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 �أمر ملكي رقم )37( ل�سنة 2019 

مبْنح و�سام

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

�أمرنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

اململكة  �شفري  مارتن  �شاميون  ال�شيد  �شعادة  اإىل  الأوىل  الدرجة  من  البحرين  و�شام  مُينح 

املتحدة.

�ملادة �لثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�َشر فى اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر فى ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 5 ذي القعدة 1440هـ

الموافق: 8 يـــــولـيــــــــــو 2019م
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 قر�ر رقم )22( ل�سنة 2019

بتعيني مدر�ء يف وز�رة �ملالية و�القت�ساد �لوطني

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،

وعلى القرار رقم )49( ل�شنة 2015 بنْقـل مدير اإىل وزارة املالية،

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

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ـن يف وزارة املالية والقت�شاد الوطني، ُكلٌّ من: ُيـعيَّ

مديرًا لإدارة نظم المعلومات المالية. 1- ال�شيد اأحمد محمد بوهزاع   

مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية والمالية. 2- ال�شيدة ليلى ح�شن اأحمد علي   

مديرًا لإدارة التن�شيق والبرامج. 3- ال�شيدة مي محمد عالء الدين عا�شور  

مديرًا لإدارة اإعادة هند�شة العمليات. 4- ال�شيد نبرا�س محمد علي طالب  

مديرًا لإدارة التخطيط والدرا�شات القت�شادية. 5- ال�شيد مناف ح�شين ال�شباغ   

مديرًا لإدارة التناف�شية وقيا�س الأداء. 6- ال�شيد اأ�شامة �شالح العلوي   

�ملادة �لثانية

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

يف اجلريدة الر�شمية.

�لنائب �الأول لرئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 يـــولـيــــــــــــو 2019م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف 

 قر�ر رقم )57( ل�سنة 2019

ب�ساأن توثيق �ملحرر�ت و�لت�سديق عليها بالو�سائل �الإلكرتونية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل باملر�شوم  1971 ب�شاأن التوثيق، املعدَّ بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

بقانون رقم )37( ل�شنة 2017،

وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

1996، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )16( ل�شنة 2014 ب�شاأن حماية معلومات ووثائق الدولة،

وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 

2018، وعلى الأخ�س املادة )18( منه،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1971 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن 

ل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009، التوثيق، املعدَّ

باإر�شال وت�َشلُّم  الفنية اخلا�شة  2018 بتنظيم ال�شرتاطات  ل�شنة  القرار رقم )36(  وعلى 

وحتديث ال�شجالت والتوقيعات الإلكرتونية للجهات العامة،

وبعد التن�شيق مع اجلهات ذات العالقة،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

 

قرر �الآتي:

مادة )1(

�لتعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قرين كل منها، 

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

�لوز�رة: الوزارة المعنية ب�شئون العدل.

�لوزير: الوزير المعني ب�شئون العدل.

�لجهة �الإد�رية: اإدارة التوثيق بالوزارة.

�لهيئة: هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

�لتوثيـــق �الإلكترونـــي: الإجـــراء الذي يقوم بـــه الموثق وفق القوانين واللوائـــح المنظمة لأعمال 
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التوثيـــق، وين�شاأ عنـــه معلومات يمكن اإر�شالهـــا اأو ا�شتالمها اأو تخزينها بو�شائـــل اإلكترونية، بما 

فيها جميع المعلومات التي ترتبط منطقيًا بهذا الإجراء، اأو تترابط معه على اأيِّ نحو اآخر بحيث 

ت�شبـــح جـــزءًا منه، �شواء ن�شاأت في وقت متزامن اأم ل، وي�شمل ذلك اأي اإ�شعار اأو طلب اأو اإيجاب 

اأو قبول وغير ذلك من الإجراءات ذات ال�شلة باإجراء التوثيق.

نظـــام معلومات �لتوثيق �الإلكتروني: نظام معلومـــات ي�شتخدم في اأعمال التوثيق يت�شم بجودة 

الأجهـــزة والبرمجيـــات الم�شتخدمـــة فـــي اإن�شائـــه، واآمـــن اإلى حد معقـــول من الختـــراق و�شوء 

ال�شتخدام، ويت�شمن ذلك الخدمات الإلكترونية اأو تطبيقات الهواتف الذكية.  

معاملة �لتوثيق �الإلكتروني: المعاملة التي تن�شاأ عن نظام معلومات التوثيق الإلكتروني.

 

مادة )2(

نطاق �لتطبيق

الت�شديق  اأو  توثيقها  الإدارية  للجهة  يجوز  التي  املعامالت  على  القرار  اأحكام هذا   ت�شري 

عليها اإلكرتونيًا. وي�شدر الوزير قرارًا بتحديد اأنواع املحررات التي يجوز توثيقها اأو الت�شديق 

عليها عرب نظام معلومات التوثيق الإلكرتوين.

 

مادة )3(

��سرت�طات ومعايري �أنظمة معلومات �لتوثيق �الإلكرتوين

يجب اأن يكون نظام معلومات التوثيق الإلكرتوين معدًا اأو معتمدًا من قبل الهيئة، على اأن 

تتوافر فيه ال�شرتاطات واملعايري الآتية:

1- اأن يكـــون النظام قائمًا علـــى درا�شة �شاملة لكافة العمليات والوظائـــف ذات ال�شلة بالغر�س 

الذي اأن�شئ من اأجله.

2- اأن يكون النظام قادر على �شمان �شالمة البيانات.

3- اأن يمتلك النظام القدرة على منع النفاذ اإلى النظام وا�شتخدامه دون اإذن.

4- اأن تتخذ الإجراءات الالزمة ل�شمان اأمن المعدات والبرمجيات المكونة للنظام.

5- اأية معايير تقنية تنطبق وفق معايير �شناعة البرمجيات.

 

مادة )4(

�لتز�مات �ملوثق

يجب على كاتب العدل ا�شتخدام نظام معلومات التوثيق الإلكرتوين لإجراء معامالت التوثيق 

الإلكرتوين على اأن يلتزم بالآتي:
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1- اأن يتحقق من كون اأحد اأطراف المعاملة بحريني الجن�شية اأو مقيم في مملكة البحرين.

2- اأن يتثبت - قدر الإمكان - من اأهلية ور�شا و�شالمة اإرادة طالب الخدمة.

3- اأن يتاأكـــد مـــن موافقة طالب الخدمة علـــى م�شمون المحررات المـــراد توثيقها اأو الت�شديق 

عليها قبل التوقيع.

4- اأن يكـــون التحقـــق من هوية طالب الخدمـــة وفق القانون واللوائح المنظمـــة لأعمال التوثيق، 

ويت�شمـــن ذلـــك الو�شائـــل الإلكترونيـــة التي قد تكـــون متاحة عبـــر نظام معلومـــات التوثيق 

الإلكتروني كالمقابالت عبر المحادثات المرئية، وفي حال كان التحقق من اإرادة الأطراف 

عبـــر المحادثـــات المرئية فيجـــب التاأكد من جودة ال�شـــوت وال�شورة واأن تكـــون المحادثة 

المرئية بالكامل م�شجلة ومرتبطة بنظام معلومات التوثيق الإلكتروني.

5- القيام بجميع اللتزامات الواجبة على كاتب العدل قانونًا.

 

مادة )5(

�لتوقيع على �ملحرر�ت �ملوثقة �إلكرتونياً

واملعامالت  اخلطابات  قانون  لأحكام  وفقًا  الإلكرتوين  التوثيق  معاملة  على  التوقيع  يكون 

الإلكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 2018 وعلى الأخ�س املادة )6( منه.

 

 مادة )6(

�خلتم �الإلكرتوين

باخلتم  املحررات  ُتختم   – الأحوال  بح�شب   – الت�شديق  اأو  التوثيق  معاملة  اإمتام  بعد 

الإلكرتوين من خالل املوثق الذي اأمت معاملة التوثيق الإلكرتوين قبل اإر�شالها لطالب اخلدمة.

 

مادة )7(

حفظ �ملحرر�ت �ملوثقة �أو �مل�سدق عليها �إلكرتونياًً 

حتفظ املحررات املوثقة اأو امل�شدق عليها اإلكرتونيًا يف نظام معلومات التوثيق الإلكرتوين 

مبا يكفل خ�شو�شية البيانات الواردة فيها وفقًا لال�شرتاطات واملعايري الواردة يف املادة )3( من 

هذا القرار.
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مادة )8(

حجية �ملحرر�ت �ملوثقة �أو �مل�سدق عليها �إلكرتونياً

املقررة  احلجية  ذات  الإثبات  يف  اإلكرتونيًا  عليها  امل�شدق  اأو  املوثقة  للمحررات  تكون 

للمحررات الر�شمية.

 

مادة )9(

�لنفاذ

على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به بعد ُم�شي �شهر من تاريخ ن�ْشِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق:11 يـــــوليــــــــو  2019م  
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )58( ل�سنة 2019

ب�ساأن حل جمعية �لتاأميل �لثقافية �الجتماعية

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،

الثقافية  التاأميل  جمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   1999 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

الجتماعية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية التاأميل الثقافية الجتماعية،

خمالفة  فيه  والثابتة   ،2018/3/4 يف  املوؤرخ  الأهلية  املنظمات  دْعم  اإدارة  تقرير  وعلى 

اأنها مل تعقد  1989 من  للبند )3( من املادة )50( من املر�شوم بقانون )21( ل�شنة  اجلمعية 

جمعيتها العمومية عامني متتاليني،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

حُتل جمعية التاأميل الثقافية الجتماعية.

مادة )2(

ـن ال�شادة �شركة جرانت ثورنتون عبدالعال م�شفيًا للجمعية، وت�شتحق اأجرها بعد انتهاء   يعيَّ

مهمتها، وتقوم بت�شفية اجلمعية وتوزيع ناجت الت�شفية ِوفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي 

للجمعية، وذلك خالل ثمانية اأ�شهر  من تاريخ ن�ْشر هذا القرار .

مادة )3(

 ُيـحَظـر على اأع�شاء اجلمعية والقائمني على اإدارتها وموظفيها موا�شلة ن�شاطها اأو الت�شرف 

يف اأموالها بعد �شدور هذا القرار، كما يجب على القائمني على اإدارة اجلمعية املبادرة بت�شليم 

وعلى  وعلى موظفيها  عليهم  باجلمعية، وميتنع  وال�شجالت اخلا�شة  امل�شتندات  ي جميع  امل�شفِّ
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امل�شرف املودعة لديه اأموال اجلمعية  واملدينني لها الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من �شئون اجلمعية اأو 

ي. حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ

مادة )4(

ي اأن يقوم بجميع مايلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية وحقوقها، واأن ي�شتويف  على امل�شفِّ

بالوفاء مبا عليها من ديون، مع مراعاة  يقوم  واأن  الغري،  اأو  امل�شاهمني  ِقـَبل  لها من حقوق  ما 

رة يف نظام اجلمعية. الأحكام املقرَّ

مادة )5(

ي اإىل الوزارة ح�شابًا ختاميًا عن اأعمال الت�شفية. يقدم امل�شفِّ

مادة )6(

ل. ُيبلغ هذا القرار اإىل اجلمعية مبوجب خطاب م�شجَّ

مادة )7(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

 وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

   جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 23 �شـوال 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 26 يونيــو  2019م  
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )59( ل�سنة 2019

ب�ساأن حل �جلمعية �لبحرينية لزر�عة �لقوقعة و�العتالل �ل�سمعي

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 رقم )38( ل�شنة 2005 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل اجلمعية البحرينية لزراعة 

القوقعة والعتالل ال�شمعي،

وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية لزراعة القوقعة والعتالل ال�شمعي،

وعلى تقرير اإدارة دْعم املنظمات الأهلية املوؤرخ يف 2018/3/4 والثابتة فيه خمالفة اجلمعية 

اأنها مل تعقد جمعيتها  1989 من  للبند )3( من املادة )50( من املر�شوم بقانون )21( ل�شنة 

العمومية عامني متتاليني،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

حُتل اجلمعية البحرينية لزراعة القوقعة والعتالل ال�شمعي.

مادة )2(

ـن ال�شادة �شركة جرانت ثورنتون عبدالعال م�شفيًا للجمعية، وت�شتحق اأجرها بعد انتهاء   يعيَّ

مهمتها، وتقوم بت�شفية اجلمعية وتوزيع ناجت الت�شفية ِوفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي 

للجمعية، وذلك خالل ثمانية اأ�شهر  من تاريخ ن�شر هذا القرار .

مادة )3(

 ُيـحَظر على اأع�شاء اجلمعية والقائمني على اإدارتها وموظفيها موا�شلة ن�شاطها اأو الت�شرف 

يف اأموالها بعد �شدور هذا القرار ، كما يجب على القائمني على اإدارة اجلمعية املبادرة بت�شليم 

وعلى  وعلى موظفيها  عليهم  باجلمعية، وميتنع  وال�شجالت اخلا�شة  امل�شتندات  ي جميع  امل�شفِّ
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امل�شرف املودعة لديه اأموال اجلمعية  واملدينني لها الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من �شئون اجلمعية اأو 

ي. حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ

مادة )4(

ي اأن يقوم بجميع مايلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية وحقوقها، واأن ي�شتويف  على امل�شفِّ

ديون، مع مراعاة  عليها من  بالوفاء مبا  يقوم  واأن  الغري،  اأو  امل�شاهمني  ِقَبل  لها من حقوق  ما 

رة يف نظام اجلمعية . الأحكام املقرَّ

مادة )5(

ي اإىل الوزارة ح�شابًا ختاميًا عن اأعمال الت�شفية. يقدم امل�شفِّ

مادة )6(

ـل. ُيبلغ هذا القرار اإىل اجلمعية مبوجب خطاب م�شجَّ

مادة )7(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

 وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

   جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 23 �شـوال 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 26 يونيــو  2019م  
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية 

 قر�ر رقم )60( ل�سنة 2019

ب�ساأن حل جمعية �لتنوير �الإ�سالمية

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 رقم )15( ل�شنة 2003 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية التنوير الإ�شالمية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية التنوير الإ�شالمية،

وعلى تقرير اإدارة دْعم املنظمات الأهلية املوؤرخ يف 2018/3/4 والثابتة فيه خمالفة اجلمعية 

اأنها مل تعقد جمعيتها  1989 من  للبند )3( من املادة )50( من املر�شوم بقانون )21( ل�شنة 

العمومية عامني متتاليني،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

حُتل جمعية التنوير الإ�شالمية.

مادة )2(

ـن ال�شادة �شركة جرانت ثورنتون عبدالعال م�شفيًا للجمعية وت�شتحق اأجرها بعد انتهاء   يعيَّ

مهمتها، وتقوم بت�شفية اجلمعية وتوزيع ناجت الت�شفية ِوفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي 

للجمعية، وذلك خالل ثمانية اأ�شهر  من تاريخ ن�ْشر هذا القرار .

مادة )3(

 ُيـحَظر على اأع�شاء اجلمعية والقائمني على اإدارتها وموظفيها موا�شلة ن�شاطها اأو الت�شرف 

يف اأموالها بعد �شدور هذا القرار، كما يجب على القائمني على اإدارة اجلمعية املبادرة بت�شليم 

وعلى  وعلى موظفيها  عليهم  باجلمعية، وميتنع  وال�شجالت اخلا�شة  امل�شتندات  ي جميع  امل�شفِّ

امل�شرف املودعة لديه اأموال اجلمعية  واملدينني لها الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من �شئون اجلمعية اأو 

ي. حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ
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مادة )4(

ي اأن يقوم بجميع مايلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية وحقوقها، واأن ي�شتويف  على امل�شفِّ

ديون، مع مراعاة  عليها من  بالوفاء مبا  يقوم  واأن  الغري،  اأو  امل�شاهمني  ِقَبل  لها من حقوق  ما 

رة يف نظام اجلمعية. الأحكام املقرَّ

مادة )5(

ي اإىل الوزارة ح�شابًا ختاميًا عن اأعمال الت�شفية. يقدم امل�شفِّ

مادة )6(

ل. ُيبلغ هذا القرار اإىل اجلمعية مبوجب خطاب م�شجَّ

مادة )7(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

 وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

   جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 23 �شـوال 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 26 يونيــو  2019م  
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية 

 قر�ر رقم )61( ل�سنة 2019

ب�ساأن حل جمعية �لزهر�ء لرعاية �الأيتام

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،

لرعاية  الزهراء  جمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )38( رقم  القرار  وعلى 

الأيتام،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الزهراء لرعاية الأيتام،

وعلى تقرير اإدارة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخ يف 2018/3/4 والثابتة فيه خمالفة اجلمعية 

اأنها مل تعقد جمعيتها  1989 من  للبند )3( من املادة )50( من املر�شوم بقانون )21( ل�شنة 

العمومية عامني متتاليني،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

حُتل جمعية الزهراء لرعاية الأيتام.

مادة )2(

ـن ال�شادة �شركة جرانت ثورنتون عبدالعال م�شفيًا للجمعية وت�شتحق اأجرها بعد انتهاء   يعيَّ

مهمتها، وتقوم بت�شفية اجلمعية وتوزيع ناجت الت�شفية ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي 

للجمعية، وذلك خالل ثمانية اأ�شهر من تاريخ ن�ْشر هذا القرار.

مادة )3(

 ُيـحَظر على اأع�شاء اجلمعية والقائمني على اإدارتها وموظفيها موا�شلة ن�شاطها اأو الت�شرف 

يف اأموالها بعد �شدور هذا القرار، كما يجب على القائمني على اإدارة اجلمعية املبادرة بت�شليم 

وعلى  وعلى موظفيها  عليهم  باجلمعية، وميتنع  وال�شجالت اخلا�شة  امل�شتندات  ي جميع  امل�شفِّ
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امل�شرف املودعة لديه اأموال اجلمعية  واملدينني لها الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من �شئون اجلمعية اأو 

ي. حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ

مادة )4(

ي اأن يقوم بجميع مايلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية وحقوقها، واأن ي�شتويف  على امل�شفِّ

ديون، مع مراعاة  عليها من  بالوفاء مبا  يقوم  واأن  الغري،  اأو  امل�شاهمني  ِقَبل  لها من حقوق  ما 

رة يف نظام اجلمعية. الأحكام املقرَّ

مادة )5(

ي اإىل الوزارة ح�شابًا ختاميًا عن اأعمال الت�شفية. يقدم امل�شفِّ

مادة )6(

ل. ُيبلغ هذا القرار اإىل اجلمعية مبوجب خطاب م�شجَّ

مادة )7(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

 وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

   جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 23 �شـوال 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 26 يونيــو  2019م  
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )62( ل�سنة 2019

ب�ساأن حل جمعية ِمد�د

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 رقم )28( ل�شنة 2009 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية ِمداد،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ِمداد،

وعلى تقرير اإدارة دْعم املنظمات الأهلية املوؤرخ يف 2018/3/4 والثابتة فيه خمالفة اجلمعية 

اأنها مل تعقد جمعيتها  1989 من  للبند )3( من املاده )50( من املر�شوم بقانون )21( ل�شنة 

العمومية عامني متتاليني،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

حُتل جمعية ِمداد.

مادة )2(

ـن ال�شادة �شركة جرانت ثورنتون عبدالعال م�شفيًا للجمعية وت�شتحق اأجرها بعد انتهاء   يعيَّ

مهمتها، وتقوم بت�شفية اجلمعية وتوزيع ناجت الت�شفية وفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي 

للجمعية وذلك خالل ثمانية اأ�شهر  من تاريخ ن�شر هذا القرار.

مادة )3(

 ُيـحَظر على اأع�شاء اجلمعية والقائمني على اإدارتها وموظفيها موا�شلة ن�شاطها اأو الت�شرف 

يف اأموالها بعد �شدور هذا القرار، كما يجب على القائمني على اإدارة اجلمعية املبادرة بت�شليم 

وعلى  وعلى موظفيها  عليهم  باجلمعية، وميتنع  وال�شجالت اخلا�شة  امل�شتندات  ي جميع  امل�شفِّ

امل�شرف املودعة لديه اأموال اجلمعية  واملدينني لها الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من �شئون اجلمعية اأو 

ي. حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ
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مادة )4(

ي اأن يقوم بجميع مايلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية وحقوقها  واأن ي�شتويف ما  على امل�شفِّ

لها من حقوق ِقَبل امل�شاهمني اأو الغري، واأن يقوم بالوفاء مبا عليها من ديون، مع مراعاة الأحكام 

رة يف نظام اجلمعية. املقرَّ

مادة )5(

ي اإىل الوزارة ح�شابًا ختاميًا عن اأعمال الت�شفية. يقدم امل�شفِّ

مادة )6(

ل. ُيبلغ هذا القرار اإىل اجلمعية مبوجب خطاب م�شجَّ

مادة )7(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

 وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

   جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 23 �شـوال 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 26 يونيــو  2019م  
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )66( ل�سنة 2019 

ـم �مل�ستفيد  ب�ساأن ��ستبد�ل �أمني �سر �جلهة �الإد�رية �ملخت�سة بالبت يف تَظـلُّ

من �لتعوي�ض �أو �الإعانة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

ـل  ـَعـطُّ التَّ �شد  التاأمني  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )78( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

م  وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2007 ب�شاأن حتديد اجلهة الإدارية املخت�شة بالبت يف تَظـلُـّ

ـَظـلُّم والبت فيه، امل�شتفيد من التعوي�س اأو الإعانة، واإجراءات تقدمي التَّ

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2019 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل اجلهة الإدارية املخت�شة بالبت يف 

م  امل�شتفيد من التعوي�س اأو الإعانة، تَظـلُـّ

قرر �الآتي:

مادة )1(

ت�شكيل اجلهة  اإعادة  ب�شاأن   2019 ل�شنة  رقم )39(  القرار  املادة )2( من  بن�س  ُيـ�شتبَدل 

م امل�شتفيد من التعوي�س اأو الإعانة، الن�س الآتي: الإدارية املخت�شة بالبت يف تَظـلُـّ

 – املهنية  املعاهد  �شئون  باإدارة  تدريب  – اأخ�شائي  زينب ح�شني حبيب  ال�شيدة/  "ُتـعّيـَن 
ها  مات وعْر�شِ ـَظـلُـّ ِم التَّ اأمنَي �شرٍّ للجنة، وتقوم باإعداِد التقارير اخلا�شة باللجنة والتن�شيق، وَتـ�َشـلُـّ

على اللجنة للبَّت فيها، واإعداِد النتائج مبا يف ذلك جداول املقبولني والتقارير ور�شائل الرد على 

املَتـَظـلِّـمني وت�شليمها لق�شم مدفوعات التاأمني وتدقيق املطالبات، وكل ما ُيـ�شَنـد اإليها يف �شبيل 

اإجناز اللجنة ملهامها".

مادة )2(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به تاريخ �شدوره، وُيـن�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

   جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 29 �شوال 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 2 يـــــوليـــو 2019م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )67( ل�سنة 2019

 ب�ساأن �لرتخي�ض باإن�ساء معهد �ملعلم

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة،

اإن�شاء  لرتاخي�س  العمل  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  امل�شرَتكة  اللجنة  تو�شية  وعلى 

اأو�شاع  تعديل  بتقرير  الواردة  املعاهد،  اأو�شاع  تعديل  اإطار  يف  والتدريبية  التعليمية  املوؤ�ش�شات 

لة من وزارة الرتبية والتعليم ال�شادر يف يوليو 2008، املعاهد واملراكز املحوَّ

قرر �الآتي:

مادة - 1 -

با�شم  والتجاري  الإداري  للتدريب  معهد  اإن�شاء  يف  ذ.م.م  املعلم  �شركة  لل�شادة/  �س  يرخَّ

ويقيَّد  رقم )129176-1(،  �شجل جتاري  AL MOALEM INSTITUTE( حتت  املعلم  )معهد 

حتت قْيد رقم )10/م.ت.خ/2019(.

مادة - 2 -

َن�ْشره يف اجلريدة  على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

   جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 30 �شـــــوال 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 3 يــــــوليــــو 2019م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )128( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من �لعقار�ت بعد �لتق�سيم 

يف منطقة قاليل - جممع 255

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارات بعد التق�شيم الكائنة مبنطقة قاليل جممع 255، اإىل ت�شنيف مناطق 
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عليها  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفقًا   )RHA( اأ املت�شل  ال�شكن 

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�ْشِره.

وزير �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 14 �شوال 1440هـ 

الـمــــوافــــــق: 17 يـونيــو 2019م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )138( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة جدحف�ض - جممع 423

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 04040601 الكائن مبنطقة جدحف�س جممع 423 اإىل ت�شنيف 
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مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1440هـ 

الـمــــوافــــــق: 27 يـونيــو 2019م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )139( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1218

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 10035656 الكائن مبنطقة مدينة حمد جممع 1218 اإىل ت�شنيف 
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ق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفقًا   )RA( اأ ال�شكن اخلا�س  مناطق 

عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 

.2009

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1440هـ 

الـمــــوافــــــق: 27 يـونيــو 2019م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )140( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين يف منطقة �سار - جممع 517

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 05025513 والعقار رقم 05027226 الكائنني مبنطقة �شار جممع 
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517 اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة 

رئي�س  قرار  يف  الواردة  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليهما  ق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة 

جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1440هـ 

الـمــــوافــــــق: 27 يـونيــو 2019م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )144( ل�سنة 2019

 بتعديل �ملادة )1( من �لقر�ر رقم )52( ل�سنة 2013

بت�سكيل جلنة �لّتـَظـلُّـمات من قر�ر�ت �لتخطيط �لعمر�ين ونظام عملها

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

قرارات  من  مات  ـَظـلُـّ التَّ جلنة  بت�شكيل   2013 ل�شنة   )52( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

التخطيط العمراين ونظام عملها،

وبعد التن�شيق مع اجلهات ذات العالقة،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

مات من  ـَظـلُـّ ُي�شتبَدل بن�س املادة )1( من القرار رقم )52( ل�شنة 2013 بت�شكيل جلنة التَّ

قرارات التخطيط العمراين ونظام عملها، الن�س الآتي:

القرار  هذا  يف  اإليها  امل�شار  العمراين(  التخطيط  قرارات  من  مات  ـَظـلُـّ التَّ )جلنة  ـل  "ُت�شكَّ
بكلمة )اللجنة(، برئا�شة وكيل الوزارة ل�شئون البلديات، وع�شوية ُكلٍّ من:

1- ممثل عن �شئون التنظيم العقاري.

2- ممثل عن �شئون الأ�شغال.

3- ممثل عن هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

4- ممثل عن رابطة المكاتب الهند�شية.

5- ممثل عن جمعية المهند�شين.

6- الم�شت�شار القانوني بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

7- رئي�س ق�شم تراخي�س وتنظيم البناء ببلدية المنطقة الجنوبية."

�ملادة �لثانية

على املعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 �شـــوال 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 3 يــــولـيـــــو 2019م
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وز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

 قر�ر رقم )61( ل�سنة 2019

ع ع�سكر �لريا�سي   ب�ساأن ت�سجيل وقْيد ملخ�ض �لنظام �الأ�سا�سي ملُجمَّ

بوز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة  

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

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

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018،

وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

ع ع�شكر الريا�شي، وعلى ملخ�س النظام الأ�شا�شي ملُجمَّ

ع ع�شكر الريا�شي، وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية ملوؤ�ش�شي ُمـجمَّ

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

املراكز  قيد  �شجل  يف  الأ�شا�شي  نظامه  ملخ�س  ـد  وُيـَقـيَّ الريا�شي  ع�شكر  ع  ُمـجمَّ ـل  ُي�شجَّ

ال�شبابية اخلا�شعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قيد رقم )2019/39(.

�ملادة �لثانيـة

على القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

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

 وزير �سئون �ل�سباب و�لريـا�سة 

�أمين بن توفيــق �ملوؤيـد

�شدر بتاريخ: 29 �شوال 1440هــ 

الـمــــوافــــــق: 2 يـولـيـــــو 2019م
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ع ع�سكر �لريا�سي بيان باأ�سماء �الأع�ساء �ملوؤ�س�سني ملُجمَّ

�لرقم �ل�سخ�سي�ال�سم�لرقم

860402096عي�شى جمعة عي�شى الكعبي1

850405378عبداللطيف عبداهلل عبداللطيف البوعينني2

940704994في�شل عي�شى عبداهلل البوعينني3

801210216خالد را�شد �شعود في�شل البوعينني4

860302288حممد �شعد عبدالعزيز ال�شيخ حممد العازمي5

861000684را�شد عي�شى خمي�س جمعة الكعبي6

891205608في�شل علي �شعيد ْبريد ال�شاعر املن�شوري7

891205713في�شل �شالح عبداملجيد حممد الذوادي8

800605349حممد جمعة حممد جمعة الكعبي9

880700955اإبراهيم حممد اإبراهيم الكعبي10

880600101عبداهلل را�شد عيد مر�شد الكبي�شي11

940102188حممد نا�شر �شعيد ال�شاعر املن�شوري12

840507801عبدالعزيز مبارك عبدالعزيز ال�شيخ حممد العازمي13

930102207حممد نا�شر را�شد الكعبي14

920303986�شعود في�شل جا�شم اأحمد البوعينني15

910705704عبداهلل را�شد خمي�س عبداهلل البوعينني16

910106134اأحمد خليفة خمي�س حممد جمعة الكعبي17

931111471عبداللطيف ح�شن عبداهلل بوخما�س البوعينني18

830604944اأحمد جابر اإبراهيم الذوادي19

900804807نا�شر ْبريد �شعيد املن�شوري20
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ملخ�ض

ع ع�سكر �لريا�سي   �لنظام �الأ�سا�سي لـُمجمَّ

ع يف عام 2019 ومت ت�شجيله بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت رقم     تاأ�ش�س هذا املُجمَّ

باإ�شدار قانون اجلمعيات   1989 )2019/39( طبقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة وتعديالته، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية ال�شادرة 

بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

ع ع�شكر الريا�شي - يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين - اإىل  ويهدف جُممَّ

العمل على حتقيق الأهداف التالية: 

1- تربية الن�سء وال�شباب تربية متزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2- تنميـــة مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافيـــة والفنية والتطوعية بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3- رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4- اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب للم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.

5- دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

ع اأنواع، هي: والع�شوية باملُجمَّ

1. ع�شو عامل.               2. ع�شو تابع.   3. ع�شو فخري.

ع، كما اأو�شح النظام اإجراءات اكت�شاب  نها النظام الأ�شا�شي للُمجمَّ مَّ ولكل منها �شروط ت�شَ

الع�شوية واإ�شقاطها، وحقوق وواجبات الأع�شاء.

ع ويف مقدمتها اجلمعية  للُمجمَّ املختلفة  الأجهزة  بيان  الأ�شا�شي على  النظام  ا�شتمل  وقد   

دين ل�شرتاكاتهم والذين م�شت  العمومية، حيث ن�س على اأن تتكون من الأع�شاء العاملني امل�شدِّ

العمومية، فيما عدا  انعقاد اجلمعية  تاريخ  الأقل حتى  اأ�شهر على  �شتة  العاملة  على ع�شويتهم 

ع. النعقاد الأول للجمعية العمومية للُمجمَّ

ده جمل�س اإدارة  وجتتمع اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

ع خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية. املُجمَّ

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء،  وع�شرة  رئي�س  من  مكون  اإدارة  جمل�س  ع  املُجمَّ �شئون  ويدير   

ع من بني اأع�شائه العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، وتكون مدة جمل�س الإدارة  العمومية للُمجمَّ

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابه، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.
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ع  دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املُجمَّ ون�س النظام الأ�شا�شي على اخت�شا�شات حمدَّ

قانوًنا  بها  ح  امل�شرَّ الن�شاط  اأوجه  ملمار�شة خمتلف  لأع�شائه  الفر�س  وتوفري  اأموره،  وت�شريف 

ح�شب نظامه الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه مبجرد تكوينه نائبًا 

ـن بالنظام. للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبيَّ

فيهم  تتوافر  ممن  باأجر  غ  متفرِّ مدير  الإدارة  جمل�س  تعيني  جواز  الأ�شا�شي  النظام  ـن  وبيَّ

دها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. وجتوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

ع اعتبارًا من الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب،  وتبداأ ال�شنة املالية للُمجمَّ

يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  والتربعات  وال�شرتاك  اللتحاق  ر�شوم  من  مواردها  وتتكون 

ع  املُجمَّ ويْوِدع  عليها.  الكتابية  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س 

ـبع الإجراءات  ع اأمواًل عامة، وُتـتَّ اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتـعتَبـر اأموال املُجمَّ

املن�شو�س عليها يف قانون اجلمعيات والأندية عند حدوث الت�شفية.

ع هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف  ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املُجمَّ

اأول اجتماع لها لالعتماد، ومن َثـم العمل مبوجبها.

ع ما لديهم من �شكاٍو اإىل اأمني �شر  م اأع�شاء املُجمَّ ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

ـق و�شماع اأقوال ال�شاكي اأن يحيلها اإىل جمل�س الإدارة لتخاذ ما  ـَحـقُّ ع، الذي عليه بعد التَّ املُجمَّ

ـخذه  يراه منا�شبًا ب�شاأنها وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بالقرار الذي اتَّ

ع. ع ويف حدود اأحكام النظام الأ�شا�شي للُمجمَّ جمل�س الإدارة ِوْفـقًا لاّلئحة الداخلية للُمجمَّ

على  ُيـحَظـر  كما  والدينية،  ال�شيا�شية  بامل�شائل  ال�شتغال  واأع�شائه  ع  املُجمَّ على  وُيـحَظـر 

التابعة  املن�شاآت  داخل  رة  خمدِّ اأو  م�شكرة  مواد  اأية  تقدمي  اأو  تناول  ومنت�شبيه  ع  املُجمَّ اأع�شاء 

ع. للُمجمَّ

ويخ�شع  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  ت�شعها  التي  العامة  ال�شيا�شة  اإطار  يف  ويعمل 

والنظام  للقانون  مطابقتها  من  ـق  ـَحـقُّ والتَّ ع  املُجمَّ اأعمال  فْحـ�س  الرقابة  وتتناول  لرقابتها 

الرقابة املوظفون  اأن يتوىل هذه  الوزارة على  العمومية وتوجيهات  الأ�شا�شي وقرارات اجلمعية 

ـنهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. الذين يعيِّ

ع اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك  ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املُجمَّ

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( 

ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  بهذا  ن�س  به  يرد  مل  وفيما 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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 جمعية �لفكر �حلر

 �لبيانات �ملالية وتقرير �ملدقق �ملايل �مل�ستقل 

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018
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 جمعية �لتجمع �لقومي �لدميقر�طي

 �لبيانات �ملالية وتقرير �ملدقق �ملايل �مل�ستقل 

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018
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�إعالن جتديد وكاالت جتارية

الوكالة  قيد  مت  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  التجارية  الوكالت  ق�شم  ُيفيد 

التجارية املذكور تفا�شيلها اأدناه:

2359 رقم قيد الوكالة 

1977/12/24تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

PEPSI COLA INCORPORATION

AMERICAN

PURCHASE, NEW YORK 10577, U.S.A.
 �شركة م�شانع احمدى �س.م.ب مقفلةا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Drinks

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
PEPSI - COLA TEEM SHANI

غري حمددة املدةمدة الوكالة

8017 رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.NAI International Co. Ltd

SAUDI

 Vibes Office, U-shpae Center 3rd Floor Prince Saud Al
Faisal St Al Rawdah PO. Box 1234, Jeddah 23431

 �شركة املوؤيد للتوزيع ذ.م.م ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Drinks

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة

Pomegranate Hibiscus Rose Iced Tea

Peach Mint Mango Jasmine Iced Tea

Lemon Mint Orange Blossom Iced Tea

Giner Lemongrass Honey Green Tea
غري حمددة املدةمدة الوكالة

ق�سم �لوكاالت �لتجارية 
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 وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات مركز �مل�ستثمرين

                    

�إعالن رقم )610( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

حمام، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )جلف �شا�س كون�شلت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 76621، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 150،000 )مائة وخم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شعيد طراد طراد حمام، وفوزي 

�شعيد طراد حمام، وطالل �شعيد طراد حمام.

�إعالن رقم )611( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل  فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل فرع ب�سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ال�شفريات(،  ا�شم )�شوق  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  نونو،  اإبراهيم  داود 

50368، طالبًا تحويل الفرع الرابع اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، براأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، 

وت�شبح مملوكة لل�شيد اإبراهيم داود اإبراهيم نونو.

�إعالن رقم )612( ل�سنة2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

للحالقة(،  بورا�شي  )�شالون  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الحربي،  عبداهلل  عبدالكريم  اإبراهيم 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 21194، طالبا تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة الم�شمى )البرن�س ل�شنع المعادن( 

مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(  المعادن  ل�شنع  البرن�س  )�شركة  التجاري  ا�شمها  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى 
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و  ،SREYAS MEETHELE PALLIKKAL من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000

.RAGITHA SREYAS

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

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

�إعالن رقم )613( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ت�سامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ زاهية 

محمد علي من�شور الغ�شرة، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ثري ماك�س للتجارة(، الم�شجلة بموجب 

وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،1-67832 رقم   القيد 

مقداره 150 )مائة وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من: اإبراهيم ميرزا عبدالح�شين علي، و�شفية 

محمد علي عي�شى القاري، وزاهية محمد علي من�شور الغ�شرة.

    

�إعالن رقم )614( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

يو�شف جمعه فردان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تراك اإن قو للو�شاطة(، الم�شجلة بموجب القيد 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها  127136، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  رقم 

التجاري )�شركة تراك اإن قو للو�شاطة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون 

مملوكة لكل من:  محمد علي يو�شف جمعه فردان، وابت�شام عبدالر�شا كاظم فتيل فردان. 

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

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

�إعالن رقم )615( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

الفردية التي تحمل ا�شم )الأغذية الممتازة البحرين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 4-30611، طالبًا تغيير ال�شكل 

2،500 )األفان وخم�شمائة(  اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
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دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة التنمية الزراعية المحدودة، ال�شعودية الجن�شية.

�إعالن رقم )616( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ت�سامن 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه نبوية كوني، مالكة 

109475، طالبة  �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )نبوية كوني �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، 

وتكون مملوكة لكل من: نبوية كوني، وال�شيد ح�شين مجيد ر�شي محفوظ. 

�إعالن رقم )617( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

خالد عبدال�شتار عنايت محمد رانا، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإيزي اأند فا�شت للحلول التجارية(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 62753-17، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 

1،500 )الف وخم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد  م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

خالد عبدال�شتار عنايت محمد رانا، وعثمان خالد محمد خالد عبدال�شتار رانا. 

�إعالن رقم )618( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مركز توليب الطبي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 113138، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 100،000 

.BALRAJ KISHOREمائة األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لـ(

�إعالن رقم )619( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شمير نعيم 
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�شعيد علم الدين، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مقاولت جبل الريان(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

68848-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شمير نعيم �شعيد علم الدين، و�شقراط فوؤاد 

البريحي.  

�إعالن رقم )620( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ال�شفريات(،  ا�شم )�شوق  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  نونو،  اإبراهيم  داود 

اإلى )�شركة منامه توتل تريدنغ �س.�س.و( قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره  50368، طالبًا تحويل الفرع الرابع 

1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة للمالك نف�شه. 

�إعالن رقم )621( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

ر اإقبال  ثِّ يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ مدَّ

محمد اإقبال بركات علي محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ناز لمقاولت البناء(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،71536 رقم  القيد 

ر اإقبال محمد  ثِّ وبراأ�شمال مقداره 2،500،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مدَّ

 .SHAHID MEHMOOD اإقبال بركات علي محمد، و

�إعالن رقم )622( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ا�شتيراد اأمواج �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 131149، طالبا تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، ا�شمها التجاري )�شركة ا�شتيراد اأمواج 

اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عبداهلل نورالدين  5،000 )خم�شة  ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 

عبداهلل نورالدين،  و�شركة )ا�شتيراد اأمواج بارتنر�شب كومبني(.      

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

�إعالن رقم )623( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  للعمرة(،  ا�شم )�شباب �شلماباد  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأحمد كاظم علي بوعبود، مالك  جعفر 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،130916 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد جعفر اأحمد كاظم علي 

بوعبود،  و�شادق جعفر اأحمد اأحمد كاظم علي بوعبود.

�إعالن رقم )624( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ مازن �شعت، 

مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )كونتك لال�شت�شارات والتطوير �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 129847، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: م�شطفى بكري، ومازن علي �شليمان �شعت.

�إعالن رقم )625( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ت�سامن بحرينية

 

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

ميا، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ن�شاأت للديكور الداخلي �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 126058، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن بحرينية، ا�شمها التجاري 

500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة  الداخلي/ت�شامن(، وبراأ�شمال مقداره  للديكور  ن�شاأت  )�شركة 

لكل من: اإقبال فول ميا، واإيمان ح�شن محمد فردان.     

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.
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�إعالن رقم )626( ل�سنة  2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة ت�سامن

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شركة اأنهار لل�شم�شرة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 122386 

- 1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 4،000 )اأربعة 

اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: اأحمد محمد عو�س محمد، ومحمد اأحمد عبدالحليم عبداهلل.

�إعالن رقم) 627( ل�سنة 2019 

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ رقية 

اأمان اهلل اأ�شد ملك، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شر النجاح للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

77629-2، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

اأ�شد ملك،  اأمان اهلل  رقية  لكل من:  وتكون مملوكة  دينارًا بحرينيًا،  واأربعمائة وخم�شون(  )األف   1،450 مقداره 

و�شيفادا�شان مادهافان بيالي، ونزار عبد الرحمن كويا. 

�إعالن )628(  ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

�إىل موؤ�س�سة فردية

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )كرانة لتركيب الأنابيب والأدوات ال�شحية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-8515، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ جابر خليل باقر 

العلوي، ومبا�شرته القيام باإجراءات التحويل.

�إعالن رقم )629( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شركة الم�شماة 

)بيكر تيلي جيه اإف �شي ذ.م.م( نيابة عن ال�شيدة/  با�شمة ال�شيد عي�شى ها�شم مرزوق، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية 
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التي تحمل ا�شم )ال�شاقي للماء العذب والثلج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 33774، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني 

للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، 

وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

�إعالن رقم )630( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )تاج وي�س للت�شويق والترويج �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 117983-

1، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100 

)مائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من:  ت�شودري محمد عادل، و نفي�شة عادل.

�إعالن رقم )631( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

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

 ،1-68122 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للجرافة  )نا�س  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

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، وت�شبح مملوكه ل�شركة نا�س الموؤ�ش�شة �س.م.ب عامة(.    

�إعالن رقم )632( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ت�سامن

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فاطمة 

محمد �شعيد مال ظاهر العرادي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأ�شواق �شاندي(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 87307، طالبة تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة والم�شمى )اأرتينيتي لت�شاميم الديكور(، اإلى �شركة 

ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  فاطمة محمد �شعيد 

مال ظاهر العرادي، ويارا الوليد اأحمد بدوي.
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�إعالن رقم )633( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

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

اإبراهيم �شالح مرزوق و�شريكته، �شاحبا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )�شالون دار اللورد للتجميل(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 103290، طالَبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

�شالح  اإبراهيم  ابتهاج  لل�شيدة/  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األــف(  )اأربعون   40،000 مقداره  وبراأ�شمال 

مرزوق. 

�إعالن رقم )634( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

�شبيب عمير الجبر النعيمي وال�شيد/ محمد غلوم عبا�س علي  �شاحبا الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فتاة 

المدينة للزينة، الم�شجلة بموجب القيد رقم 48979، طالَبين تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 

 EDALOT MEETHAL ABDULشركة ذات م�شئولية محدودة، وتكون مملوكة لكل من : محمد غلوم عبا�س علي، و�

.LATHEEF PUTHIYA PARAMBATHو AZEEZ

�إعالن رقم )635( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

اأمل  ال�شيدة/  اإليه  باأنه قد تقدمت  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  البحرين  يعلن مركز 

الم�شجلة  الحدائق(،  لتن�شيق  )اأرومــا  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  �شاهين،  اأحمد  عبدالرحمن 

بموجب القيد رقم 76465، طالبًة تحويل الفرع رقم )1( من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

 ASHKAR ARAKKAL بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من

 .MOHAMMED  ALI BINU THOMAS THOMAS   ،AMAL ABDULRAHMAN AHMED SHAHEEN

�إعالن رقم )636( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد 

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ راجان بادما 
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الم�شجلة بموجب  ا�شم )توتو لالإعالنات �س.�س.و(،  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  كومار مامبيلي، مالك 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،119580 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، واإدخال كل من �شاجي �شريدهاران �شانتافالي، وريجي 

يعقوب �شريكين فيال�شركة.

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

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

�إعالن رقم )637( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

�إىل �سركة ذ�ت م�سئوليه حمدودة

 

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

بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �ــس.م.ب  الموا�شي  لتجارة  )العا�شمة  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

القيد رقم46967-1 ، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 250،000  )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من عبدال�شالم عبداهلل 

علي البقالي، وعبداهلل علي مكي البقالي.


