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��أمر�ملكي�رقم�)46(�ل�سنة�2020

مبْنـح�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

ُينح و�شام البحرين من الدرجة الأوىل للفريق اأول ال�شري نك كارتر رئي�س هيئة الأركان 

الربيطانية.

�ملادة��لثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

�ملك�مملكة��لبحرين

حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع :

بتاريـــخ: 18 ربيع الآخر 1442هـ 

الموافق: 3 دي�شمبــــــــــر 2020م
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��أمر�ملكي�رقم�)47(�ل�سنة�2020

مبْنـح�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

ُينح و�شام البحرين من الدرجة الأوىل ل�شعادة اللواء الركن يو�شف اأحمد احلنيطي رئي�س 

هيئة الأركان امل�شرتكة باململكة الأردنية الها�شمية.

�ملادة��لثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

�ملك�مملكة��لبحرين

حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع :

بتاريـــخ: 21 ربيع الآخر 1442هـ 

الموافق: 6 دي�شمبــــــــــر 2020م
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��أمر�ملكي�رقم�)49(�ل�سنة�2020

مبنح�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

ُينح و�شام البحرين من الدرجة الأوىل ملعايل الفريق اأول الركن فيا�س بن حامد الرويلي 

رئي�س هيئة الأركان العامة للقوات امل�شلحة ال�شعودية.

�ملادة��لثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

�ملك�مملكة��لبحرين

حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع :

بتاريـــخ: 21 ربيع الآخر 1442هـ 

الموافق: 6 دي�شمبــــــــــر 2020م
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�مر�سوم�رقم�)82(�ل�سنة�2020

بتعيني�مبعوث�خا�ص�ل�سئون��ملناخ

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

وعلى املر�شوم رقم )91( ل�شنة 2012 بتنظيم اجلهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

وعلى املر�شوم رقم )34( ل�شنة 2014 بتعيني رئي�س تنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي:

�ملادة��الأوىل

ـن الدكتور حممد مبارك بن دينة الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة مبعوثًا خا�شًا  يعيَّ

ل�شئون املناخ بدرجة وزير.

�ملادة��لثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء واملعنيني - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل 

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

ملك�مملكة��لبحرين

حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة

رئي�ص�جمل�ص��لوزر�ء

�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 21 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق: 6 دي�شمــبـــــــــر 2020م
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�مر�سوم�رقم�)83(�ل�سنة�2020

باإعادة�ت�سكيل�جمل�ص��إد�رة�هيئة�تنظيم��سوق��لعمل

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته، وعلى الأخ�س 

املادة )6( منه،

وعلى املر�شوم رقم )7( ل�شنة 2016 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،

وبناءً على عرْ�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي:

�ملادة��الأوىل

ُيـعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل برئا�شة وزير العمل والتنمية الجتماعية 

وع�شوية كل من:

1( ال�شيد محمد علي محمد القائد.

2( ال�شيدة مها عبدالحميد مفيز.

3( ال�شيد عبدالرحمن �شالح ال�شنان.

4( ال�شيد اأحمد جعفر الحايكي.

5( ال�شيد محمد عبدالجبار الكوهجي.

6( ال�شيد اأحمد عبداهلل بن هندي المناعي.

7( ال�شيد جعفر خليل اإبراهيم.

8( ال�شيد با�شم علي �شيادي.

وتكون مدة ع�شويتهم يف املجل�س اأربع �شنوات.

�ملادة��لثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء ووزير العمل والتنمية الجتماعية - كلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا 

املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة��لبحرين

حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة

رئي�ص�جمل�ص��لوزر�ء

�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 22 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق: 7 دي�شمــبـــــــــر 2020م
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وز�رة��ل�سحة

�قر�ر�رقم�)81(�ل�سنة�2020

�بتعديل�بع�ص��ال�سرت�طات��ل�سحية��ملر�فقة�للقر�ر�رقم�)32(�ل�سنة�2020

�ب�ساأن��ال�سرت�طات��ل�سحية��لو�جب�تو�فرها�يف�حمال��حلالقة�و�لتجميل

)COVID-19(الحتو�ء�ومْنع��نت�سار�فريو�ص�كورونـا��مل�ستجد�

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وعلى 

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب توافرها يف حمال 

،)COVID-19( احلالقة والتجميل لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

ي لفريو�س كورونا امل�شتجد ب�شاأن ال�شرتاطات  وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدِّ

ال�شحية ملحال احلالقة والتجميل، 

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر��الآتي:

�ملادة��الأوىل

ال�شرتاطات  من  )اأوًل(  الفقرة  من  و)8(  و)6(  و)2(   )1( البنود  بن�شو�س  ُيـ�شتبَدل 

ال�شحية يف حمال احلالقة والتجميل املرافقة للقرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات 

كورونـا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  والتجميل  احلالقة  حمال  يف  توافرها  الواجب  ال�شحية 

امل�شتجد )COVID-19(، الن�شو�س الآتية: 

يجـــب اأن يكـــون ح�شور الزبائن من خالل حْجـز المواعيد، ويجـــوز ال�شماح لمن ياأتون بدون   -1

حْجـز �شريطة توافر العمال الالزمين لأداء الخدمة. 

رات الكحولية  2-  يجـــب تنظيف وتطهير كرا�شي الخدمة قبل وبعد كل زبـــون با�شتخدام المطهِّ

الخا�شة بالأ�شطح التي ل يقل تركيزها عن 70% من المادة الكحولية.

6- يجب األ تقل الم�شافة بين كرا�شي الخدمة عن مترين. 

ـازات عند اأداء الخدمات التي  ـامات طوال الوقـــت، وِلـْبـ�س القفَّ 8- يجـــب على العمال ِلـْبـ�س الكمَّ

ازات. وا�شتخدام المراييل ذات ال�شتخدام الواحد للزبائن في الخدمات  تتطلـــب ِلـْبـ�س القفَّ

التي تتطلب ذلك، مثل ق�س و�شبغ ال�شعر، والمكياج، وتنظيف الوجه.
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�ملادة��لثانية

الفقرة  اإىل  و)12(  و)11(  و)10(  و)9(  و)8(  و)7(   )6( باأرقام  جديدة  بنود  ُتـ�شاف 

)ثانيًا( من ال�شرتاطات ال�شحية يف حمال احلالقة والتجميل املرافقة للقرار رقم )32( ل�شنة 

2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب توافرها يف حمال احلالقة والتجميل لحتواء ومْنع 

انت�شار فريو�س كورونـا امل�شتجد )COVID-19(، ن�شو�شها الآتية: 

ـف الكهربائي )ال�شت�شوار(: 6- تجفيف ال�شعر با�شتخدام المجفِّ

تخ�شي�س غرفة منف�شلة لخدمة زبون واحد، وتحتوي على مراوح �شافطة واأنظمة تهوية  اأ- 

ـال، وزيادة تهوية الهواء الخارجي قْدر الإمكان عن طريق فْتـح النوافذ. تعمل ب�شكل فعَّ

ـف الكهربائي )ال�شت�شوار( على اأعلى درجة حرارة.  ب- �شْبـط حرارة المجفِّ

7- اإزالة ال�شعر با�شتخدام الخيط: 

ـم كحولي �شائل ل يقل تركيزه عن 70% من المادة الكحولية  يجب ر�س َبـَكـرة الخيوط بمعقِّ اأ- 

قبل البدء بعمل الخدمة للزبون.

ب- عدم ا�شتخدام خيط الحفاف عن طريق الفم وال�شتعا�شة عنه بطرق اأخرى منا�شبة 

تمنع انتقال العدوى كا�شتخدامه باليد اأو بو�شعه بالرقبة.

ـ�س من الخيوط الم�شتخَدمة فور النتهاء منها بطريقة اآمنة وذلك بو�شعها في  ج- التخلُّ

حاويات اأو اأكيا�س القمامة.

ـاء والتخ�شيب: 8- نْقـ�س الحنَّ

يجب غ�شل وتعقيم اليدين اأو الرجلين قبل الخدمة.  اأ- 

وعدم  زبــون،  كل  من  النتهاء  فور  الم�شتخَدمة  الحنة  ـارات  ع�شَّ من  �س  التخلُـّ يجب  ب- 

ا�شتخدام الكمية المتبقية لزبون اآخر.

9- المكياج:

ـرات الكحولية التي ل يقل تركيزها عن %70  يجب تطهير علب المكياج با�شتخدام المطهِّ اأ- 

ـرة قبل وبعد كل ا�شتخدام. من المادة الكحولية المطهِّ

الغرف  ومالعق  "الباليت"،  )اللوح  مثل  الواحد  ال�شتعمال  ذات  الأدوات  ا�شتخدام  ب- 

ا�شتخدام  كل  بعد  الأدوات  تعقيم  اأو  وال�شفنجات(  والفر�س،  التجميل،  لم�شتح�شرات 

�س من الم�شتح�شرات  ـر كحولي ل يقل تركيزه عن 70% من المادة الكحولية، والتخلُـّ بمطهِّ

المتبقية مبا�شرة بعد كل ا�شتخدام. 

ج- ُيـ�شمح بتركيب الرمو�س، مع �شرورة تعقيم المعاد ا�شتخدامها قبل تركيبها.  

10- تنظيف الوجه:

ا�شتخدام المنا�شف ذات ال�شتخدام الواحد فقط. اأ- 

ــرات الكحوليـة التي  ب- يجـب تطـهيـر علـب الكريمـات والم�شتح�شـرات با�شتخـدام المطهِّ



العدد: 3501 – الخميس 10 ديسمبر 2020

12

ـرة قبل وبعد كل ا�شتخدام. ل يقل تركيزها عن 70% من المادة الكحولية المطهِّ

الروؤو�س  ــر  واإَِب كالمالقط،  ر  المتكرِّ ال�شتخدام  ذات  الأدوات  وتطهير  تنظيف  يجب  ج- 

من   %70 عن  تركيزها  يقل  ل  التي  الكحولية  ـرات  المطهِّ با�شتخدام  وغيرها  ال�شوداء 

وزارة  اإر�شادات  وفق  التعقيم  جهاز  با�شتخدام  تعقيمها  ثم  ـرة  المطهِّ الكحولية  المادة 

ال�شحة قبل وبعد كل ا�شتخدام.

غرف  ومالعق  "الباليت"،  )اللوح  مثل  الواحد  ال�شتعمال  ذات  الأدوات  ا�شتخدام  د- 

الم�شتح�شرات والكريمات، والفر�س، وال�شفنجات( اأو تعقيم الأدوات بعد كل ا�شتخدام 

�س من الم�شتح�شرات  ـر كحولي ل يقل تركيزه عن 70% من المادة الكحولية، والتخلُـّ بمطهِّ

والكريمات المتبقية مبا�شرة بعد كل ا�شتخدام. 

11 – ِخـْدمات الت�شمير:

تعقيم الأجهزة بعد كل ا�شتخدام. 

ـالت ال�شعر القابلة لالإرجاع:  12- تركيب و�شْ

ـالت اأو عزلها ملدة 48 �شاعة.  يف حالة الإرجاع يجب تعقيم الو�شْ

�ملادة��لثالثة

ُتـلغى البنود الفرعية )اأ( و)ب( و)ج( و)د( و)ح( و)ط( و)ي( و)ك( و)ل( من البند 

)20( من الفقرة )اأوًل( من ال�شرتاطات ال�شحية يف حمال احلالقة والتجميل املرافقة للقرار 

رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب توافرها يف حمال احلالقة والتجميل 

 .)COVID-19( لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونـا امل�شتجد

كما يلغى البند الفرعي )اأ( من البند )1( من الفقرة )ثانيًا( من ال�شرتاطات ال�شحية يف 

حمال احلالقة والتجميل املرافقة لذات القرار.

�ملادة��لر�بعة�

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به 

ابتداًء من تاريخ 13 دي�شمرب 2020، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.          

�����وزير��ل�سحة�

فائقة�بنت��سعيد��ل�سالح

�شدر بتاريخ: 25 ربيع الآخر 1442هـ  

الـمـــوافـــــــق: 10 دي�شمـبـــــر 2020م
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وز�رة��لعمل�و�لتنمية��الجتماعية

�قر�ر�رقم�)72(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�نْقل�ترخي�ص�و��ستبد�ل�ت�سمية�د�ر�ح�سانة��لبد�يات��مل�سرقة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون الطفل، ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ

ل�شنة 2014،

وعلى القرار رقم )80( ل�شنة 2015 ب�شاأن توفيق اأو�شاع دار ح�شانة البدايات امل�شرقة،

ـق برقم )2020057861( املوؤرخ يف 2020/10/12، وعلى اإقرار التنازل املوثَّ

وعلى قرار جلنة البتِّ يف طلبات ُدور احل�شانات رقم )7( املوؤرخ يف 2020/11/17،

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

قرر��الآتي:

مادة�)1(

ـل حتت قيد رقم )33/دح/2015( اإىل  ُيـنَقــل ترخي�س دار ح�شانة البدايات امل�شرقة امل�شجَّ

ـق  �شركة ح�شانة كندر ورلد ذ.م.م �شجل جتاري رقم )1-128873( مبوجب اإقرار التنازل املوثَّ

برقم )2020057861( املوؤرخ يف 2020/10/12.

مادة�)2(

ُتـ�شتبَدل بت�شمية دار ح�شانة البدايات امل�شرقة ت�شمية دار ح�شانة كندر ورلد العدلية.

مادة�)3(

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

الر�شمية.

وزير��لعمل�و�لتنمية��الجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميد�ن

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1442هـ

الــمـــوافــــــق: 29 نوفمــبــــــر 2020م
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وز�رة��لعمل�و�لتنمية��الجتماعية

�قر�ر�رقم�)73(�ل�سنة�2020

ب�ساأن��لرتخي�ص�باإن�ساء�د�ر�ح�سانة�فرييتوبيا��ل�سيف

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون الطفل، ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ

ل�شنة 2014،

وعلى قرار جلنة الَبتِّ يف طلبات ُدور احل�شانات رقم )7( املوؤرخ يف 2020/11/17 باملوافقة 

على الطلب لتوافقه مع ال�شروط واملعايري،

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

قرر��الآتي:

مادة�)1(

ملدة  ال�شيف  دار ح�شانة فرييتوبيا  باإن�شاء  ن�شيم حممد علي عبداللطيف  لل�شيدة  �س  ُيرخَّ

ـد حتت قيد رقم )10/دح/2020(. �شنتني، �شجل جتاري رقم )4-80099(، ويقيَّ

مادة�)2(

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

الر�شمية.

وزير��لعمل�و�لتنمية��الجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميد�ن

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1442هـ

الــمـــوافــــــق: 29 نوفمــبــــــر 2020م
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وز�رة��لعمل�و�لتنمية��الجتماعية

�قر�ر�رقم�)74(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�جتديد�مدة�تعيني�جمل�ص��الإد�رة��ملوؤقت�جلمعية��لتمري�ص��لبحرينية

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 )51( ل�شنة 1991 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية التمري�س البحرينية، 

التمري�س  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  تعيني  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )65( رقم  القرار  وعلى 

البحرينية،

وعلى القرار رقم )24( ل�شنة 2020 ب�شاأن جتديد مدة تعيني جمل�س الإدارة املوؤقت جلمعية 

التمري�س البحرينية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية التمري�س البحرينية،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية التمري�س البحرينية،

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

قرر��الآتي:

مادة�)1(

د مدة تعيني جمل�س الإدارة املوؤقت جلمعية التمري�س البحرينية ملدة ثمانية اأ�شهر تبداأ  جتدَّ

من تاريخ انتهاء مدة تعيينه ال�شابقة، برئا�شة ال�شيدة/ جميلة جا�شم خميمر، وع�شوية كل من:

1-  لينا محمد خنجي.

2-  فيروز عبدالحميد فالح.

3-  بدرية جا�شم محمد الكويتي.

4-  �شمية ح�شين عبدالرحمن.

5-  ورود علي نا�شر اأحمد.
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مادة�)2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

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، والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة�)3(

اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  يِعدُّ 

نًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم  اجلمعية، مت�شمِّ

اأ�شهر من  اإليهما، وذلك خالل �شتة  ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار  العمل بها، 

تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)4(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيعَقد قبل انتهاء املدة املحدَّ

الوزارة، ويعر�س عليها تقريرًا  الأقل بعد موافقة  ب�شهر على  القرار  باملادة رقم )1( من هذا 

اًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ

والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفقًا  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما. 

مادة�)5(

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: 16 ربيع الآخر 1442هـ

المـــــوافــــــق: 1 دي�شمـــــــــــبر 2020م
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وز�رة��سئون��ل�سباب�و�لريا�سة

�قر�ر�رقم�)202(�ل�سنة�2020

�ب�ساأن�ن�ْسر�رقم�قْيد�وملخ�ص��لنظام��الأ�سا�سي

ملركز�متكني��سباب�ر�أ�ص��لرمان

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

الأندية  قْيد  �شجالت  تنظيم  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )54( رقم  القرار  علــى  الطــالع  بعــد 

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 

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

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب راأ�س الرمان،

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

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س،

قرر��الآتي:

�ملادة��الأوىل

ـل مركز متكني �شباب راأ�س الرمان يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف  يُـ�شجَّ

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )40(.

�ملادة��لثانية

ُ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��ل�سباب�و�لريا�سة

�أمين�بن�توفيق��ملوؤيد

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الآخر 1442هـ

الــمـــوافــــــق: 16 نوفمــبــــــر 2020م
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بيان�باأ�سماء�موؤ�س�سي

مركز�متكني��سباب�ر�أ�ص��لرمان

1- علي عبدالر�شول اأحمد ح�شين ال�شباح.

2- عي�شى ر�شي مزعل اإبراهيم الماجد.

3- عبدالبا�شط عبدالحميد يو�شف مكي البو�شطة.

4- ميرزا من�شور اأحمد جا�شم.

5- فريد يو�شف اأحمد علي الع�شيرين.

6- طاهر مكي عي�شى اإبراهيم الماجد.

7- عبدالح�شين عبداهلل عبدالح�شين ن�شيف.

8- في�شل �شيف محمد �شيف.

9- ال�شيد نا�شر �شعيد اإبراهيم �شبر.

10- عي�شى اإبراهيم عي�شى خليفة.

11- زهراء فوؤاد علي جا�شم ال�شني.

12- في�شل باقر علي عي�شى علي باقر.

13- ح�شين علي اأحمد اإبراهيم الع�شكري.
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ملخ�ص

�لنظام��الأ�سا�سي�ملركز�متكني��سباب�ر�أ�ص��لرمان

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

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )40(، 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 راأ�س الرمان 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.           2ـ ع�شو تابع.       3ـ 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.

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

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،   8 وعدد  رئي�س  من  مكون  اإدارة  جمل�س  املركز  �شئون  ويدير 

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

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

الأ�شا�شي.
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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.

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

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  ويودع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمـدة، 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 ثم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

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

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

تقديها، 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 

نهم 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 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 
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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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وز�رة��سئون��ل�سباب�و�لريا�سة

�قر�ر�رقم�)203(�ل�سنة�2020

�ب�ساأن�ن�ْسـر�رقم�قيد�وملخ�ص��لنظام��الأ�سا�سي

ي��لعقبات لنادي��لبحرين�ل�سباق�حتدِّ

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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

 1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر   ، واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

وتعديالته، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب 

والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، وتعديالتها،

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،

ي العقبات، وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي البحرين ل�شباق حتدِّ

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

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س،

قرر��الآتي:

�ملادة��الأوىل

اخلا�شعة  الريا�شية  الأندية  قيد  �شجل  يف  العقبات  ي  حتدِّ ل�شباق  البحرين  نادي  ـل  ُيـ�شجَّ

لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قيد رقم )56(. 

�ملادة��لثانية

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

اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير��سئون��ل�سباب�و�لريا�سة

�أمين�بن�توفيق��ملوؤيد

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الآخر 1442هـ

الــمـــوافــــــق: 16 نوفمـبـــــر 2020م
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بيان�باأ�سماء�موؤ�س�سي

ي��لعقبات نادي��لبحرين�ل�سباق�حتدِّ

1- اأحمد علي اأحمد علي �شقر الجالهمة.

2- ح�شن عبداهلل ح�شن اإبراهيم الرويعي.

3- في�شل محمد اأحمد محمد الخال�شي.

4- نعيمة عبدالرزاق يو�شف عبداهلل العو�شي.

5- محمد علي ر�شا اأ�شغر عبا�س كازروني.

6- اإبراهيم علي اأكبر علي مراد.

7- م�شاري عبدالحميد محمد �شعيد.

ـاء. 8- عماد علي عبدالح�شين علي الَبـنَّ

9- اإيمان خليل اإبراهيم نورالدين.

10- �شالح اأحمد عبداهلل عبدالرحمن.

11- فهد نبيل علي محمد تقي.

12- �شارة عبدالجليل محمد علي عبا�س �شبيب.

13- علي ح�شين علي محمد تقي.

14- علي محمد علي تقي.

15- مح�شن اأحمد كهزاد اأبو الح�شن اأحمدي.

16- حمد جا�شم محمد عبداهلل البنعلي.

17- علي عبدالرحمن اأبوالفتح علي اأبوالفتح.

از. 18- �شيما جعفر حبيب جعفر الخرَّ

19- ال�شيخ خالد اإبراهيم محمد اآل خليفة.

20- اأمل �شالم اإبراهيم محمد المالود.

21- منال عبدالرحمن علي عبدالرحمن جناحي.
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ملخ�ص

�لنظام��الأ�سا�سي

ي��لعقبات لنادي��لبحرين�ل�سباق�حتدِّ

تاأ�ش�س هذا النادي يف عام 2020 ومقره مدينة عي�شى مبملكة البحرين، ومت ت�شجيله بوزارة 

قانون  لأحكام  طبقًا   2020 نوفمرب   16 بتاريخ   )56( رقم  قيد  حتت  والريا�شة  ال�شباب  �شئون 

اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة 

والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات 

النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، وتعديالتها،

ويهدف النادي يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين اإىل تربية الن�سء وال�شباب 

الإ�شهام يف  اإىل  النواحي اجل�شمانية والروحية والعقلية، كما يهدف  تربية متَّـزنة متكاملة من 

تنمية املجتمع وظهوره وذلك عن طريق ن�ْشـر الريا�شة والرتبية الجتماعية، وبث الروح الوطنية 

بني الأع�شاء، وتهيئة الو�شائل وتي�شري ال�شبل ل�شْغـل اأوقات الفراغ مما يعود بالفوائد ال�شحية 

والجتماعية والروحية والبدنية على الأع�شاء، وتوفري الفر�س املمكنة لأع�شائه ملمار�شة الربامج 

والأن�شطة الريا�شية. وللنادي اأن يتخذ كافة الو�شائل والآليات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف مبا 

يتفق مع القوانني واللوائح.

والع�شوية بالنادي اأنواع هي:

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

ـنها النظام الأ�شا�شي للنادي، كما اأو�شح اإجراءات ك�ْشـب الع�شوية  ولكل منها �شروط ت�شمَّ

واإ�شقاطها، وحقوق وواجبات الأع�شاء.

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

دين ل�شرتاكاتهم  العمومية، حيث ن�س على اأن تتكون هذه اجلمعية من الأع�شاء العاملني امل�شدِّ

والذين م�شت على ع�شويتهم العاملة �شتة اأ�شهر على الأقل حتى تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية.

ده جمل�س اإدارة النادي خالل  وجتتمع اجلمعية العمومية مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

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.

ويدير �شئون النادي جمل�س اإدارة مكون من رئي�س و6 اأع�شاء، تنتخبهم اجلمعية العمومية 

للنادي من بني اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، وتكون مدة جمل�س الإدارة �شنتني 
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من تاريخ انتخاب اأع�شائه، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مددًا اأخرى.

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

ح بها قانونًا 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 

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

لديهم  تتوفر  ممن  باأجر  للنادي  متفرٍغ  مديٍر  تعيني  جواز  للنادي  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ويجوز دعوة املدير حل�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

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

وتبداأ ال�شنة املالية للنادي اعتبارًا من الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. 

وتتكون موارده من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك وح�شيلة اإيرادات املباريات واحلفالت والتربعات 

اأمواله  النادي  ويودع  والريا�شة.  ال�شباب  �شئون  وزارة  عليها  توافق  التي  والإعانات  والهبات 

النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمـدة. وُتـعتَبـر اأموال النادي ملكًا له عند حدوث الت�شفية. ون�س 

ـة لالأعمال الفنية والإدارية واملالية وال�شحية.  النظام على اأن ي�شع جمل�س الإدارة اللوائح املنظمَّ

ون�س النظام على اأن ي�شع جمل�س اإدارة النادي الالئحة الداخلية والنُّـُظـم الكفيلة بتنظيم 

�شئون النادي من النواحي الإدارية واملالية والفنية وال�شحية. 

ويجب على جمل�س اإدارة النادي عْر�س هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف اأول اجتماع 

لها لالعتماد ومن َثـم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة. 

�شر  اأمني  اإىل  �شكاٍو  من  لديهم  ما  النادي  اأع�شاء  يقدم  اأن  على  الأ�شا�شي  النظام  ون�س 

ـق منها و�شماع اأقوال ال�شاكي اأْن يحيلها اإىل جمل�س الإدارة لتخاذ  ـَحـقُّ النادي الذي عليه بعد التَّ

الذي  بالقرار  ال�شاكي  واإبالغ  تقديها  تاريخ  من  اأ�شبوع  وذلك خالل  ب�شاأنها،  منا�شبًا  يراه  ما 

اتخذه جمل�س الإدارة ِوفقًا لالئحة الداخلية للنادي ويف حدود اأحكام هذا النظام.

الإدارة  جمل�س  وقرارات  النادي  اأنظمة  باحرتام  الأع�شاء  التزام  على  النظام  ون�س 

والتعليمات التي ُيـ�شِدرها يف هذا ال�شاأن.

وُيـحَظـر على النادي واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية.

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

ـق من مطابقتها للقانون والنظام  ـَحـقُّ لرقابتها، وتتناول هذه الرقابة فْحـ�س اأعمال النادي والتَّ

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

ـنهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. الذين يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل النادي اإجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفة موؤقتة وذلك 
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يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )71( من القرار رقم )1( ل�شنة 1990 يف �شاأن الالئحة 

النموذجية للنظام الأ�شا�شي اخلا�شعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

النموذجية لالأندية  الواردة بالالئحة  ـق الأحكام  ب�شاأنه ن�س يف النظام تطبَّ وفيما مل يرد 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990.
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وز�رة��سئون��ل�سباب�و�لريا�سة

�قر�ر�رقم�)218(�ل�سنة�2020

�بتعديل�بع�ص��أحكام��لقر�ر�رقم�)2(�ل�سنة�2018

�يف��ساأن��لالئحة��لنموذجية�للنظام��الأ�سا�سي�للمر�كز�و�لهيئات��ل�سبابية

�خلا�سعة�الإ�سر�ف�وز�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 القرار رقم )2( ل�شنة 2018 يف �شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

ل بالقرار رقم )18(  والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، املعدَّ

ل�شنة 2019،

قرر��الآتي:

�ملادة��الأوىل

ُيـ�شتبَدل بتعريف )املراكز النموذجية( الوارد يف املادة )1(، وبن�شو�س املواد )3(، و)8( 

والهيئات  للمراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  من  و)72(،  و)10(،   ،)3( البند 

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  �شاأن الالئحة  ل�شنة 2018 يف  للقرار رقم )2(  املرافقة  ال�شبابية 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، الن�شو�س الآتية:

مادة�)1(�تعريف�)�لمر�كز��لنموذجية(:

وريا�شية  ثقافية  اجتماعية  تربوية  �شبابية  ِخـْدمات  وتقدمي  ال�شباب  لتمكني  تهدف  مراكز 

ـن، ُتـن�شاأ بقرار من الوزير وتكون تابعة  ـز جغرايف معيَّ لكافة ال�شباب يف اململكة دون التقيُّـد بحيِّ

للوزارة وتخ�شع لإ�شرافها، �شواء كانت �شمن هيكلها التنظيمي اأم ل، وت�شري عليها ن�شو�س هذه 

الالئحة مبا ل يتعار�س مع طبيعتها اأو اأهدافها والغر�س من اإن�شائها.

مادة�)3(:

مركز متكني ال�شباب هيئة اأهلية �شبابية تربوية ذات نفع عام، يتاألف ِوْفـقًا لأحكام القانون 

للن�سء  ال�شاملة  التنمية  يف  وُيـ�شِهـم  معًا،  كليهما  اأو  اعتباريني  اأو  طبيعيني  اأ�شخا�س  عدة  من 

وال�شباب، وتاأهيلهم روحيًا اأو خلقيًا اأو ثقافيًا اأو بدنيًا اأو اجتماعيًا اأو اقت�شاديًا، با�شتثمار وقت 
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الوطنية،  وال�شبابية  والريا�شية  والجتماعية  الثقافية  الأن�شطة  خمتلف  ممار�شة  يف  فراغهم 

وا�شتك�شاف املواهب و�شْقـِلـها ورعايتها وغْر�س التكاتف والرتابط الجتماعي يف نفو�س ال�شباب، 

ـل امل�شئولية يف اإطار القانون وال�شيا�شة العامة  وي�شعى لكت�شابهم املهارات التي تكفل لهم حتمُّ

للمملكة.

مادة�)8(�بند�)3(:

3- توافر عدد من الأع�شاء الموؤ�ش�شين ل يقل عن ع�شرة اأ�شخا�س اإذا كان الموؤ�ش�شون اأ�شخا�شًا 

طبيعيين.

مادة�)10(:

ا�شتثناًء من اأحكام املواد اأرقام )6، 7، 8، 9( من هذه الالئحة، يجوز للوزير بقرار ي�شدر 

منه اإن�شاء مراكز منوذجية.

مادة�)72(:

مراقب  دينار  اآلف  ع�شرة  اإيراداته  اأو  م�شروفاته  جتاوزت  اإذا  املركز  ح�شابات  يراجع 

�شئون  على  مالحظاته  يبدي  اأن  احل�شابات  وملراقب  الإدارة،  جمل�س  يختاره  قانوين  ح�شابات 

املركز املالية اإىل جمل�س الإدارة يف اأيِّ اجتماع من اجتماعاته كلما راأى ذلك �شروريًا، مع تقدمي 

د اجلمعية  تقرير بذلك للجمعية العمومية قبل انعقاد اجتماعها ال�شنوي ب�شهر على الأقل، وحتدِّ

العمومية املكافاأة ال�شنوية ملراقب احل�شابات.

�ملادة��لثانية

والهيئات  )للمراكز  بعبارة  ال�شبابية(  والهيئات  ال�شباب  متكني  )ملراكز  عبارة  ُتـ�شتبَدل 

ال�شبابية( الواردة يف العنوان واملادة الأوىل من القرار رقم )2( ل�شنة 2018 يف �شاأن الالئحة 

النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب 

والهيئات  ال�شباب  متكني  )مراكز  عبارة  وُتـ�شتبَدل  له.  املرافقة  الالئحة  وعنوان  والريا�شة 

ذات  من  والثانية  الأوىل  املادتني  يف  الواردة  ال�شبابية(  والهيئات  )املراكز  بعبارة  ال�شبابية( 

القرار امل�شار اإليه.

كما ُتـ�شتبَدل عبارة )مبراكز متكني ال�شباب( بعبارة )باملراكز ال�شبابية(، وعبارة )ملركز 

متكني ال�شباب( بعبارتي )للمركز ال�شبابي( و)ملركز ال�شباب(، وعبارة )مركز متكني ال�شباب( 

بعبارتي )املركز ال�شبابي( و)مركز ال�شباب(، وعبارة )مركز متكني �شباب( بعبارتي )مركز 

�شباب( و)مركز �شبابي(، وذلك اأينما وردت يف الالئحة املرافقة للقرار رقم )2( ل�شنة 2018 

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

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.
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�ملادة��لثالثة

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

وزير��سئون��ل�سباب�و�لريا�سة

�أمين�بن�توفيق��ملوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الآخر 1442هـ

الــمـــوافــــــق: 9 دي�شمبـــــــــــر 2020م



العدد: 3501 – الخميس 10 ديسمبر 2020

30

جمل�ص��ملناق�سات�و�ملز�يد�ت

�قر�ر�رقم�)1(�ل�سنة�2020

�ب�ساأن��لالئحة��خلا�سة

باإجر�ء�ت��لتاأهيل��مل�سبق�للمورِّدين�و�ملقاولني

مجل�س المناق�شات والمزايدات:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات 

وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، وتعديالته،

وعلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات 

واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، ال�شادرة باملر�شوم رقم )37( ل�شنة 2002،

اخلا�شة  الالئحة  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )1( رقم  واملزايدات  املناق�شات  جمل�س  قرار  وعلى 

دين واملقاولني، باإجراءات التاأهيل امل�شبق للمورِّ

قرر��الآتي:

مادة�)1(

دين واملقاولني املرافقة لهذا  ُيـعمل باأحكام الالئحة اخلا�شة باإجراءات التاأهيل امل�شبق للمورِّ

القرار.

مادة�)2(

اخلا�شة  الالئحة  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )1( رقم  واملزايدات  املناق�شات  جمل�س  قرار  ُيـلغى 

دين واملقاولني. باإجراءات التاأهيل امل�شبق للمورِّ

مادة�)3(

اليوم  وُيـعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ُكــلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ  على اجلهات املعنية - 

التايل لتاريخ ن�ْشـره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ص�جمل�ص��ملناق�سات�و�ملز�يد�ت

نايف�بن�خـالـد��آل�خليـفة

�شدر بتاريخ: 19 �شفـر 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 6 اأكتوبــر 2020م 
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�لالئحة��خلا�سة�باإجر�ء�ت��لتاأهيل��مل�سبق�للمورِّدين�و�ملقاولني

�لف�سل��الأول�

�لتعريفات�و�الأحكام��لتمهيدية

مادة�)1(

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعاين الواردة 

وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  يف 

مل  ما  منها،  ُكـلٍّ  قرين  ـنَة  املبيَّ املعايَن  التالية  والعبارات  للكلمات  وتكون  احلكومية،  واملبيعات 

يقت�ِس �شياق الن�س خالَف ذلك:

�لقانـــون: المر�شـــوم بقانـــون رقـــم )36( ل�شنـــة 2002 ب�شاأن تنظيـــم المناق�شـــات والمزايدات 

والم�شتريات والمبيعات الحكومية.

�لالئحـــة��لتنفيذية: الالئحـــة التنفيذية لقانون تنظيم المناق�شـــات والمزايدات والم�شتريات 

والمبيعات الحكومية ال�شادرة بالمر�شوم رقم )37( ل�شنة 2002.

دين  ها الجهة المت�شرفة بغر�س ن�ْشـِرها لدعوة المورِّ �إعـــالن��لتاأهيل��لم�سبق: الوثيقة التي تعدُّ

والمقاولين للتاأهيل الم�شبق.

دون والمقاولون للجهات  مها المـــورِّ طلـــب��لتاأهيـــل��لم�سبـــق: المعلومات والم�شتنـــدات التي يقدِّ

المت�شرفة لإثبات قدراتهم الفنية واإمكانياتهم المالية والإدارية وتوافر الخبرة المنا�شبة لديهم.

دين  ها الجهة المت�شرفة لتزويد المورِّ وثائق��لتاأهيل��لم�سبق: جميع م�شتندات التاأهيل التي تعدُّ

والمقاوليـــن بن�شخـــة منهـــا، وذلك لبيان موا�شفـــات ال�شلـــع اأو الِخـْدمات اأو الإن�شـــاءات مو�شوع 

التاأهيـــل، وتو�شيـــح متطلبات وا�شتراطات الم�شاركة في التاأهيل الم�شبـــق، بالإ�شافة اإلى معايير 

التاأهيل الم�شبق. وُيـعتَبـر اإعالن التاأهيل الم�شبق جزءًا من الوثائق.

ه الجهة المت�شرفـــة ب�شاأن نتائج تقييم  تقريـــر��لتاأهيـــل��لم�سبـــق: التقرير التف�شيلـــي الذي تعدُّ

طلبات التاأهيل الم�شاركة في عملية التاأهيل الم�شبق.

ـلين لـــدى الجهات  ديـــن والمقاوليـــن الموؤهَّ �سجـــل��لتاأهيـــل��لم�سبـــق: هـــو قائمـــة باأ�شماء المورِّ

المت�شرفة والمعتَمـدة من ِقـَبـل المجل�س، كلٍّ بح�شب مجال تاأهيله.

�لمـــورِّدون�و�لمقاولـــون: ال�شركـــات والموؤ�ش�شـــات والمقاولـــون والمكاتـــب ال�شت�شارية وغيرها 

مـــن الموؤ�ش�شـــات التجاريـــة ذات ال�شخ�شية العتباريـــة والأفراد الذين ي�شاركـــون في اإجراءات 

الم�شتريات لتلبية متطلبات الجهة المت�شرفة من ال�شلع اأو الإن�شاءات اأو الِخـْدمات.

�لم�ساريع��لكبيرة: الم�شاريع التي ُتـجاِوز قيمتها التقديرية ع�شرة ماليين دينار بحريني.

ـدة�وذ�ت��لطابع��لخا�ص: الم�شاريع الفريدة في اأعمالها نوعًا وغير المتكررة،  �لم�ساريع��لمعقَّ

ر معها القيـــام ب�شياغة  والتـــي ل توجـــد لـــدى الجهـــة المت�شرفة خبرة �شابقـــة بها، والتي يتعـــذَّ

ـلة لل�شلع اأو الإن�شاءات اأو تحديد خ�شائ�س الخدمة المطلوبة. موا�شفات مف�شَّ
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رة: هـــي المناق�شـــات والمزايدات المتماثلة فـــي المتطلبات  �لمناق�ســـات�و�لمز�يـــد�ت��لمتكـــرِّ

رة خالل فترات زمنية متقاربة. والموا�شفات والتي ُتـطرح ب�شورة متكرِّ

مادة�)2(

دين واملقاولني املتخ�ش�شني يف توريد ال�شلع اأو القيام  يتم القيام بعملية التاأهيل امل�شبق للمورِّ

بالإن�شاءات اأو اخِلـْدمات والتي تتطلب طبيعتها تقييم قدراتهم واإمكانياتهم الفنية واملالية، وذلك 

يف مرحلة ما قبل طْرح املناق�شات، وعلى الأخ�س يف احلالت الآتية:

رة. المناق�شات والمزايدات والم�شتريات والمبيعات المتماثلة والتي ُتـطرح ب�شورة متكرِّ  -1

ـدة وذات الطابع الخا�س. الم�شاريع الكبيرة اأو المعقَّ  -2

م�شاريع التقنية المتطورة والفريدة من نوعها.  -3

ـ�شة. الِخـْدمات ال�شت�شارية المتخ�شِّ  -4

الم�شتريات والِخـْدمات بالغة الأهمية لأن�شطة وعمليات الجهات المت�شرفة.  -5

مادة�)3(

الواردة يف  واملقاولني  دين  للمورِّ امل�شبق  التاأهيل  اإجراءات  ـباع  باتِّ املت�شرفة  تلتزم اجلهات 

دين واملقاولني لإدراجهم يف �شجل  هذه الالئحة، وذلك بهدف تاأهيل اأكرب عدد ممكن من املورِّ

التاأهيل امل�شبق.

مادة�)4(

املناق�شات  وجمل�س  املت�شرفة  اجلهات  مع  التام  بالتعاون  واملقاولون  دون  املورِّ يلتزم 

واملزايدات يف تنفيذ اإجراءات التاأهيل واإعادة التاأهيل وتقدمي جميع امل�شتندات املطلوبة.

مادة�)5(

دين واملقاولني، ويعتمد نتائج  يقوم املجل�س بالإ�شراف على جميع اأعمال التاأهيل امل�شبق للمورِّ

دين واملقاولني يف اأية مرحلة. ـد من اأهلية املورِّ التاأهيل والت�شنيف. ويجوز له التاأكُّ

مادة�)6(

ثالثة  من  ـل  ت�شكَّ تاأهيل  جلان  خالل  من  امل�شبق  التاأهيل  اأعمال  املت�شرفة  اجلهات  تتوىل 

من  واملخت�شني  الفنيني  اأو  اجلهة  ذات  من  والخت�شا�س  اخلربة  ذوي  من  الأقل  على  اأع�شاء 
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اجلهات الأخرى. ويجوز للجان ال�شتعانة باملكاتب ال�شت�شارية يف اململكة اأو خارجها.

مادة�)7(

يجوز للجهات املت�شرفة القيام باأعمال التاأهيل امل�شبق ِوْفـقًا لالأ�شاليب الآتية:

ـنة. طْرح دعوة عامة للتاأهيل لمناق�شة معيَّ  -1

طْرح دعوة عامة للتاأهيل لالإدراج في �شجل التاأهيل الم�شبق.  -2

تاأهيل الطلبات المنفردة.  -3

�لف�سل��لثاين

ـنة �طْرح�دعوة�عامة�للتاأهيل�ملناق�سة�معيَّ

مادة�)8(

امل�شبق  التاأهيل  اأعمال  امل�شاركة يف  وتقت�شر  دوليًا،  اأو  امل�شبق حمليًا  التاأهيل  ُتـطرح دعوة 

املحلِّـي على ال�شركات املحلية، اأما اأعمال التاأهيل امل�شبق املطروحة دوليًا فتكون امل�شاركة فيها 

لل�شركات املحلية والدولية امل�شجلة يف مملكة البحرين وغري امل�شجلة، كما يجب ح�شول اجلهات 

املت�شرفة على موافقة املجل�س امل�شبقة يف حالة ما اإذا كانت اأعمال التاأهيل امل�شبق تقام متهيدًا 

لطْرح مناق�شة على �شركات دولية.

مادة�)9(

اأن  ويجب  امل�شبق،  التاأهيل  اإعالن  املت�شرفة  اجلهة  ُتـِعـد  دوليًا،  املناق�شة  طْرح  حالة  يف 

يت�شمن الإعالن املعلومات الآتية: 

ا�شم وعنوان الجهة المت�شرفة.  -1

طبيعة واأنواع ال�شلع اأو الِخـْدمات اأو الإن�شاءات التي �شيتم التاأهيل الم�شبق لها.  -2

طريقة الح�شول على وثائق التاأهيل الم�شبق وقيمتها.  -3

دين  ـرة على مورِّ التو�شيح ب�شاأن ما اإذا كانت الدعوة للتاأهيل الم�شبق محلية اأو دولية اأو مقت�شِ  -4

اأو مقاولين ينتمون اإلى دولة معينة.

اآخر موعد ُيـ�شمح فيه ب�شراء وثائق التاأهيل الم�شبق، اإذا ُوِجـد.  -5

اآخر موعد لإيداع الطلبات ومكان ذلك.  -6
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بيان مكان وموعد فْتـح الطلبات.  -7

التاأهيل  واإيداع طلبات  واإعداد  ل�شراء  واملقاولني  دين  للمورِّ املمنوحة  الفرتة  تقل  األ  ويجب 

امل�شبق عن ثالثة اأ�شابيع، على اأْن تكون وثائق التاأهيل امل�شبق متاحة لل�شراء خالل فرتة ل تقل 

عن اأ�شبوعني.

مادة�)10(

ُتـِعـد اجلهة املت�شرفة وثائق التاأهيل امل�شبق، على اأْن ت�شتمل الوثائق على البيانات واملعلومات 

الآتية: 

ا�شم وعنوان الجهة المت�شرفة.  -1

طبيعة واأنواع ال�شلع اأو الِخـْدمات اأو الإن�شاءات التي �شيتم التاأهيل الم�شبق لها.  -2

الوثائق والمعلومات المطلوب تقديمها من ِقـَبـل الم�شارك، على اأن تت�شمن الآتي:  -3

�شهادة قْيـد ال�شجل التجاري. اأ- 

ب- عْقـد التاأ�شي�س البتدائي لل�شركة والنظام الأ�شا�شي.

العمومية            الميزانية  على  م�شتملة  �شنوات،  ثــالث  لآخــر  ـقة  المدقَّ المالية  التقارير  ج- 

ـقات النقدية  ـَدفُّ ْخـل )Income Statement( وقائمة التَّ )Balance Sheet( وقائمة الدَّ

.)Cash Flow Statement(

ن�شخة من ال�شيرة الذاتية للكوادر الإدارية والفنية العاملة لديه. د- 

هـ- المعدات والآلت والأجهزة المتوفرة لديه وال�شرورية لإنجاز العمل المطلوب.

مدة الخبرة، وقائمة الأعمال التي قام باإنجازها بنجاح، واأعلى قيمة لالأعمال التي قام  و- 

بتنفيذها.

في  عليها  المن�شو�س  الميدانية  بالزيارات  المت�شرفة  الجهة  قيام  كتابية على  موافقة  ز- 

البند )1( من المادة )19( من هذه الالئحة، وذلك عند الحاجة.

دين، يجب الن�س باأنه على الم�شارك تقديم الم�شتندات الآتية: وفي حالة تاأهيل المورِّ

ـعني الذين يثلهم امل�شارك يف اململكة، اإْن ُوِجـدت. نِّ      1( قائمة باأ�شماء الـُم�شَ

     2( �شهادات قْيـد الوكالة التجارية، اإْن ُوِجـدت.

يجب اأن تت�شمن وثائق التاأهيل الم�شبق التي ُتـِعـدها الجهة المت�شرفة الآتي:  -4

الن�س على خ�شوع كافة اأعمال التاأهيل الم�شبق لقانون تنظيم المناق�شات والمزايدات  اأ- 

والم�شتريات والمبيعات الحكومية ولئحته التنفيذية واأحكام هذه الالئحة.

ب- اآليات تمكين الم�شاركين من الح�شول على اإي�شاحات ب�شاأن وثائق التاأهيل الم�شبق.
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ج- تفا�شيل اأ�ش�س ومعايير تقييم طلبات التاأهيل الم�شبق، والأوزان الن�شبية لهذه المعايير، 

والحد الأدنى لقبول طلب التاأهيل الم�شبق.

دين والمقاولين، اإْن ُوِجـد. نظام ت�شنيف المورِّ د- 

م باأكثر من طلب تاأهيل م�شبق، �شواء كان منفردًا اأو  هـ- اإمكانية )اأو عدم اإمكانية( التقدُّ

بال�شراكة في ائتالف.

الموعد النهائي لإيداع الطلبات، ومكان وموعد فْتـح الطلبات. و- 

مًا من ائتالف �شركات، يجب طلب الوثائق  فـــي حالة ما اإذا كان طلب التاأهيل الم�شبـــق مقدَّ  -5

والمعلومات الإ�شافية الآتية:

نة لالئتالف. ُنـ�َشـخ من �شهادات قْيـد ال�شجالت التجارية لل�شركات المكوِّ اأ- 

ب- ن�شخة من اتفاق ت�شكيل الئتالف.

ات، والخبرة الالزمة. ج- بيانات الو�شع المالي والكوادر الإدارية والفنية، والأجهزة والمعدَّ

مادة�)11(

الإلكرتوين  املجل�س  نظام  على  امل�شبق  التاأهيل  وثائق  بتحميل  املت�شرفة  اجلهات  تلتزم 

للح�شول على اعتمادها اإلكرتونيًا من ِقـَبـل املخت�شني يف اجلهاز الفني والإداري باملجل�س، وذلك 

املت�شرفة م�شئولية �شالمة  تتحمل اجلهة  الأحوال  امل�شبق. ويف جميع  التاأهيل  اإعالن  ن�شر  قبل 

نة يف الوثائق. ودقة املعلومات املدوَّ

مادة�)12(

َتـن�ُشـر اجلهة املت�شرفة الإعالنات ب�شورة ت�شمن اإي�شالها لأكرب عدد ممكن من ال�شركات، 

اأعمال  طرح  عن  لالإعالن  الرئي�شية  ـة  املن�شَّ مبثابة  للمجل�س  الإلكرتوين  املوقع  يكون  اأن  على 

ـ�ْشـر على املوقع الإلكرتوين للجهة املت�شرفة. ويف حالة الإعالنات  النَّ التاأهيل امل�شبق، كما يتم 

الدولية يتم الإعالن عنها يف مملكة البحرين وخارجها باللغتني العربية والإجنليزية يف اجلرائد 

الدولية وا�شعة النت�شار.

وُتـن�َشـر الإعالنات املحلية باللغة العربية، ويجوز بالإ�شافة اإىل ذلك ن�ْشـُرها باأكرث من لغة 

اإذا اقت�شت امل�شلحة العامة ذلك.

مادة�)13(

د اأو املقاول احل�شول على وثائق التاأهيل امل�شبق من نظام املجل�س الإلكرتوين  يجب على املورِّ

من بعد �شداد قيمتها، ول يجوز له حتويلها اإىل الغري اأو ا�شتخدام كل ن�شخة اأكرث من مرة واحدة.
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مادة�)14(

ـن على اجلهات املت�شرفة تقدمي الإي�شاحات والرد على ت�شاوؤلت امل�شاركني يف التاأهيل  يتعيَّ

دين اأو املقاولني امل�شاركني. امل�شبق، على اأن يتم تبليغ الإي�شاحات اإىل جميع املورِّ

مادة�)15(

د يف وثائق التاأهيل اأو للمدة التي  م طلبات التاأهيل امل�شبق اإىل املجل�س قبل املوعد املحدَّ تقدَّ

دها املجل�س، وذلك من خالل نظام املجل�س الإلكرتوين. يحدِّ

مادة�)16(

دين  يقوم املجل�س اأو اللجان التي يكلِّـفها بفْتـح طلبات التاأهيل امل�شبق يف املكان واملوعد املحدَّ

يف وثائق التاأهيل امل�شبق اأو يف املوعد النهائي يف حالة التمديد. وعلى رئي�س املجل�س اأو اللجنة 

بح�شب الأحوال اتخاذ الإجراءات الآتية:

ال�شماح لأ�شحاب الطلبات الم�شاركين في التاأهيل بح�شور جل�شة فْتـح الطلبات.  -1

اإعالن ا�شم كل م�شارك عند فْتـح طلبه.  -2

تحرير مح�شر لإثبات فْتـح طلبات التاأهيل الم�شبق، والتوقيع عليه من ِقـَبـل اأع�شاء اللجنة.  -3

مادة�)17(

م طلبات التاأهيل امل�شبق من املجل�س مبا�شرة بعد فْتـح الطلبات،  تقوم اجلهات املت�شرفة بت�َشلُـّ

وذلك لدرا�شتها وتقييمها وتقدمي التو�شيات ب�شاأنها اإىل املجل�س لعتمادها. وللمجل�س احلق باأن 

يقوم بدرا�شة وتقييم الطلبات اأو اأن يقوم باإحالتها اإىل اأية جلنة اأو جهة اأخرى.

مادة�)18(

ـد من الآتي: يجب على اجلهات املت�شرفة اأثناء مراجعة طلبات التاأهيل التاأكُّ

ـ�س للم�شارك بمزاولتها. َتـواُفـق الن�شاط مو�شوع التاأهيل مع الأن�شطة التجارية المرخَّ  -1

توافر التراخي�س الالزمة لتنفيذ م�شاريع الن�شاط مو�شوع التاأهيل.  -2

نة في طلب التاأهيل. ـق من قانونية الوثائق و�شحة المعلومات المدوَّ ـَحـقُّ التَّ  -3

�شالمة الو�شع المالي لل�شركة، وتوافر ال�شيولة المالية؛ ل�شمان تنفيذ الم�شاريع دون تاأخير،   -4

وذلك ا�شتنادًا لأحدث التقارير المالية.

بة لتنفيـــذ م�شاريع الن�شاط  ـلة والمدرَّ توافـــر عدد كاٍف مـــن الكوادر الفنية والإداريـــة الموؤهَّ  -5
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مو�شوع التاأهيل.

ات والأجهزة الكافية لتنفيذ م�شاريع الن�شاط مو�شوع  6-  وجود المن�شاآت المنا�شبة وتوافر المعدَّ

التاأهيل.

7-  َتـواُفـق مدة الخبرة ونوعيتها مع نوعية وحْجـم الن�شاط مو�شوع التاأهيل.

مادة�)19(

اأ- يجوز للجهات المت�شرفة اأثناء مراجعتها لمعلومات وم�شتندات الم�شاركين اتخاذ الإجراءات 

الآتية:

ات الم�شاركين. 1- القيام بزيارات ميدانية لالطالع وفْحـ�س من�شاآت ومعدَّ

2- الت�شال بزبائن الم�شاركين لل�شوؤال وال�شتف�شار عن جودة العمل والأداء.

ـذة من ِقـَبـل الم�شاركين في نف�س الن�شاط  3- الطالع على تفا�شيل الم�شاريع ال�شابقة المنفَّ

مو�شوع التاأهيل.

 ويجب دمج نتائج الإجراءات ال�شابقة مع التقرير النهائي للتقييم.

ب- ل يجـــوز للجهـــات المت�شرفة طلب م�شتنـــدات اإ�شافية من الم�شاركيـــن خالل مرحلة تقييم 

الطلبات، اإل بعد الح�شول على موافقة المجل�س على ذلك.

مادة�)20(

ـق من الآتي: ـَحـقُّ اأ- يجب على الجهات المت�شرفة اأثناء تاأهيلها للمواد التَّ

1- جودة المواد وَتـطاُبـقها مع الموا�شفات الفنية المو�شوعة.

2- اعتمادية المواد وَتـنا�ُشـب عمرها الفترا�شي.

ـر �شهادات دولية – من م�شادر ذات م�شداقية – ت�شيد باأداء وجودة المواد. 3- توفُّ

ب- يجوز للجهات المت�شرفة اتخاذ الإجراءات الآتية:

ـع توفير �شهادات مطابقة للمواد مع الموا�شفات الفنية المعتَمـدة. ـنِّ 1- الطلب من الُمـ�شَ

ذات  دولية  مختبرات  من  �شادرة  للمواد  اختبار  تقارير  توفير  ـع  ـنِّ الُمـ�شَ من  2- الطلب 

م�شداقية.

موافاة  تتم  اأن  على  ـنة،  معيَّ زمنية  لمدة  والختبار  للتجربة  المواد  من  ـنة  عيِّ 3- اإخ�شاع 

املجل�س باخلطة الزمنية الالزمة لالختبار وبتقرير بالنتائج النهائية حال النتهاء.

ويجب دْمـج نتائج الإجراءات ال�شابقة مع التقرير النهائي للتقييم.

د حتى اإْن كان وكياًل ح�شريًا معتَمـدًا للمواد المطلوبة. ج- ت�شري اأحكام هذه المادة على المورِّ
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مادة�)21(

تقوم اجلهات املت�شرفة بتقييم جميع طلبات التاأهيل امل�شبق للم�شاركني ِوْفـقًا لأ�ش�س ومعايري 

التقييم التي مت حتديدها م�شبقًا بوثائق التاأهيل امل�شبق والأوزان الن�شبية لهذه املعايري، ول يجوز 

ا�شتخدام اأ�ش�س اأو معايري تقييم اأو اأوزان ن�شبية بخالف املذكورة بوثائق التاأهيل امل�شبق.

مادة�)22(

مي طلبات التاأهيل امل�شبق لال�شتي�شاح عن املعلومات  يجوز للجهات املت�شرفة الت�شال مبقدِّ

مة، وذلك دون الإخالل مببداأ تكافوؤ الفر�س وامل�شاواة بني اأ�شحاب الطلبات،  وامل�شتندات املقدَّ

وعلى اأْن يتم منحهم فرتة زمنية منا�شبة لتقدمي التو�شيحات املطلوبة.

مادة�)23(

عملية  انتهاء  فور  واملزايدات  املناق�شات  جمل�س  اإىل  تو�شياتها  املت�شرفة  اجلهات  تر�ِشـل 

التقييم م�شحوبة بتقرير التاأهيل امل�شبق، ويجب اأن ي�شتمل التقرير على الآتي:

قائمة باأ�شماء ال�شركات الم�شاركة في التاأهيل.  -1

ُنـ�َشـخ من �شهادة قْيـد ال�شجل التجاري للم�شاركين في التاأهيل.  -2

جدول بالنقاط الممنوحة لل�شركات ح�شب معايير التقييم، مع مبررات مْنـح هذه النقاط.  -3

ت لعدم اجتياز بع�س ال�شركات لعملية التاأهيل. تفا�شيل الأ�شباب التي اأدَّ  -4

الأ�شمـــاء والم�شميات الوظيفيـــة واإم�شاءات اأع�شـــاء اللجنة المكلَّـفة بالتاأهيـــل الم�شبق مع   -5

الخْتـم الر�شمي للجهة المت�شرفة.

ليـــن بالرد علـــى اأية  اأ�شمـــاء واأرقـــام الت�شـــال بالمعنييـــن لدى الجهـــة المت�شرفـــة المخوَّ  -6

ا�شتف�شارات تتعلق بالتقرير.

كما يجب اأن يتم تدوين اأ�شماء ال�شركات طبقًا لال�شم الر�شمي ح�شب �شهادة قْيـد ال�شجل 

التجاري.

مادة�)24(

التاأهيل  طلبات  ب�شاأن  املت�شرفة  اجلهة  تو�شيات  واملزايدات  املناق�شات  جمل�س  يعتمد 

ـبًا. ْفـ�س م�شبَّ امل�شبق، ويف حالة رْفـ�س هذه التو�شيات يجب اأن يكون الرَّ

َمـن  كلِّ  اإخطار  اجلهات  وتتوىل هذه  املت�شرفة،  اجلهات  اإىل  قراره  باإبالغ  املجل�س  ويقوم 

�شارك يف التاأهيل خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ اإبالغها به.
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مادة�)25(

الئتالف  تركيبة  ح�شب  ي�شري  �شركات  ائتالف  من  م  املقدَّ امل�شبق  التاأهيل  طلب  اعتماد 

يف  تغيري  �شركة،  ا�شتبدال  �شركة،  )خروج  الرتكيبة  هذه  يف  تغيري  واأيُّ  الطلب،  يف  املذكورة 

املت�شرفة،  واجلهة  املجل�س  موافقة  دون  اأخرى( من  ل�شركات  م�شئوليات  اإ�شناد  اأو  امل�شئوليات 

يجعل من الئتالف غري موؤهل.

مادة�)26(

تقوم اجلهة املت�شرفة باإعداد درا�شة ب�شاأن طالبي التاأهيل امل�شبق ذوي الإمكانيات املالية 

ـر  ـذة اأو عدم توفُّ واملادية والفنية والإدارية الكافية الذين ل تتوافر لديهم مدة خربة اأو اأعمال منفَّ

تقارير مالية لثالث �شنوات حلداثة تاأ�شي�شها، وعْر�شها على املجل�س لتخاذ قرار يف �شاأنهم.

�لف�سل��لثالث

�طْرح�دعوة�عامة�للتاأهيل�لالإدر�ج�يف��سجل��لتاأهيل��مل�سبق

مادة�)27(

ـلة  يجوز للجهات املت�شرفة القيام بعملية التاأهيل امل�شبق بغر�س زيادة عدد ال�شركات املوؤهَّ

ـن ومن ثم اإدراجها يف �شجل التاأهيل امل�شبق، لتتم دعوتها عند طْرح املناق�شات  يف جمال معيِّ

ـلة، وبالأخ�س مناق�شات امل�شاريع املذكورة يف البند )1( من املادة )2( من  على ال�شركات املوؤهَّ

هذا القرار.

مادة�)28(

للجهات  يجوز  الثاين،  الف�شل  اأحكام  يف  الواردة  امل�شبق  التاأهيل  اإجراءات  مراعاة  مع 

املت�شرفة طلب اأية م�شتندات اإ�شافية من امل�شاركني خالل مرحلة تقييم الطلبات، وذلك حتى 

يتمكن طالب التاأهيل من اجتياز معايري التاأهيل املطلوبة.

�لف�سل��لر�بع

تاأهيل��لطلبات��ملنفردة

مادة�)29(

مه  د اأو مقاول يف حالة تقدُّ يجوز للجهات املت�شرفة القيام بعملية التاأهيل امل�شبق لأيِّ ُمـَورِّ



العدد: 3501 – الخميس 10 ديسمبر 2020

40

بطلب ر�شمي لتاأهيله من دون وجود دعوة عامة للتاأهيل امل�شبق.

ويجب على اجلهات املت�شرفة – بهدف مْنـع احتكار بع�س ال�شلع اأو اخِلـْدمات – ا�شتق�شاء 

دين واملقاولني ودعوتهم لتقدمي طلب للتاأهيل امل�شبق. ال�شوق والبحث عن املورِّ

مادة�)30(

التاأهيل  وثائق  على  امل�شبقة  املجل�س  موافقة  على  احل�شول  املت�شرفة  اجلهات  على  يجب 

امل�شبق، على اأْن ت�شتويف الوثائق ال�شرتاطات الواردة يف املادة )10( من هذا القرار.

مادة�)31(

دها  د اأو املقاول احل�شول على وثائق التاأهيل امل�شبق ِوْفـقًا للطريقة التي يحدِّ يجب على املورِّ

املجل�س، وذلك من بعد �شداد قيمتها.

مادة�)32(

د اأو املقاول تقدمي طلب التاأهيل امل�شبق �شاماًل جميع املعلومات وامل�شتندات  يجب على املورِّ

اأية م�شتندات  دين يف الوثائق، ويجوز للجهات املت�شرفة طلب  املطلوبة يف املكان واملوعد املحدَّ

د اأو املقاول خالل مرحلة تقييم الطلب، وذلك حتى يتمكن طالب التاأهيل من  اإ�شافية من املورِّ

اجتياز معايري التاأهيل املعتَمـدة من ِقـَبـل املجل�س.

مادة�)33(

ـباع اإجراءات التاأهيل امل�شبق الواردة يف املواد )18( اإىل )26( من هذا القرار لتقييم  يتم اتِّ

واعتماد نتائج التاأهيل، مع ا�شتثناء الفقرة الأخرية من املادة )19( من هذا القرار.

مادة�)34(

ـلني – اإذا ا�شتدعت احلاجة ذلك – اإىل فئات ا�شتنادًا  دين واملقاولني املوؤهَّ يتم ت�شنيف املورِّ

د لكل فئة احلد املايل للم�شاريع التي ُيـ�شمح ِّ للمورد اأو املقاول  لنتائج التاأهيل امل�شبق، على اأن يحدَّ

القيام بها. ويف جميع الأحوال فاإنه يجب على اجلهات املت�شرفة احل�شول على موافقة املجل�س 

امل�شبقة على نظام الت�شنيف.

مادة�)35(

دون واملقاولون الذين  ـد فيه املورِّ يحتفظ املجل�س ب�شجل ي�شمى )�ِشـِجـل التاأهيل امل�شبق( يقيَّ
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مت اعتماد نتائج تاأهيلهم. وعلى اجلهات املت�شرفة ال�شتناد يف م�شرتياتها على �شجل التاأهيل 

التاأهيل  قوائم  دورية من مطابقة  ـق ب�شورة  ـَحـقُّ التَّ املجل�س، ويجب عليها  لدى  املعتَمـد  امل�شبق 

امل�شبق لديها ل�شجل التاأهيل امل�شبق املعتَمـد لدى املجل�س.

مادة�)36(

د اجلهات املت�شرفة الأن�شطة )توريد ال�شلع اأو القيام بالإن�شاءات اأو اخِلـْدمات( التي  حتدِّ

ـ�شني وتقييم قدراتهم واإمكانياتهم الفنية  دين اأو املقاولني املتخ�شِّ تتطلب طبيعتها تاأهيل املورِّ

يف  اأ�شماوؤهم  املدرجة  واملقاولني  دين  املورِّ جميع  تاأهيل  لإعادة  زمنيًا  برناجمًا  وت�شع  واملالية، 

ك�شوف اجلهات املت�شرفة ب�شورة دورية، على األَّ تزيد فرتة اإعادة التاأهيل على ثالث �شنوات 

متتالية.

مادة�)37(

ـفني على اإحدى  دين اأو املقاولني غري امل�شنَّ يجوز للجهات املت�شرفة اأثناء اإعادة تاأهيل املورِّ

ـد من الآتي: الدرجات، والذين لزالت خدماتهم �شارية، الكتفاء بالتاأكُّ

ـع المالي لل�شركة، وتوافر ال�شيولـــة المالية لديها ل�شمان تنفيذ الم�شاريع دون  �شالمـــة الو�شْ  -1

تاأخير، وذلك ا�شتنادًا لأحدث التقارير المالية.

د اأو المقاول في تنفيذ الم�شاريع ال�شابقة والحالية من خالل تقارير  ـق من اأداء المورِّ ـَحـقُّ التَّ  -2

تقييم الأداء.

مادة�)38(

يجوز للمجل�س - اإذا اقت�شت امل�شلحة - املبا�شرُة بنف�شه بالقيام باإجراءات التاأهيل امل�شبق 

دين  املورِّ ت�شنيف  له  يجوز  كما  الالئحة،  هذه  يف  الواردة  الإجراءات  ح�شب  النتائج  واعتماد 

التاأهيل  بنتائج  ـة  املعنيَّ املت�شرفة  اجلهات  اإخطار  املجل�س  على  ـن  ويتعيَّ ـلني.  املوؤهَّ واملقاولني 

ـلني. دين واملقاولني املوؤهَّ والت�شنيف وتوجيهها بال�شتناد يف م�شرتياتها على املورِّ

مادة�)39(

دين اأو املقاولني اإثبات  يجوز للمجل�س اإذا ما ا�شتدعت احلاجة اأن يطلب يف اأيِّ وقت من املورِّ

دين واملقاولني املتخلِّـفني عن اإثبات اأهليتهم. اأهليتهم من جديد، على اأْن يتم �شْطـب اأ�شماء املورِّ

مادة�)40(

ـلني  املوؤهَّ واملقاولني  دين  للمورِّ بقوائم معتَمـدة  التي حتتفظ  املت�شرفة  ـن على اجلهات  يتعيَّ
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دين واملقاولني للتاأهيل، ومن ثم اإدراجهم  القيام �شنويًا بن�ْشـر اإعالن عام لدعوة املزيد من املورِّ

جميع  يف  واملقاولني  دين  املورِّ من  كاٍف  عدد  لتاأهيل  بال�شعي  تلتزم  كما  القوائم،  هذه  �شمن 

املجالت املطلوبة.

مادة�)41(

بخطة  اأق�شى  كحد  نوفمرب  �شهر  خالل  �شنويًا  املجل�س  مبوافاة  املت�شرفة  اجلهات  تلتزم 

التاأهيل امل�شبق للعام القادم.

مادة�)42(

يجوز للجهات املت�شرفة ال�شروع يف عمليات التاأهيل امل�شبق داخليًا وذلك يف حالة امل�شرتيات 

والهيئات  للوزارات  بحريني  دينار   25،000 من  اأقل  )للمبالغ  داخلية  كمناق�شة  ُتـطرح  التي 

الإجراءات  ذات  ـباع  اتِّ يتم  اأن  على  لل�شركات(،  بحريني  دينار   50،000 من  واأقل  احلكومية 

املن�شو�س عليها يف هذا القرار، واأن تتم موافاة املجل�س بتقرير ربع �شنوي يت�شمن نتائج عمليات 

دين واملقاولني امل�شاركني يف التاأهيل. التاأهيل امل�شبق للمورِّ

ن ذلك  دين واملقاولني ح�شب احلدود املالية املذكورة، ويدوَّ ويعتمد املجل�س نتائج تاأهيل املورِّ

يف �شجل التاأهيل امل�شبق.

مادة�)43(

ـباع الإجراءات التالية يف حالة رغبتها يف اإلغاء عملية التاأهيل: تلتزم اجلهات املت�شرفة باتِّ

رات اإلغاء  الح�شـــول على موافقـــة المجل�س على الإلغاء، وذلـــك بعد اإخطاره باأ�شبـــاب ومبرِّ  -1

عملية التاأهيل الم�شبق.

اإخطـــار كلِّ َمــــن �شارك في التاأهيـــل الم�شبق بقرار الإلغاء خالل ثالثـــة اأيام عمل من تاريخ   -2

اإبـــالغ الجهة المت�شرفة بقرار الموافقة على الإلغاء، مع اإرجاع قيمة وثائق التاأهيل الم�شبق 

لل�شركات الم�شاركة.

اإلغاء عملية التاأهيل الم�شبق في نظام المجل�س الإلكتروني.  -3

مادة�)44(

دين واملقاولني بوا�شطة اإحدى الطرق الآتية: يجب على اجلهات املت�شرفة اإخطار املورِّ

ـل بعلم الو�شول على العنوان الوارد في طلب التاأهيل الم�شبق. خطاب م�شجَّ  -1
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مه. ـق من ت�َشـلُـّ ـَحـقُّ بريد اإلكتروني ح�شب المذكور في طلب التاأهيل الم�شبق، مع التَّ  -2

ـ�س لعملية التاأهيل الم�شبق. نظام اإلكتروني مخ�شَّ  -3

مادة�)45(

د اأو املقاول الذي ُرِفـ�س طلب تاأهيله اأو اإعادة ت�شنيف درجته اأو �ُشـِطـب ا�شمه  يجوز للمورِّ

م اإىل اجلهة املت�شرفة اأو املجل�س – بح�شب الأحوال – خالل  ـَقـدُّ من �شجل التاأهيل امل�شبق، التَّ

ثالثني يومـًا مـن تـاريـخ ِعـْلـِمـه بالقـرار بطلـب ا�شتي�شـاح عـن الأ�شـ�س التي ُبـِنـَي عليهـا القـرار. ول 

تكون اجلهة املت�شرفة اأو املجل�س ملزَمـْيـن ببيان الأدلة والأ�شباب التي ُتـثِبـت وجود تلك الأ�ش�س.

مادة�)46(

د اأو املقاول الذي ُرِفـ�س طلب تاأهيله اأو اإعادة ت�شنيف درجته اأو �ُشـِطـب ا�شمه  يجوز للمورِّ

بالقرار.  ِعـْلـِمـه  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  املجل�س خالل  اإىل  م  ـَظـلُـّ التَّ امل�شبق،  التاأهيل  �شجل  من 

م خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقديه، وُيـعتَبـر انق�شاء  ـَظـلُـّ ـبًا يف التَّ وُيـ�شِدر املجل�س قرارًا م�شبَّ

مه مبثابة رْفـ�س �شمني له. م دون اإخطاره بنتيجة َتـَظـلُـّ ـَظـلُـّ ميعاد الَبـتِّ يف التَّ

 وللُمـَتـَظـلِّـم الطعن على قرار املجل�س اأمام املحكمة املخت�شة خالل ثالثني يومًا من تاريخ 

مه مرفو�شًا �شمنيًا. م اأو من تاريخ اعتبار َتـَظـلُـّ ـَظـلُـّ اإخطاره برف�س التَّ
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وز�رة��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)270(�ل�سنة�2020

�ب�ساأن�ت�سنيف�وتغيري�ت�سنيف�عدد�من��لعقار�ت�

يف�منطقة�ديار��ملحرق�– جممع�262

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة 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 موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر��الآتي:

مادة�)1(

ت�شنيف  من   262 جممع  املحرق  ديار  مبنطقة  الكائنة  العقارات  من  عدد  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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مناطق  وت�شنيف   )COM( التجارية  املعار�س  مناطق  ت�شنيف  اإىل   )US( الدرا�شة  منطقة 

 )BD( د  ال�شتثمارية  العمارات  مناطق  وت�شنيف   )B4( الأربعة  الطوابق  ذات  العمارات 

وت�شنيف مناطق العمارات ال�شتثمارية ج )BC( وت�شنيف املناطق الرتفيهية )REC( وت�شنيف 

مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(. وت�شنَّف العقارات اأرقام 02039527  و02039526  

العمارات ذات  املحرق جممع 262  �شمن ت�شنيف مناطق  ديار  و02039576 الكائنة مبنطقة 

الطوابق الأربعة )B4( وت�شنيف مناطق العمارات ال�شتثمارية د )BD(  ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف 

ـق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار  اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

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

ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 21 ربيع الآخر 1442هـ        

الـمــــوافــــــق: 6 دي�شمـبـــــــــر 2020م
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رقم��لدعوى: 2020/23/غرفة

�إعالن�بجدول�مو�عيد��إد�رة��لدعوى�رقم�)1(

ر�بتاريخ��8دي�سمرب�2020 ��ملحرَّ

�لمدعي: بنك البحرين الإ�شالمي، وكيلته المحامية الأ�شتاذة ال�شيخة �شلوى اأحمد اآل خليفة.

عنو�ن�وكيلته: مكتب رقم 23، الطابق 2، مبنى 44، �شارع 1701، بناية �شركة البحرين لل�شياحة، 

المنطقة الدبلوما�شية، المنامة.

�لمدعى�عليها��الأولى: �شركة جي بي زخرياد�س اأوفر�شيز المحدودة �س.ت )4595(.

�لمدعى�عليه��لثاني: مي�شيل زخرياد�س.  

�لمدعى�عليه��لثالث: جورج زخرياد�س.

�لمدعى�عليها��لر�بعة: اإلينا زخرياد�س.

�لمدعى�عليه��لخام�ص: اأ�شفانو�س زخرياد�س.

�آخر�عنو�ن�معلوم�له: �شقة 34، مبنى 2534، طريق 558، مجمع 608.

تعلـــن�غرفـــة��لبحرين�لت�سويـــة��لمنازعات�للمدعى�عليهـــم��لمذكورين��آنفـــاً�بجدول�مو�عيد�

ر�بتاريخ��8دي�سمبر��2020وهو�كالتالي:  �إد�رة��لدعوى��لمحرَّ

د لت�شلُّم اأطراف  �الجتمـــاع��الأول: بتاريخ 8 دي�شمبر 2020 عند ال�شاعـــة 11:30 �شباًحا والمحدَّ

الدعـــوى جدول مواعيـــد اإدارة الدعوى واإبـــداء الآراء حوله وبدء الأجل لالأطـــراف لتقديم كافة 

الأمور المتعلقة بالدعوى واإثباتها من خالل تقديم مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات.

�الجتماع��لثاني: بتاريخ 22 دي�شمبر 2020 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا وهو نهاية الأجل لتقديم 

المدعـــى عليهم مذكرة الـــرد على لئحة الدعوى، ونهاية الأجل لـــرد الدعوى وللدفع بعدم قبول 

الدعوى.

-�تاريـــخ��3ينايـــر��2021وعند��ل�ساعة��لـ�4ع�سًر��هـــو�نهاية��الأجل�لتقديم��تفاق��الأطر�ف�على�

�ختيار��أع�ساء�هيئة�ت�سوية��لنز�ع��

�الجتمـــاع��لثالـــث: بتاريخ 5 ينايـــر 2021 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا وهـــو نهاية الأجل لتقديم 

مة في الجتماع الثانـــي، ونهاية الآجل لتقديم  المدعـــي الـــرد على مذكرة المدعى عليهـــم المقدَّ

ن�س القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع الترجمة.

ل� -�تاريخ��12يناير��2021عند��ل�ساعة��لـ�4ع�سًر��هو�نهاية��آجل�تقديم�طلبات��الإدخال�و�لتََّدخُّ

و�لطلبات��لمتقابلة�و�لعار�سة�

�الجتمـــاع��لر�بـــع: بتاريخ 19 ينايـــر 2021 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا هـــو نهاية الآجل لتقديم 

المدعـــى عليهم الرد على مذكـــرة المدعي المقدمة في الجتماع الثالـــث، ونهاية الآجل لتقديم 

تقارير الخبراء وجميع الم�شتندات )اإْن ُوِجدت( وتبادل مذكرات الرد حول كافة طلبات الإدخال 

والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة )اإْن ٌوِجدت(.

�إعالن�من�غرفة��لبحرين�لت�سوية��ملنازعات
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�الجتمـــاع��لخام�ـــص: بتاريخ 26 يناير 2021 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا هو نهاية الآجل لتقديم 

كافـــة طلبات اإجراءات الإثبات وتبـــادل مذكرات الرد حول تقارير الخبـــراء وجميع الم�شتندات 

مة في الدعوى. المقدَّ

�الجتمـــاع��ل�ساد�ـــص: بتاريـــخ 2 فبرايـــر 2021 عند ال�شاعـــة 11:30 �شباًحا وهو محـــدد لتبادل 

مذكـــرات الرد حول طلبات اإجـــراءات الإثبات )اإْن ُوِجدت(. ولإعـــالن الأطراف بموعد الجل�شة 

الأولى اأمام الهيئة.

لذا تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم املذكورين اآنفًا بجدول اجتماعات 

اأو وكيل عنه لجتماعات  اإدارة الدعوى رقم )1( ومبواعيد ح�شور ممثلهم القانوين �شخ�شيًا 

اإدارة الدعوى اأمام مدير الدعوى مبقر الغرفة، وعنوانها: بناية البارك بالزا، الطابق الثالث، 

مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين، وذلك عماًل بالقرار 

رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين 

لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 

2009، ليعلم.

�مدير��لدعوى

��لدى�غرفة��لبحرين�لت�سوية��ملنازعات
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وز�رة��ل�سناعة�و�لتجارة�و�ل�سياحة

�إعالنات�مركز��مل�ستثمرين

    

�إعالن�رقم�)742(�ل�سنة�2020

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

�إىل��سركة�ت�سامن�

 

ك ال�شركة ذات  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالَّ

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شفيق للخياطة والتطريز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 105925، 

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

 FARHA IRAM MAHMOOD AYAZ و   ،SOFIQUL MD AIZ UDDIN كل من:  با�س  وت�شجل  بحريني،  دينار 

 .TAJUDDIN

�إعالن�رقم�)743(�ل�سنة�2020

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/ نجاة 

الم�شجلة بموجب  الغذائية(،  للمواد  التي تحمل ا�شم )�شافينا  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأحمد محمد الج�شا�س، مالكة 

القيد رقم 79599-3، طالبة دمج الموؤ�ش�شة بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة القائمة الم�شماة )لو�شيد �شلو�شنز 

 KHADEM ABDUL و  الدو�شري،  زايد  بن  �شعد  بن  �شيد عبدالعزيز  ال�شعيد  لكل من: عبد  والمملوكة  ذ.م.م( 

.MUSTAFA AHMED و ،JALIL

�إعالن�رقم�)744(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

 

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

الم�شجلة  للمقاولت(،  المدينة  )بناوؤو  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  علوي،  محمد  محمد  محمود 
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بموجب القيد رقم 103243، طالبًا تحويل الفرع 14 من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فتحي محمود محمد محمد علوي، ومحمد 

�شميم اأحمد عبدالعزيز خان. 

�إعالن�رقم�)745(�ل�سنة�����2020

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 )اأزياء الن�شف الآخر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 111648، طالبين 

دينار  )خم�شمائة(   500 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

   .ANNEE YARTSANGKADبحريني، وت�شجل با�شم كل من: ح�شين جا�شم طاهر ح�شين التحو، و

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�)746(�ل�سنة��2020

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/ اإبراهيم 

غانم ماجد الرميحي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات البراحة لالإن�شاء(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،21330 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 150،000 )مائة وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.  

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�)747(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�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 

مال اهلل محمد اأمين علي محمد بموجب توكيل عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإم بي اإم للتجارة 

العامة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 140458، طالبًا تحويل الفرعين الأول والثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد 
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مال اهلل محمد اأمين علي محمد، ومريم را�شد �شالم �شعيد فار�س.

  

�إعالن�رقم�)748(�ل�سنة�2020

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 زهير 

اأنطون اأوجي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ميديا دي�شتريكت لت�شغيل المواقع(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 126713-1، طالبا 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، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

�إعالن�رقم�)749(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حل��سركه�)�إيالم�ص�لالإنارة�ذ�م�م(�

و�ندماجهما�مع��سركة�)�إيالم�ص�للتجارة�و�ملقاوالت�ذ�م�م(�

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإيالم�س لالإنارة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 2-29180، 

للتجارة والمقاولت  ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )اإيالم�س  ال�شركة واندماجهما مع  طالبين حل 

ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  1628-1، وانتقال كافة الحقوق واللتزامات التي على ال�شركة المدَمجة 

ال�شركة المندَمج 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.

�إعالن�رقم�)750(�ل�سنة�����2020

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية����

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة���

     

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

�شعيد اإبراهيم الدرازي و�شركاه اأ�شحاب �شركة )كي لينك �شك�شيز/ ت�شامن(، نيابة عن ال�شيدة/ نعمة محمد علي 

ال�شالق، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )روائح العبير للعبايات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 45233، 

طالبًا تحويل الفرعين رقم 10 ورقم 15 من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبدالحكيم اأحمد محمد اأبوحجير، ومحمود 

عبدالحكيم اأحمد  اأبو حجير، واأحمد عبدالحكيم اأحمد اأبوحجير.
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�إعالن�رقم�)751(�ل�سنة�2020

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 موؤ�ش�شة العتماد 

اأ�شد اهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الوردة  ال�شت�شارية، نيابة عن  ال�شيد/ يو�شف تقي محمد 

التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 14775، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: يو�شف 

تقي محمد اأ�شد اهلل، وجعفر تقي محمد اأ�شد اهلل، وخليل محمد تقي اأ�شد اهلل، و�شليمان تقي محمد اأ�شد اهلل.

�إعالن�رقم�)752(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل��سركة��ل�سخ�ص��لو�حد

�إىل��سركة�ت�سامن

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

ارة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 131960،  ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شاه جالل لالأبواب الجرَّ

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

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شاه جالل �شراجول �شراجول الإ�شالم، وفاروق اإدري�س مياه، وجياد اأويد باباري 

باباري.

�إعالن�رقم�)753(�ل�سنة�2020

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 

اأحمد محمد ح�شن الكوهجي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بالك �شكوير كافيه(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 100088، طالبًا تغيير 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.      

�إعالن�رقم�)754(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�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/ مف�شل فيروز 
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عبدعلي عبدالر�شول عبدالعلي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات فيروز لتخلي�س الب�شائع(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 34695، طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة والم�شمى )نيو بيك للمقاولت( اإلى 

�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )الف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

 .THAVAMUTHU SEENIAPPANمن: مف�شل فيروز عبدعلي عبدالر�شول عبدالعلي، و

�إعالن�رقم�)755(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�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 

�شالح �شلمان علي اآل فرحان مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأ�شواق اأوري�شا(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 60631، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ مبارك بن �شعود بن عبداهلل العتيبي.

�إعالن�رقم�)756(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

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

محمد ح�شن باقر جا�شم ر�شي، نيابة عن ال�شيد/ �شلمان محمد ح�شن باقر جا�شم ر�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية 

التي تحمل ا�شم )فايبز للع�شير والقهوة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  123706، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني،  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك 

وت�شجل با�شم ال�شيد/ يو�شف محمد ح�شن باقر جا�شم ر�شي.    

�إعالن�رقم�)757(�ل�سنة�2020

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/ عي�شى علي 

جعفر محمد الأهلي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اآي اإ�س اإيه العقارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

140825-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.
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�إعالن�رقم�)758(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�فرع��سركة��جنبية�

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة�

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

الواحد التي تحمل ا�شم )الماكينة الآلية للتجارة والمقاولت( وهي �شركة اأجنبية لها فرع عامل في مملكة البحرين 

م�شجل بموجب القيد رقم 119535، طالبة تحويل الفرع الم�شار اإليه اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأحمد بن ح�شان بن اأحمد الخالدي، ونور 

بنت محمد بن خليل نيازي. 

�إعالن�رقم�)759(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�فروع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

 

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

الم�شجلة بموجب  اإك�شبر�س(،  التي تحمل ا�شم )�شي�س كباب  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأحمد نا�س، مالك  عبدالرحمن 

القيد رقم 106418، طالبًا تحويل الفروع اأرقام )2(، و)3(، و)4(، و)5( من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

�إعالن�رقم�)760(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ت�سامن

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

عبدالهادي عبدالعزيز الأدرج، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة قباء للنجارة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 2993، طالبين تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 

ورازقية  الأدرج،  عبدالعزيز  عبدالهادي  محمد  وهم:  الورثة،  باأ�شماء  وت�شجل  بحريني  دينار  )األــف(   1،000

محمد مكي تمام، وعبدالأمير عبدالهادي عبدالعزيز الأدرج، ومحمود عبدالهادي عبدالعزيز الأدرج، وابت�شام 

الأدرج،  عبدالعزيز  عبدالهادي  وناه�شة  الأدرج،  عبدالعزيز  عبدالهادي  واآ�شيا  الأدرج،  عبدالعزيز  عبدالهادي 

ويثرب عبدالهادي عبدالعزيز الأدرج.
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�إعالن�رقم�)761(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ت�سامن

 

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

عبداهلل محمد عبداهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ن�شيم البحرين للحلويات(، الم�شجلة بموجب 

وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،9-13178 رقم  القيد 

و عبداهلل،  محمد  عبداهلل  عبدالرحمن  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره 

.HANDRABHAN GAYAPRASAD GUPTA

�إعالن�رقم�)762(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�م�ساهمة�بحرينية�مقفلة�

�

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

حبيب يو�شف حجير، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المحيط الزجاجي لالأحوا�س البحرية(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 137047، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية 

مقفلة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مجد توفيق حبيب يو�شف 

حجير، وهايدر كوهين.

�إعالن�رقم�)763(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل��سركة�م�ساهمة�بحرينية�مقفلة

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئوليه�حمدودة�

�

موؤ�ش�شو  اإلــيــه     تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 

الم�شجلة بموجب  اإبراهيم كانو مقفلة �س.م.ب(،  التي تحمل ا�شم )وليد  المقفلة  البحرينية  ال�شركة الم�شاهمة 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،87752 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: وليد اإبراهيم خليل 

كانو، وداليا �شمير مو�شى قطينه.    

�إعالن�رقم�)764(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

مهدي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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عبدال�شهيد ح�شن مهدي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الزئبق لمواد البناء وتاأجير الآليات الخفيفة(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 62717، طالبًا تحويل الفرعين الثاني والرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 155،000 )مائة وخم�شة وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم 

.ABULHASHEM ABDULBAREKكل من: مهدي عبدال�شهيد ح�شن مهدي، و

�إعالن�رقم�)765(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�تخفي�ص�ر�أ�سمال

�سركة�جي�بي�كورب��ص�م�ب�مقفلة

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب  كورب  بي  )جي  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

65708، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة ال�شادر والمدفوع  من 200،000،000.000 اإلى 13،144،324.000 

دول اأمريكي.

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�)766(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن�

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة�

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )قمرين للتجارة/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 75155، طالبين تغيير ال�شكل 

اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عي�شى علي ح�شن حيدر، واإلهام اأحمد مكي اأحمد. 


