، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: علي  ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 

راجي�شواري،  ين�شينال  وبينو�شل  راجي�شواري،  ين�شينال  وبرادي�شالل  راأ�شه،  ق�س  عبداهلل  بن  عبداملح�شن  بن 

وكري�شتوفر اأوبري فاجن. 

 

اإعالن رقم )291( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

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

رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  واملقاولت  للتجارة  )كابريكون  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات 

 1،000 اإىل �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره  114525، طالبي تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 

 MUHAMMEDدينار )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عبدالنزول �شويف �شكر دين اأحمد دين، و

  .VEERANKOYA THARAYIL و ،KOLIKKATTI KUNNUMMELو BASHEER

اإعالن رقم )292( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شيخ خالد خليفة 

امل�شجلة  وال�شيانة(،  للخدمات  الرابعة  )املجموعة  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  خليفة،  اآل  حمد 

مبوجب القيد رقم 9220-19، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم املالك نف�شه.
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اإعالن رقم )293( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اإليه ال�شيد/ فهد ح�شي  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم 

خادم غوري ركن الدين، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )الأثاث التوقيع(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

93636-4، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: را�شد ح�شي خادم غوري ركن الدين، وفهد 

ح�شي خادم غوري ركن الدين.       

اإعالن رقم )294( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

لت�سبح فرعاً من �سركة ذات م�سئولية حمدودة

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شيد/ عادل اإبراهيم 

امل�شجلة  �س.�س.و(،  لالأكيا�س  بيربو�س  )اأرجوان  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  بخ�س،  ح�شن 

مبوجب القيد رقم 82461، طالبًا حتويل ال�شركة لت�شبح فرعًا من �شركة )الف�شول للتجارة وال�شناعة الدولية 

ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني.      

اإعالن رقم )295( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شيد/ حممد عي�شى 

حممد الكويتي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )نكز�س لال�شت�شارات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

66040 3-، طالبًا حتويل الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: حممد عي�شى حممد الكويتي، وملياء 

حممد عي�شى حممد كويتي، وفواز حممد عي�شى حممد كويتي.  

اإعالن رقم )296( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شركاء يف ال�شركة 
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امل�شجلة مبوجب  ذ.م.م(،  الوارثي  والك�شف  لالإخ�شاب  ا�شم )مركز جني  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ذات 

القيد رقم 49699، طالبي تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

عبدعلي  �شامل  �شيخة  لل�شيدة/  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  وع�شرون  )مائة   120،000 مقداره 

العري�س. 

اإعالن رقم )297( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة

�شي  بي  اإليه مكتب جى  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

القاب�شه  علي  )اأ�شغر  ا�شم  حتمل  التي  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة  موؤ�ش�شي  عن  نيابة  لال�شت�شارات، 

�س.م.ب مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 33490، طالبي تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل 

�شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 664،000 )�شتمائة واأربعة و�شتون األف( دولر اأمريكي، وت�شبح 

و�شمري  اأ�شغر علي،  �شليم  �شليم علي، وحممد  و�شهزاد حممد  اأ�شغر علي،  �شليم  �شعد حممد  لكل من:  مملوكة 

حممد �شليم اأ�شغر علي.

اإعالن رقم )298( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شيد/ فهد بن �شالح 

بن حممد الدخيل، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )رموز اخلليج للتجارة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،93355

مقداره3،000  )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: فهد بن �شالح بن حممد الدخيل، وعبداهلل 

بن اإبراهيم بن فهد الدويرج.  

اإعالن رقم )299( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شيد/ ريا�س ح�شن 

املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )ريا�س للنجارة والت�شميم(، امل�شجلة مبوجب  مو�شى جعفر العايل، �شاحب 

حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،40443 رقم  القيد 

اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ريا�س ح�شن مو�شى جعفر  10،000  )ع�شرة  وبراأ�شمال مقداره 
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العايل، وحممد جعفر ح�شن مو�شى جعفر العايل.                     

اإعالن رقم )300( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شيد/ اأحمد يو�شف 

امل�شجلة مبوجب  الربي(،  ال�شياحي  للنقل  )الأ�شمر  ا�شم  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  الدم�شتاين،  اأحمد 

القيد رقم 47582-4، طالبا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  ال�شيد حممد ح�شي عدنان 

�شلمان حممد، واأحمد يو�شف اأحمد الدم�شتاين.        

اإعالن رقم )301( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن م�ستقلة

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

 ،6-95370 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  العاملية  مان  )درمي  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات 

طالبي حتويل فرع من ال�شركة اإىل �شركة ت�شامن م�شتقلة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار 

 ANISH و ، SUJITH KUMAR THULASEEDHARAN PILLAI  :بحريني، وتكون مملوكة لكل من

.VIMALKUMAR VELAYUDHAN  و ،BHASKARAN NAIR

اإعالن رقم )302( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري اال�سم التجاري ل�سركة

)جون�س ذي جرو�سر ذ.م.م(

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة ذات 

94433، طالبي  امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )جون�س ذي جرو�شر ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

تغيري ال�شم التجاري لل�شركة اإىل )�شركة مطاعم التا�شع واخلم�شون ذ. م. م(.

فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات 

رة لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا  دة والمبرِّ الموؤيِّ

الإعالن.
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اإعالن رقم )303( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

 

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

97701، طالبي  القاب�شة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم  ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اأمفا 

تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 

)مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عادل حميد عبداحل�شي جعفر، وحممد رجب 

من�شور حممد اأيوب، وفاطمة عادل حميد عبداحل�شي جعفر.     

اإعالن رقم )304( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 

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

و اإت�س اإنرتنا�شونال للتجارة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
ُ
ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اإت�س اأ

87091، طالبي تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ عمرو حممد عثمان.

اإعالن رقم )305( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة م�ستقلة

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

 ،6-95370 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  العاملية  مان  )درمي  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات 

طالبي حتويل فرع من ال�شركة اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( 

 SUJITH KUMAR THULASEEDHARAN PILLAI، من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار 

.ANISH BHASKARAN NAIR،VIMALKUMAR VELAYUDHAN

اإعالن رقم )306( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شيد/ علي نا�شر �شعيد 
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را�شد، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )فريالند للتجارة واملقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 46990، 

طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة ا�شمها التجاري )فريالند 

اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  5،000 )خم�شه  وبراأ�شمال مقداره  واملقاولت ذ.م.م(،  للتجارة 

 .GANGADHARANو ،GIRISH KUMAR GANGADHARAN PILLAIعلي نا�شر �شعيد را�شد، و

رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإىل  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )307( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد 

اإىل �سركة ت�سامن

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه بيكي�س دميي�س، مالك 

�شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )بيكي�س دميي�س لإدارة الأعمال �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

 5،000 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،108406

 TENAو  ،ALEMTSEHAY GEDETA CHERA من  كل  واإدخال  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة 

GETAHUN NEGEWO �شريكي معه يف ال�شركة.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإىل  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى    

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

اإعالن رقم )308( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل فرع من موؤ�س�سة فردية

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شيد/ را�شد �شوقي 

وال�شت�شارات  ال�شيرباين  لالأمن  )دروع  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  املناعي،  عبدالرحمن 

احلا�شوبية �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 121220، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 

اإىل موؤ�ش�شة فردية وتكون مملوكة له �شخ�شيًا ومبا�شرته اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )309( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه مكتب �شركة كرو بي 

اإج/ ت�شامن، نيابة عن مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )معامل العلوى(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 707، 
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وبراأ�شمال مقداره  �شركة ذات م�شئولية حمدودة،  اإىل  املوؤ�ش�شة  ورقم )6( من  الفرعي رقم )1(  طالبًا حتويل 

30،000 )ثالثون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: با�شم علوي ال�شيد مو�شى العلوي، واأحمد علوي 

ال�شيد مو�شى جعفر العلوي، واأجمد علوي ال�شيد مو�شى جعفر العلوي.

اإعالن رقم )310( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

�شاهزار  ال�شيد/  اإليه  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

دالئى جالل، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )العيون املا�شية �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد 

رقم 96568، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 

5،000 )خم�شة  اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شاهزار دالئي جالل وخيل م�شعود، و  مقداره 

.AQAL BAD SHAH

                             

اإعالن رقم )311( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

�شركة )عبداهلل  اإليه  تقدمت  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

للم�شاريع  ا�شم )اأمواج  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شلمان عبداهلل �شهوان �شريفي�شز �س.�س.و(، مالكة �شركة 

القاب�شة �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 126429، طالبة تغيري ال�شكل القانوين ل�شركة )اأمواج للم�شاريع 

القاب�شة �س.�س.و(، وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( 

و�شركة  �س.�س.و(،  �شريفي�شز  �شهوان  عبداهلل  �شلمان  �شركة )عبداهلل  من:  لكل  وتكون مملوكة  بحريني،  دينار 

)جممع البحرين لالأ�شواق احلرة(.

 

اإعالن رقم )312( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

لت�سبح فرعاً من �سركة ذات م�سئولية حمدودة قائمة

 

اإليه مكتب نبيل عبداهلل  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم 

اأحمد ال�شاعي، نيابة عن مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اإت�س جي للتكنلوجيا(، امل�شجلة مبوجب القيد 

)هون�شتي  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  من  فرعًا  لت�شبح  املوؤ�ش�شة  حتويل  طالبًا   ،8-11911 رقم 

للمقاولت والتجارة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 3-63225.
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اإعالن رقم )313( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

ال�شركة  موؤ�ش�شو  اإليه  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

امل�شاهمة البحرينية التي حتمل ا�شم )اإيالم�س للتجارة واملقاولت �س.م.ب. مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

1628، طالبي تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 

بهزاد،  حممود  اإبراهيم  اأحمد  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  وخم�شون  )�شتمائة   650،000

وفاطمة اأحمد اإبراهيم حممود بهزاد، ولولوة اأحمد اإبراهيم حممود بهزاد، وم�شعل اأحمد اإبراهيم حممود بهزاد، 

وحمد اأحمد اإبراهيم حممود بهزاد، وفواز اأحمد اإبراهيم حممود بهزاد.

اإعالن رقم )314( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن 

 

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

ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )جوكي للتنظيفات ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 97580، طالبي 

األف(  20،000 )ع�شرون  وبراأ�شمال مقداره  ت�شامن،  �شركة  اإىل  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوين  ال�شكل  تغيري 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: فاطمة علي عبا�س علي، و داود �شلمان علي �شلمان املدوب. 

اإعالن رقم )315( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شيد/ �شامل راجح 

حنظل املري، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مطعم ل �ش�شكا(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 707553، 

طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 

 PERVAIZ IQBALخم�شمة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شامل بن راجح بن حنظل املري، و(

.NADIA PERVAIZو ،KASHMIRI

رة  دة واملربِّ      فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإىل املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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


