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 مر�سوم رقم )53( ل�سنة 2020

باإعادة تنظيم ديوان رئي�س جمل�س الوزراء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )46( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم ديوان رئي�س جمل�س الوزراء، وتعديالته، 

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد تنظيم ديوان رئي�س جمل�س الوزراء، وذلك على النحو الآتي:

رئي�س ديوان رئي�س جمل�س الوزراء، ويتبعه: 

اأوًل: رئي�س المرا�سم والت�سريفات )بدرجة وكيل(، وتتبعه:  

1- اإدارة المرا�شم.

2- اإدارة الت�شريفات.

ثانياً: ال�سكرتير ال�سخ�سي لرئي�س مجل�س الوزراء�

ثالثاً: اإدارة المواد والتجهيزات.

رابعاً: وكيل ديوان رئي�س مجل�س الوزراء، ويتبعه:

1- من�شق عام لل�شئون الفنية. 

2- الوكيل الم�شاعد لل�شئون ال�شحفية والإعالمية، وتتبعه:

اإدارة ال�شئون ال�شحفية. اأ- 

ب- اإدارة ال�شئون الإعالمية.

ج- اإدارة العالقات وخدمة المجتمع.

3- الوكيل الم�شاعد للدرا�شات وال�شيا�شات، وتتبعه:

اإدارة الدرا�شات والبحوث. اأ- 

ب- اإدارة البرامج الحكومية والتنمية الم�شتدامة.

4- الوكيل الم�شاعد للمعلومات واأف�شل الممار�شات، وتتبعه:

اإدارة المعلومات. اأ- 
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ب- اإدارة الحوكمة واأف�شل الممار�شات الحكومية.

5- الوكيل الم�شاعد للم�شاندة الإدارية والِخـْدمات، وتتبعه:

اإدارة التن�شيق والمتابعة. اأ- 

ب- اإدارة الِخـْدمات.

مات. ـَظـلُـّ ج- اإدارة اللتما�شات والتَّ

6- الوكيل الم�شاعد للموارد الب�شرية والمالية، وتتبعه:

اإدارة الموارد الب�شرية. اأ- 

ب- اإدارة الموارد المالية.

املادة الثانية

ُيـلغى املر�شوم رقم )46( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم ديوان رئي�س جمل�س الوزراء. 

املادة الثالثة

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين 

حمد بن عي�سى اآل خليفة 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 5 محـــــــــــرم 1442هـ

الموافق: 24 اأغ�شط�س 2020م
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 مر�سوم رقم )54( ل�سنة 2020

 بنْقـل تبعية اإدارة احِلـَرف اليدوية من هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�س

اإىل هيئة البحرين للثقافة والآثار

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )76( ل�شنة 2015 بتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

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

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

البحرين  هيئة  اإىل  واملعار�س  لل�شياحة  البحرين  هيئة  من  اليدوية  احِلـَرف  اإدارة  ُتـنَقـل 

للثقافة والآثار، وتتبع هذه الإدارة مدير عام الثقافة والفنون.

املادة الثانية

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين 

حمد بن عي�سى اآل خليفة 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 5 محـــــــــــرم 1442هـ

الموافق: 24 اأغ�شط�س 2020م
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 مر�سوم رقم )55( ل�سنة 2020

 بتعديل  بع�س اأحكام املر�سوم رقم )49( ل�سنة 2012

باإعادة تنظيم ديوان اخلدمة املدنية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم ديوان اخلدمة املدنية،

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شتبَدل بالبند )3( من الفقرة )خام�شًا( من املادة الأوىل من املر�شوم رقم )49( ل�شنة 

2012 باإعادة تنظيم ديوان اخلدمة املدنية، البند الآتي:

3- اإدارة الرقابة الإدارية.

املادة الثانية

 2012 ُيـلغى البند )2( من الفقرة )اأوًل( من املادة الأوىل من املر�شوم رقم )49( ل�شنة 

باإعادة تنظيم ديوان اخلدمة املدنية.

املادة الثالثة

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين 

حمد بن عي�سى اآل خليفة 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 5 محـــــــــــرم 1442هـ

الموافق: 24 اأغ�شط�س 2020م
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 مر�سوم رقم )56( ل�سنة 2020

بتنظيم هيئة رعاية �سئون اخليل

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )23( ل�شنة 2019 باإن�شاء وتنظيم هيئة رعاية �شئون اخليل،

وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـم هيئة رعاية �شئون اخليل، وذلك على النحو الآتي: ُتـنظَّ

جمل�س الإدارة، ويتبعه:

الرئي�س التنفيذي )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:

1- اإدارة رقابة و�شحة الخيل.

2- اإدارة تنمية وتنظيم �شئون الخيل.

املادة الثانية

على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين 

حمد بن عي�سى اآل خليفة 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 5 محـــــــــــرم 1442هـ

الموافق: 24 اأغ�شط�س 2020م
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 قرار رقم )10( ل�سنة 2020

 بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )3( ل�سنة 2015

بت�سكيل املجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

التعليم  لتطوير  الأعلى  املجل�س  بت�شكيل   2015 ل�شنة   )3( رقم  على القرار  الطالع  بعد 

والتدريب،

وبناء على عر�س نائب رئي�س جمل�س الوزراء، رئي�س املجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب،

قرر الآتي:

املادة )1(

ي�شتبدل بن�س املادة ال�شابعة من القرار رقم )3( ل�شنة 2015 بت�شكيل املجل�س الأعلى لتطوير 

التعليم والتدريب، الن�س الآتي:

ال�شر  اأمني  يقوم  اأن  على  املجل�س،  رئي�س  مهامه  ويحدد  يعينه  �شر  اأمني  للمجل�س  »يكون 

وتثبيت  الجتماعات  حما�شر  بتحرير  يتعلق  فيما  الوزراء  ملجل�س  العامة  الأمانة  مع  بالتن�شيق 

احل�شور وملخ�س املناق�شات والتو�شيات التي تو�شل اإليها املجل�س. وتوقع حما�شر الجتماعات 

من قبل رئي�س املجل�س.«

املادة )2(

اجلريدة  يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  املجل�س  رئي�س  على 

الر�شمية. 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 محـــــــــرم 1442 هـ 

المـــــــوافـــــق: 27 اأغ�شط�س 2020م
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 تعميم 

عطلة ذكرى )عا�سوراء( لعام 1442هـ

ـل وزارات اململكة واإداراتها وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها  مبنا�شبة ذكرى عا�شوراء لعام 1442هـ، تعطَّ

2020م،  اأغ�شط�س  العامة يومي ال�شبت والأحد املوافَقني للتا�شع والع�شرين والثالثني من �شهر 

وحيث اإن يوم ال�شبت يقع �شمن عطلة ر�شمية، فيعوَّ�س عنه بيوم الإثنني املوافق للحادي والثالثني 

من �شهر اأغ�شط�س 2020م.

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 6 محـــــــــــرم 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 25 اأغ�شط�س 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )50( ل�سنة 2020

ب�ساأن ت�سغيل الن�ساء لياًل

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، 

وتعديالته، 

وعلى املر�شوم رقم )11( ل�شنة 2000 بالت�شديق على اتفاقية العمل الدولية رقم )111( 

ل�شنة 1958 اخلا�شة بالتمييز يف ال�شتخدام واملهنة،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

يجوز ت�شغيل الن�شاء العامالت لياًل يف جميع الأعمال التي يجوز للعمال ال�شتغال فيها وذلك 

ِوْفـقًا لقانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012.

املادة الثانية

على وكيـل وزارة العمـل والتنمية الجتماعية تنفيـذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمـل به من اليـوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلـريدة الر�شـمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان  

�شدر بتاريخ: 8 مـحــــــــــــرم 1442هـ

الـمــــوافــــــق:  27 اأغ�شط�س 2020م

ـ
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )51( ل�سنة 2020

ب�ساأن الأعمال التي يجوز فيها ت�سغيل الن�ساء 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، 

وتعديالته، 

وعلى املر�شوم رقم )11( ل�شنة 2000 بالت�شديق على اتفاقية العمل الدولية رقم )111( 

ل�شنة 1958 اخلا�شة بالتمييز يف ال�شتخدام واملهنة، 

وعلى القرار رقم )84( ل�شنة 2019 ب�شاأن حتديد الأعمال التي ُيـحَظـر فيها ت�شغيل الن�شاء 

احلوامل،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـحَظـر فيها  2019 ب�شاأن حتديد الأعمال التي  مع مراعاة اأحكام القرار رقم )84( ل�شنة 

ت�شغيل الن�شاء احلوامل، يجوز ت�شغيل الن�شاء العامالت يف جميع الأعمال التي اأجاز قانون العمل 

يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 للعمال ال�شتغال فيها.

املادة الثانية

على وكيـل وزارة العمـل والتنمية الجتماعية تنفيـذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمـل به من اليـوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلـريدة الر�شـمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان  

�شدر بتاريخ: 8 مـحــــــــــــرم 1442هـ

الـمــــوافــــــق:  27 اأغ�شط�س 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )52( ل�سنة 2020

ب�ساأن حْظـر التمييز يف الأجور بني العمال والعامالت

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )39( منه،

وعلى املر�شوم رقم )11( ل�شنة 2000 بالت�شديق على اتفاقية العمل الدولية رقم )111( 

ل�شنة 1958 اخلا�شة بالتمييز يف ال�شتخدام اأو املهنة،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـحَظـر التمييز يف الأجور بني العمال والعامالت ال�شاغلني لذات الوظيفة متى متاثلت اأو�شاع 

عملهم.

املادة الثانية

على وكيـل وزارة العمـل والتنمية الجتماعية تنفيـذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمـل به من اليـوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلـريدة الر�شـمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان  

�شدر بتاريخ: 8 مـحــــــــــــرم 1442هـ

الـمــــوافــــــق:  27 اأغ�شط�س 2020م
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )161( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ن�ْسر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�سا�سي

ملركز متكني �سباب حالتي النعيم وال�سلطة 

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع علــى 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 )21( ل�شنــة 1989 

وتعديالته،

ملركز  الأ�شا�شي  النظام  ملخ�س  وقْيـد  ت�شجيل  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )5( رقم  القرار  وعلى 

�شباب حالتي النعيم وال�شلطة،

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

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

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

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

)18( ل�شنة 2019، 

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب حالتي النعيم وال�شلطة،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل مركز متكني �شباب حالتي النعيم وال�شلطة يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة  ُيـ�شجَّ

لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )33(.

املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

                                                                         

                            وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 8 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــــوافـــــق: 29 يـــولـيــــــو 2020م
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بيان باأ�سماء موؤ�س�سي

مركز متكني �سباب حالتي النعيم وال�سلطة

1- را�شد جمعه اإبراهيم النعيمي.

2- مريم عي�شى ح�شن ال�شايجي.

3- عبدالعزيز حمد ف�شل النعيمي.

4- اأحمد محمد �شالح اأحمد الأحمد.

5- جمال حمد ف�شل النعيمي.

6- را�شد يو�شف خليفة بوقي�س.

7- محمد حمد غانم ال�شليطي.

8- عبداهلل ربيعة ال�شيخ محمد بوح�شين.

9- محمد اأحمد اإبراهيم النعيمي.

10- .محمد عبداهلل يو�شف خليفة بوقي�س.
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ملخ�س

النظام الأ�سا�سي ملركز متكني �سباب حالتي النعيم وال�سلطة

 تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 2014، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )33(، طبقًا لأحكام املر�شوم 

بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 باإ�شدار قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات 

والالئحة  وتعديالته،  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة 

النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

ويهدف مركز متكني �شباب حالتي النعيم وال�شلطة يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة 

البحرين بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

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

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية 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.

والع�شوية باملركز اأنواع، هي:

4- ع�شو فخري. 1- ع�شو عامل.   2 - ع�شو تابع.  3 - ع�شو منت�شب. 

اأو�شح النظام اإجراءات ك�ْشب  نها النظام الأ�شا�شي للمركز. كما  ولكل منها �شروط يت�شمَّ

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

الأ�شا�شي على بيان الأجهزة املختلفة للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية   وقد ا�شتمل النظام 

ده  العمومية، وجتتمع هذه اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

جمل�س اإدارة املركز خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

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

غري العادية.

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء،   9 وعدد  رئي�س  من  مكون  اإدارة  جمل�س  املركز  �شئون   ويدير 

العمومية للمركز من بني اأع�شائه العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة اأربع 

�شنوات من تاريخ انتخابه اأع�شائه، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح به قانوًنا ح�شب نظامه  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

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

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

ـن النظام الأ�شا�شي للمركز جواز تعيني مدير متفرغ باأجر ممن تتوافر لديهم ال�شروط  وبيَّ

دها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات جمل�س  التي حتدِّ

الإدارة دون اأن يكون له احلق يف الت�شويت.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من اأول �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب.

املباريات،  اإيرادات  ح�شيلة  ومن  وال�شرتاك  اللتحاق  ر�شوم  من  املركز  موارد  وتتكون 

اإقامتها الوزارة،  ومن احلفالت، والإعالنات، واإيجار من�شاآت ومالعب املركز التي توافق على 

�شئون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  التربعات  ومن 

ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها.

ـبع الإجراءات املن�شو�س عليها   ويوِدع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتـتَّ

يف قانون اجلمعيات والأندية عند حدوث الت�شفية.

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

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن َثـم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

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

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيـخَطـر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيـحَظـر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيـحَظـر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

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

والنظام  للقانون  مطابقتها  من  ـق  ـَحـقُّ والتَّ املركز  اأعمال  فْح�س  الرقابة  وتتناول  لرقابتها، 

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

ـنهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. الذين يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 
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يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

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

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ـق  يطبَّ النظام  يف  ن�س  فيه  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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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )162( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ن�ْسر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�سا�سي

 ملركز متكني �سباب احلجر 

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع علــى 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 )21( ل�شنــة 1989 

وتعديالته،

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

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

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

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

)18( ل�شنة 2019، 

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب احلجر،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل مركز متكني �شباب احلجر يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  ُيـ�شجَّ

�شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )30(.

املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 8 ذي الحجة 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 29 يــــولـيــــــو 2020م
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بيان باأ�سماء موؤ�س�سي

مركز متكني �سباب احلجر 

1- عبدالهادي محمد علي كاظم �شمالن. 

ـاد.  2- يا�شر عبا�س ح�شن عبداهلل عيَّ

ـاد.  3- مريم عادل �شلمان جا�شم عيَّ

4- عبداهلل عبدالعزيز محمد علي كاظم �شمالن.

5- فوؤاد محمد علي كاظم �شمالن. 

6- علي مهدي محمد اأحمد. 

7- ال�شيد فا�شل عبا�س علوي اإبراهيم مكي. 

8- علي عبداهلل اأحمد عبداهلل ح�شن. 

ـاد.  9- عادل �شلمان جا�شم عيَّ

ـاد.  10- زهير �شلمان جا�شم �شلمان عيَّ

ـاد.  11- محمد عبا�س ح�شن عيَّ

12- علي ميرزا مهدي هالل عبداهلل مدن .

ـاد.  13- خليل اإبراهيم علي من�شور عيَّ

ـاد.  14- ح�شين من�شور جا�شم �شلمان عيَّ

15- �شفيع ن�شر عبداهلل معيوف. 

ـاد.  16- من�شور جا�شم �شلمان عيَّ

17- عبداهلل مال تقي عبداهلل معيوف. 

18- نا�شر عبداهلل علي نا�شر. 

19- جا�شم اأحمد زهير علي مدن. 

ـاد. 20- ح�شين �شعيد ح�شن عبداهلل عيَّ
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ملخ�س

النظام الأ�سا�سي ملركز متكني �سباب احلجر 

 تاأ�ش�س هذا املركز يف عام 2020، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة 

لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )30(، طبقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم 

1989 باإ�شدار قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة  )21( ل�شنة 

النموذجية  والالئحة  وتعديالته،  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة 

للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

ويهدف مركز متكني �شباب احلجر يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل 

على حتقيق الأهداف التالية:

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

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية 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.

والع�شوية باملركز اأنواع، هي:

4- ع�شو فخري. 1- ع�شو عامل.           2-  ع�شو تابع.       3 - ع�شو منت�شب. 

اأو�شح النظام اإجراءات ك�ْشب  نها النظام الأ�شا�شي للمركز. كما  ولكل منها �شروط يت�شمَّ

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

الأ�شا�شي على بيان الأجهزة املختلفة للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية   وقد ا�شتمل النظام 

ده  العمومية، وجتتمع هذه اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

جمل�س اإدارة املركز خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

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

غري العادية.

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء،   10 وعدد  رئي�س  من  مكون  اإدارة  جمل�س  املركز  �شئون   ويدير 

العمومية للمركز من بني اأع�شائه العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة اأربع 

�شنوات من تاريخ انتخاب اأع�شائه، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح به قانوًنا ح�شب نظامه  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

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

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

ـن النظام الأ�شا�شي للمركز جواز تعيني مدير متفرغ باأجر ممن تتوافر لديهم ال�شروط  وبيَّ

دها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات جمل�س  التي حتدِّ

الإدارة دون اأن يكون له احلق يف الت�شويت.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من اأول �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب.

املباريات،  اإيرادات  ح�شيلة  ومن  وال�شرتاك  اللتحاق  ر�شوم  من  املركز  موارد  وتتكون 

اإقامتها الوزارة،  ومن احلفالت، والإعالنات، واإيجار من�شاآت ومالعب املركز التي توافق على 

�شئون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  التربعات  ومن 

ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها.

ـبع الإجراءات املن�شو�س عليها   ويوِدع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتـتَّ

يف قانون اجلمعيات والأندية عند حدوث الت�شفية.

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

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن َثـم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

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

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

جمل�س الإدارة، على اأن ُيخَطر بالنتيجة بعد بحثها مبعرفة املكتب التنفيذي عقب اجتماع املجل�س 

باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي لإبداء 

وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

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

والنظام  للقانون  مطابقتها  من  ـق  ـَحـقُّ والتَّ املركز  اأعمال  فْح�س  الرقابة  وتتناول  لرقابتها، 

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

ـنهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. الذين يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 
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يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

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

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  يف  ن�س  فيه  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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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )163( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ن�ْسر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�سا�سي

ْيـه  ملركز متكني �سباب الدِّ

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع علــى 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 )21( ل�شنــة 1989 

وتعديالته،

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

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

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

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

)18( ل�شنة 2019،

ْيـه، وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب الدِّ

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ْيـه يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  ـل مركز متكني �شباب الدِّ ُيـ�شجَّ

�شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )29(.

املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

                                                                              

وزير �سـئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 8 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــــوافـــــق: 29 يـــولـيــــــو 2020م
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بيان باأ�سماء موؤ�س�سي

ْيـه مركز متكني �سباب الدِّ

1- علي عبدالح�شين �شلمان علي. 

2- مح�شن اإبراهيم محمد ال�شيخ اأحمد. 

3- محمد جعفر ح�شن علي جمعة. 

4- ميثم علي اإبراهيم اأحمد. 

5- عبدالعزيز ح�شن عبداهلل ح�شن جفيل. 

6- حبيب اأحمد علي اأحمد المطوع. 

7- اأحمد عبدالإمام جا�شم فخر. 

8- علي اإبراهيم اأحمد حيدر. 

9- علي عبا�س فخر. 

10- محمد مجيد ح�شن. 

11- محمد عبدالر�شا ح�شن مهدي. 

12- ح�شن معتوق عبدالح�شين.
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ملخ�س

ْيـه النظام الأ�سا�سي ملركز متكني �سباب الدِّ

 تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 1963، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )29( طبقًا لأحكام املر�شوم 

بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 باإ�شدار قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات 

والالئحة  وتعديالته،  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة 

النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

ْيـه يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل  ويهدف مركز متكني �شباب الدِّ

على حتقيق الأهداف التالية:

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

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية 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.

والع�شوية باملركز اأنواع، هي:

4- ع�شو فخري. 1- ع�شو عامل.           2-  ع�شو تابع.       3 - ع�شو منت�شب. 

اأو�شح النظام اإجراءات ك�ْشب  نها النظام الأ�شا�شي للمركز. كما  ولكل منها �شروط يت�شمَّ

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

الأ�شا�شي على بيان الأجهزة املختلفة للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية   وقد ا�شتمل النظام 

ده  العمومية، وجتتمع هذه اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

جمل�س اإدارة اجلمعية خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

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

غري العادية.

اجلمعية  تنتخبهم  اع�شاء،   7 وعدد  رئي�س  من  مكون  اإدارة  جمل�س  املركز  �شئون   ويدير 

العمومية للمركز من بني اأع�شائه العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة اأربع 

�شنوات من تاريخ انتخاب اأع�شائه، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح به قانوًنا ح�شب نظامه  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

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

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

ـن النظام الأ�شا�شي للمركز جواز تعيني مدير متفرغ باأجر ممن تتوافر لديهم ال�شروط  وبيَّ

دها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات جمل�س  التي حتدِّ

الإدارة دون اأن يكون له احلق يف الت�شويت.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من اأول �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب.

املباريات،  اإيرادات  ح�شيلة  ومن  وال�شرتاك،  اللتحاق  ر�شوم  من  املركز  موارد  وتتكون 

اإقامتها الوزارة،  ومن احلفالت، والإعالنات، واإيجار من�شاآت ومالعب املركز التي توافق على 

�شئون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  التربعات  ومن 

ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها.

ـبع الإجراءات املن�شو�س عليها   ويوِدع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتـتَّ

يف قانون اجلمعيات والأندية عند حدوث الت�شفية.

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

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن َثـم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

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

املركز، وعليه اأن يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  عْر�س  يطلب  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

جمل�س الإدارة، على اأن ُيخَطر بالنتيجة بعد بحثها مبعرفة املكتب التنفيذي عقب اجتماع املجل�س 

باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي لإبداء 

وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

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

والنظام  للقانون  مطابقتها  من  ـق  ـَحـقُّ والتَّ املركز  اأعمال  فْح�س  الرقابة  وتتناول  لرقابتها، 

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

ـنهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. الذين يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 
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يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

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

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  يف  ن�س  فيه  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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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )164( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ن�ْسر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�سا�سي 

ملركز متكني �سباب ال�سناب�س 

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع علــى 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 )21( ل�شنــة 1989 

وتعديالته،

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

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

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

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

)18( ل�شنة 2019، 

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب ال�شناب�س،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

لإ�شراف  اخلا�شعة  ال�شبابية  املراكز  قْيد  �شجل  يف  ال�شناب�س  �شباب  متكني  مركز  ـل  ُيـ�شجَّ

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )32(.

املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

                                                                                     

                                                                          

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 8 ذي الحجة 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 29 يـــولـيـــــــو 2020م
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بيان باأ�سماء موؤ�س�سي

مركز متكني �سباب ال�سناب�س

 

1- عبدالجليل اإبراهيم حبيب اآل طريف. 

2- اإيمان علي عبدالح�شين ح�شن الدرازي.

3- محمد عبداهلل مهدي ح�شن جمعة.

4- زهير اإبراهيم علي ح�شن. 

5- عبدالأمير علي اأحمد مكي.

6- حبيب عبا�س علي خمي�س. 

7- جليلة ال�شيد ها�شم محمد اأ�شعد. 

8- �شلطان من�شور اأحمد نا�شر .

9- محمد عي�شى مح�شن عبدالر�شول دروي�س.

10- توفيق عبداهلل علي عيد.

11- بهجة هالل عي�شى.
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ملخ�س

النظام الأ�سا�سي ملركز متكني �سباب ال�سناب�س

 تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 1953، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )32(، طبقًا لأحكام املر�شوم 

بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 باإ�شدار قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات 

والالئحة  وتعديالته،  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة 

النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  ال�شناب�س  �شباب  متكني  مركز  ويهدف 

بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

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

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية 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.

والع�شوية باملركز اأنواع، هي:

4- ع�شو فخري. 1- ع�شو عامل.           2-  ع�شو تابع.       3 - ع�شو منت�شب. 

اأو�شح النظام اإجراءات ك�ْشب  نها النظام الأ�شا�شي للمركز. كما  ولكل منها �شروط يت�شمَّ

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

الأ�شا�شي على بيان الأجهزة املختلفة للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية   وقد ا�شتمل النظام 

ده  العمومية، وجتتمع هذه اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

جمل�س اإدارة املركز خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

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

غري العادية.

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء،   10 وعدد  رئي�س  من  مكون  اإدارة  جمل�س  املركز  �شئون   ويدير 

العمومية للمركز من بني اأع�شائه العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة اأربع 

�شنوات من تاريخ انتخاب اأع�شائه، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح به قانوًنا ح�شب نظامه  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

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

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

ـن النظام الأ�شا�شي للمركز جواز تعيني مدير متفرغ باأجر ممن تتوافر لديهم ال�شروط  وبيَّ

دها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات جمل�س  التي حتدِّ

الإدارة دون اأن يكون له احلق يف الت�شويت.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من اأول �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب.

املباريات،  اإيرادات  ح�شيلة  ومن  وال�شرتاك،  اللتحاق  ر�شوم  من  املركز  موارد  وتتكون 

اإقامتها الوزارة،  ومن احلفالت، والإعالنات، واإيجار من�شاآت ومالعب املركز التي توافق على 

�شئون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  التربعات  ومن 

ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها.

ـبع الإجراءات املن�شو�س عليها   ويوِدع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتـتَّ

يف قانون اجلمعيات والندية عند حدوث الت�شفية.

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

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن َثـم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

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

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

جمل�س الإدارة، على اأن ُيخَطر بالنتيجة بعد بحثها مبعرفة املكتب التنفيذي عقب اجتماع املجل�س 

باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي لإبداء 

وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

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

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

ـنهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 
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يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

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

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  يف  ن�س  فيه  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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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )165( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ن�ْسر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�سا�سي ملركز 

متكني �سباب الزلق 

وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة:

اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  علــى  الطــالع  بعــد 

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

ل�شنة 1989 وتعديالته،

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

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، 

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

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

)18( ل�شنة 2019، 

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب الزلق،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل مركز متكني �شباب الزلق يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  ُي�شجَّ

�شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )28(.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وُملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

                                                                               

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 8 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــــوافـــــق: 29 يـــولـيـــــــو 2020م
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بيان باأ�سماء موؤ�س�سي

مركز متكني �سباب الزلق

 

1- مفتاح جمعه خليفة الدو�شري. 

2- محمد مبارك مهنا �شعد مرزوق. 

3- حذيفة ح�شان علي. 

4- عبدالرحمن مطلق مهنا الدو�شري. 

5- �شالح جوهر فرج الجبيلي. 

6- �شالم �شالم ح�شن �شالم المح�شني. 

7- ناهد فريد محمد. 

8- را�شد بخيت مطلق مهنا ال حمود الدو�شري .

9- حمد خليفة جمعه خليفة الدو�شري. 

10- محبوب زعال رم�شان الرزج. 

11- عطية محمد خلف خ�شام. 

12- معاذ محمد علي نواب دين نجم.
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ملخ�س

النظام الأ�سا�سي ملركز متكني �سباب الزلق

 تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 1963 وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )28(، طبقًا لأحكام املر�شوم 

بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 باإ�شدار قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات 

والالئحة  وتعديالته،  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة 

النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

ويهدف مركز متكني �شباب الزلق يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل 

على حتقيق الأهداف التالية:

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

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

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

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

والع�شوية باملركز اأنواع هي:

4- ع�شو فخري. 1- ع�شو عامل.           2-  ع�شو تابع.       3 - ع�شو منت�شب. 

اأو�شح النظام اإجراءات ك�ْشب  نها النظام الأ�شا�شي للمركز. كما  ولكل منها �شروط يت�شمَّ

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

الأ�شا�شي على بيان الأجهزة املختلفة للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية   وقد ا�شتمل النظام 

ده  العمومية، وجتتمع هذه اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

جمل�س ادارة اجلمعية خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

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

غري العادية.

اجلمعية  تنتخبهم  اع�شاء،   10 وعدد  رئي�س  من  مكون  اإدارة  جمل�س  املركز  �شوؤون   ويدير 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شوؤون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح به قانوًنا ح�شب نظامه  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

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

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

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

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له احلق يف الت�شويت.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من اأول �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب.

املباريات،  اإيرادات  ح�شيلة  ومن  وال�شرتاك  اللتحاق  ر�شوم  من  املركز  موارد  وتتكون 

الوزارة  اإقامتها  على  توافق  التي  املركز  من�شاآت ومالعب  واإيجار  والإعالنات،  ومن احلفالت، 

�شوؤون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  التربعات  ومن 

ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها.

 ويودع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتتَّبع الإجراءات املن�شو�س عليها 

يف قانون اجلمعيات والندية عند حدوث الت�شفية.

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

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

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

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

جمل�س الإدارة، على اأن ُيخَطر بالنتيجة بعد بحثها مبعرفة املكتب التنفيذي عقب اجتماع املجل�س 

باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي لإبداء 

وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

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

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 
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يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

رقم  بالقرار  ال�شادرة  ال�شباب والريا�شة،  �شوؤون  وزارة  لإ�شراف  ال�شبابية اخلا�شعة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

ق ما ورد بالالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز  وفيما مل يرد فيه ن�س يف النظام يطبَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  ال�شباب والريا�شة،  �شوؤون  وزارة  لإ�شراف  ال�شبابية اخلا�شعة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )166( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ن�ْسر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�سا�سي 

ملركز متكني �سباب جدحْفـ�س 

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع علــى 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 )21( ل�شنــة 1989 

وتعديالته،

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

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

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

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

)18( ل�شنة 2019، 

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب جدحف�س ،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

لإ�شراف  ال�شبابية اخلا�شعة  املراكز  قْيد  �شجل  �شباب جدحف�س يف  ـل مركز متكني  ُيـ�شجَّ

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )27(.

املادة الثانية

ُيـن�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.                                                                               

                                                                                 

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 8 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــــوافـــــق: 29 يـــولـيـــــــو 2020م
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بيان باأ�سماء موؤ�س�سي

مركز متكني �سباب جدحف�س

ـي. 1- �شعيد محمد علي ر�شِ

2- محمد خليل اإبراهيم ف�شل علي.

3- من�شور ح�شن اأحمد اإ�شماعيل.

4- محمود ال�شيد جعفر علوي جواد.

5- مهدي عبداهلل عبدالر�شول محمد علي. 

6- �شيد عمار �شعيد اإبراهيم علوي. 

7- عادل خليل اإبراهيم ف�شل علي.

8- فا�شل اأحمد جا�شم زهير. 

9- ح�شن علي اأحمد ف�شل. 

10- �شادق عبدالعزيز عبدالر�شول الزيمور.

11- عبا�س جا�شم زهير علي.

12- جعفر علي ح�شن الأحمد الأ�شمخ.

13- محمد خلف عبا�س ح�شن.
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ملخ�س

النظام الأ�سا�سي ملركز متكني �سباب جدحف�س

 تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 2001، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )27(، طبقًا لأحكام املر�شوم 

بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 باإ�شدار قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات 

والالئحة  وتعديالته،  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة 

النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

البحرين  املعمول بها يف مملكة  القوانني  ويهدف مركز متكني �شباب جدحف�س يف حدود 

بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

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

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية 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.

والع�شوية باملركز اأنواع، هي:

4- ع�شو فخري. 1- ع�شو عامل.           2-  ع�شو تابع.       3 - ع�شو منت�شب. 

اأو�شح النظام اإجراءات ك�ْشب  نها النظام الأ�شا�شي للمركز. كما  ولكل منها �شروط يت�شمَّ

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

الأ�شا�شي على بيان الأجهزة املختلفة للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية   وقد ا�شتمل النظام 

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

ادارة اجلمعية خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

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

غري العادية.

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء،   6 وعدد  رئي�س  من  مكون  اإدارة  جمل�س  املركز  �شئون   ويدير 

العمومية للمركز من بني اأع�شائه العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة اأربع 

�شنوات من تاريخ انتخاب اأع�شائه، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح به قانوًنا ح�شب نظامه  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

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

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

ـن النظام الأ�شا�شي للمركز جواز تعيني مدير متفرغ باأجر ممن تتوافر لديهم ال�شروط  وبيَّ

دها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات جمل�س  التي حتدِّ

الإدارة دون اأن يكون له احلق يف الت�شويت.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من اأول �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب.

املباريات،  اإيرادات  ح�شيلة  ومن  وال�شرتاك،  اللتحاق  ر�شوم  من  املركز  موارد  وتتكون 

اإقامتها الوزارة،  ومن احلفالت، والإعالنات، واإيجار من�شاآت ومالعب املركز التي توافق على 

�شئون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  التربعات  ومن 

ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها.

ـبع الإجراءات املن�شو�س عليها   ويوِدع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتـتَّ

يف قانون اجلمعيات والأندية عند حدوث الت�شفية.

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

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن َثـم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

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

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

جمل�س الإدارة، على اأن ُيخَطر بالنتيجة بعد بحثها مبعرفة املكتب التنفيذي عقب اجتماع املجل�س 

باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي لإبداء 

وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

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

والنظام  للقانون  مطابقتها  من  ـق  ـَحـقُّ والتَّ املركز  اأعمال  فْح�س  الرقابة  وتتناول  لرقابتها، 

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

ـنهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. الذين يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 
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يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

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

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  يف  ن�س  فيه  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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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )167( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ن�ْسر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�سا�سي

ملركز متكني �سباب املحرق 

وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطـالع على القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية 

واملراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

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

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

)18( ل�شنة 2019، 

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب املحرق،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل مركز متكني �شباب املحرق يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  يُـ�شجَّ

�شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )31(.

املادة الثانية

ُيـن�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

                                                                                   

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 8 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــــوافـــــق: 29 يـــولـيـــــــو 2020م
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بيان باأ�سماء موؤ�س�سي

مركز متكني �سباب املحرق

1- رائد علي محمد علي مال اهلل.

2- محمد خليفة محبوب �شالم مبارك.

3- منار محمد خليفة اأحمد.

4- عبداللطيف عبدالملك ح�شين عبدالملك.

5- وليد مبارك خليفة �شعيد مفتاح.

6- محمد عبدالعزيز خليفة اأحمد محمد الع�شمي.

7- عبدالرحمن رائد علي محمد علي مال اهلل.

8- �شالح خليفة �شالح بن زيمان.

9- هود اإبراهيم علي ح�شين محمد بوجيري.

10- عبدالرحمن محمد مبارك خليفة �شعيد.

11- علي ح�شن علي علي �شلمان.

12- محمد عبدال�شالم محمد اإبراهيم.

13- اأديب علي اإ�شحاق بال�س.

14- �شهيب ح�شن مطر خمي�س �شالم الدو�شري.

15- محمد اأحمد اإبراهيم عثمان الأن�شاري.

16- عبداهلل مبارك خليفة �شعيد مفتاح.

17- عبدالوهاب محمد عبدالوهاب اآدم ياقوت.

18- علي مال اهلل غلوم محمد رم�شان.

19- علي محمد مبارك خليفة �شعيد.

20- ميمونة عبدال�شالم محمد اإبراهيم.
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ملخ�س

النظام الأ�سا�سي ملركز متكني �سباب املحرق

ال�شبابية  والهيئات  املراكز  قْيد  �شجل  ت�شجيله يف  وقد مت   ،2020 عام  املركز  هذا   تاأ�ش�س 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )31(، طبقًا لأحكام 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 وتعديالتها.

ويهدف مركز متكني �شباب املحرق يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل 

على حتقيق الأهداف التالية:

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

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية 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.

والع�شوية باملركز اأنواع، هي:

4- ع�شو فخري. 1- ع�شو عامل.           2-  ع�شو تابع.       3 - ع�شو منت�شب. 

اأو�شح النظام اإجراءات ك�ْشب  نها النظام الأ�شا�شي للمركز. كما  ولكل منها �شروط يت�شمَّ

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

الأ�شا�شي على بيان الأجهزة املختلفة للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية   وقد ا�شتمل النظام 

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

اإدارة املركز خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

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

غري العادية.

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء،   8 وعدد  رئي�س  من  مكون  اإدارة  جمل�س  املركز  �شئون   ويدير 

العمومية للمركز من بني اأع�شائه العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة اأربع 

�شنوات من تاريخ انتخاب اأع�شائه، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ

ح به قانوًنا ح�شب نظامه  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ
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الأ�شا�شي.

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

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

ـن النظام الأ�شا�شي للمركز جواز تعيني مدير متفرغ باأجر ممن تتوافر لديهم ال�شروط  وبيَّ

دها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات جمل�س  التي حتدِّ

الإدارة دون اأن يكون له احلق يف الت�شويت.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من اأول �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب.

املباريات،  اإيرادات  ح�شيلة  ومن  وال�شرتاك،  اللتحاق  ر�شوم  من  املركز  موارد  وتتكون 

اإقامتها الوزارة،  ومن احلفالت، والإعالنات، واإيجار من�شاآت ومالعب املركز التي توافق على 

�شئون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  التربعات  ومن 

ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها.

ـبع الإجراءات املن�شو�س عليها   ويوِدع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتـتَّ

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

عند حدوث الت�شفية.

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

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن َثـم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

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

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  عْر�س  يطلب  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

جمل�س الإدارة، على اأن ُيخَطر بالنتيجة بعد بحثها مبعرفة املكتب التنفيذي عقب اجتماع املجل�س 

باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي لإبداء 

وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

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

والنظام  للقانون  مطابقتها  من  ـق  ـَحـقُّ والتَّ املركز  اأعمال  فْح�س  الرقابة  وتتناول  لرقابتها، 

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

ـنهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. الذين يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 
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يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

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

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  يف  ن�س  فيه  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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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )182( ل�سنة 2020

ب�ساأن ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة بني جمرة - جممع 539

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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،

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  �شمن   539 جممع  جمرة  بني  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ـف  ت�شنَّ
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اخلا�س ب)RB( ِوْفقَا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات 

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيـن�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 13 اغ�شطـــــ�س 2020م
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الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي

 قرار رقم )1( ل�سنة 2020

 ب�ساأن �سريان اأحكام قانون التاأمني الجتماعي

 ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )24( ل�سنة 1976

 على الإجازات الواردة يف قانون العمل يف القطاع الأهلي

ال�سادر بالقانون رقم )36( ل�سنة 2012

رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي:

ل�شنة   )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الجتماعي،  التاأمني  قانون  على  الطالع  بعد 

1976، وتعديالته،

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

رقم )33( ل�شنة 2014،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

بقانون رقم )24(  باملر�شوم  ال�شادر  التاأمني الجتماعي  قانون  باأحكام  الإخالل  مع عدم 

ل�شنة 1976، ُتـحت�شـب كافة الإجازات الواردة يف قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون 

رقم )36( ل�شنة 2012 �شمن ُمـدد ال�شرتاك اخلا�شعة لأحكام قانون التاأمني الجتماعي، مبا 

ـل عليها املراأة العاملة مبنا�شبة  اأجر التي حت�شُ اأو الإجازة بدون  فيها الإجازة املدفوعة الأجر 

الو�شع اأو التي ت�شتحقها املراأة العاملة لرعاية طفلها.

املادة الثانية

على الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي 

حممود ها�سم الكوهجي

�شدر بتاريخ: 8 محــــــــــــرم 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 27 اأغ�شط�س 2020م
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هيئة تنظيم الت�سالت

 اإعالن �سادر عن هيئة تنظيم الت�سالت

باإلغاء الرتاخي�س املمنوحة اإىل �سركة منفذ اخلليج �س.م.ب

 9 بتاريخ  املن�شور  )الهيئة(  الت�شالت  تنظيم  هيئة  عن  ال�شادر  الإعالن  اإىل  بالإ�شارة 

الأطراف  مبوجبه  الهيئة  اأخطرت  والذي   ،)3479( العدد  الر�شمية  اجلريدة  يف   2020 يوليو 

اإلغاء الرتاخي�س التالية املمنوحة لـ)�شركة منفذ اخلليج �س.م.ب(  ذوي امل�شلحة عن عزمها 

الأطراف  2002، ودعت  ل�شنة  باملر�شوم بقانون رقم )48(  ال�شادر  مبوجب قانون الت�شالت 

ذوي امل�شلحة اإىل تقدمي مالحظاتهم بهذا اخل�شو�س، والرتاخي�س كالآتي:

1-    الترخي�س الممتاز لِخـْدمات الت�شالت الدولية الممنوح لـ)�شركة منفذ الخليج �س.م.ب(  

بتاريخ 17 اأكتوبر 2005.

2-    الترخي�ـــس الممتاز لِخـْدمات َمرافق الت�شـــالت الدولية الممنوح لـ)�شـــركة منفذ الخليج 

�س.م.ب( بتاريخ 17 اأكتوبر 2005.

3-    الترخي�ـــس الممتاز لبدالة الإنترنت الممنوح لـ)�شـــركة منفذ الخليج �س.م.ب( بتاريخ 13 

مايو 2007.

اخلليج  منفذ  )�شركة  اإىل  واملمنوحة  اأعاله  املذكورة  الرتاخي�س  ُتـعتَبـر  تقدم،  ما  وعلى 

�س.م.ب( ملغاة اعتبارًا من تاريخ الن�شر يف اجلريدة الر�شمية.

هيئة تنظيم الت�سالت
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )488( ل�سنة 2020

حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

 اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد 

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

عبا�س عبداهلل محمد طاهر ك�شتكار، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم 94775، طالبًا تحويل 

للت�شويق 24-94775،  مانيال  بوابة  للتنظيفات 7-94775،  مانيال  والم�شماة: بوابة  موؤ�ش�شته  من  التالية  الفروع 

فك�س للدعاية والإعالن 94775-25، فك�س للعقارات 94775-29، فك�س ميديا 94775-30، فك�س ميديا 94775-

31، اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ عبداهلل 

عبا�س عبداهلل محمد ك�شتكار.

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

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

اإعالن رقم )489( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ال�سم التجاري 

ل�سركة )مويل بيزني�س �سينرت/ ت�سامن(

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )مولي بيزني�س �شينتر/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 100324، طالبين تغيير 

ال�شم التجاري لل�شركة اإلى )فاين �شايت للحلول التقنية/ ت�شامن(.

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

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

اإعالن رقم )490( ل�سنة 2020

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 قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبد ح�شن 
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بموجب  الم�شجلة  للمقاولت(،  ال�شالمية  )اأبــراج  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عن  نيابة  الفيا�س، 

القيد رقم 90500-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

الفيا�س،  علي  ح�شن  خولة  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال 

وراجي حاج خليفة عنفو�س، وعبد ح�شن الفيا�س.

اإعالن رقم )491( ل�سنة 2020

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 قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مجموعة الغناه ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 15648، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  1،500،000 دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم �شركة )الغناه القاب�شة �س.�س.و( لمالكها جميل الغناه.    

اإعالن رقم )492( ل�سنة 2020

 ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإىل �سركة ت�سامن

 

محمد  اأمل  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

�شالح مفلح، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز �شمارت كير لزينة ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 92598، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 

500 )خم�شمائة( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ عمر حمود حامد العميان وال�شيد/ �شادق ح�شن �شادق مالح 

�شريكين معها في ال�شجل.

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

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

اإعالن رقم )493( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ت�سامن 

 

�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 )فاطمة الزهراء �شهيد لت�شميم الأزياء �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

111731، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن ا�شمها التجاري )�شركة �شال 

لت�شميم الأزياء/ ت�شامن(، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فاطمة 
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الزهراء �شهيد، ومي�شاء عبدالحكيم خلف الخلف.       

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

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

اإعالن رقم )494( ل�سنة 2020

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 قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالنزول 

الم�شجلة  للتجارة(،  وا�شحة  ا�شم )م�شاهدة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأحمد دين، مالك  �شكر دين  �شوفي 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  67526-6، طالبًا  القيد رقم  بموجب 

محدودة ا�شمها التجاري )�شركة �شانفي�س بيوتي �شنتر ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، 

كوليككاتي  ب�شير  ومحمد  فونج،  ثانه  ونجوين  دين،  اأحمد  دين  �شكر  �شوفي  عبدالنزول  من:  كل  با�شم  وت�شجل 

كونوميل.

اإعالن رقم )495( ل�سنة 2020 

ب�ساأن اندماج كل من �سركة ح�سانة البداية امل�سرقة ذ.م.م 

 و�سركة ح�سانة كندر ورلد ذ.م.م عن طريق ال�سم    

 

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

وفاء الأن�شاري طالبًا حل وت�شفية ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ح�شانة البداية الم�شرقة 

ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 63524 ، نظرًا لندماجها مع ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة 

)ح�شانة كندر ورلد ذ.م.م الم�شجلة بموجب القيد رقم 128873 بطريق ال�شم، وما ترتب على ذلك من انتقال 

كافة الحقوق واللتزامات التي على ال�شركة الم�شمومة اإلى ال�شركة الم�شموم اإليها فيها. 

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

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

اإعالن رقم )496( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

عبا�س عبا�س مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مركز الجمال الطبيعي الطبي �س.�س.و(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،114296 رقم  القيد  بموجب 
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محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اعتماد حمزة عبا�س 

عبا�س، و�شميرة محمد عبداهلل بو�شعد. 

اإعالن رقم )497( ل�سنة 2020

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 قد تقدم اإليه ال�شيد/ نبيل محمد 

كمال عبدال�شالم البنهاوي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شوبر وا�س للبيع عن طريق الإنترنت(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 96218-6، طالبًا تحويل فرع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 500  )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: نبيل محمد كمال عبدال�شالم 

البنهاوي، ومحمد نبيل محمد كمال عبدال�شالم البنهاوي.

اإعالن رقم )498( ل�سنة 2020

 ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

 اإىل �سركة ت�سامن

 

جان  م�شرت  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

غالم جان دريا اأمان عبدالرحمن، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإي�س اآر مارينا �شيرفي�س(، الم�شجلة 

ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،4-132783 رقم  القيد  بموجب 

وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين(  دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ SAIDUL ISLAM ABUL MOLLA  �شريكًا 

مع المالكة في ال�شجل. 

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

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

اإعالن رقم )499( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

اإ�شماعيل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الفاتحين للتجارة(،  �شجاع الإ�شالم محمد عثمان محمد 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،86847 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد �شجاع ال�شالم 

     .INAAM MOHAMMAD SHUJA UL ISLAMمحمد عثمان محمد اإ�شماعيل، و
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اإعالن رقم )500( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

عبدالمهدي �شليمان طريف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإم بي كي دواي للخدمات الإلكترونية(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 138599-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 

با�شم كل من: �شالح عبدالمهدي  1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل  وبراأ�شمال مقداره  م�شئولية محدودة، 

�شليمان طريف، وخالد يحيى اإبراهيم الكردي.

اإعالن رقم )501( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �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 )البرج�س للعقارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-89226، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقدره 250،000 )مائتان 

وخم�شون األف( دينار، وت�شجل با�شم كل من: عبلة حمد ع�شاف عبداهلل العنزي، وعبداهلل اعبيد برج�س العنزي، 

وخالد عبداهلل برج�س العنزي.

اإعالن رقم )502( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

عبا�س اأحمد �شهاب، نيابة عن ال�شيد/ عبا�س اأحمد �شهاب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،11667

مقداره 10،000 )ع�شره اآلف( دينار بحريني،  وت�شجل با�شم كل من: فا�شل عبا�س اأحمد �شهاب، واإيمان اأحمد 

محمد عبدالح�شين الليث. 

اإعالن رقم )503( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد علي 
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اأحمد محمد الوطني، نيابة عن ال�شيد/ طالل محمد ح�شن اليحيى، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اآر 

بي اإم لتاأجير ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 72373-2، طالبًا تحويل جميع الفروع )2، 3، 4، 5، و6( 

دينار بحريني،  اآلف(  5،000 )خم�شة  وبراأ�شمال مقداره  بذاتها،  قائمة  �شركة ذات م�شئولية محدودة  اإلى  من 

وت�شجل با�شم كل من: محمد ح�شن محمد اليحيى، وطالل محمد ح�شن محمد اليحيى.

 

اإعالن رقم )504( ل�سنة 2020  

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 قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ ناهد 

محمد �شالح خليفة، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نور ال�شام للمقاولت وخدمات الدعم الأخرى(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،  95351 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ناهد محمد �شالح 

خليفة، وجا�شم محمد الخليفة. 

اإعالن رقم )505( ل�سنة 2020 

ب�ساأن دمج �سركة )دوانكو لل�سناعات ذ.م.م( 

بطريق ال�سم يف �سركة )ديكو البحرين ذ.م.م( 

 

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

)دوانكو  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  الأن�شاري،  عبدالعزيز  حبيب  اهلل  نور 

لل�شناعات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 47083، طالبة دمجها بطريق ال�شم في ال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة الم�شماة )ديكو البحرين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 17418، وحلول ال�شركة المندَمج فيها 

�شركة  والدمج  ال�شم  بعد  ال�شركة  ا�شم  ي�شبح  وبحيث  واإلتزاماتها،  المندِمجة في جميع حقوقها  ال�شركة  محل 

 .)DEEKO BAHRAIN W.L.L ديكو البحرين ذ.م.م((

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.


