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�أمر ملكي رقم ( )18ل�سنة 2018
مبنح و�سام
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد الإطالع على الد�ستور،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة  1976يف �ش�أن الأو�سمة وتعديالته،

�أمرنا بالآتي:
املادة الأولى

مُينح اللواء الركن ح�سن علي عبداهلل الغنام ال�سبيعي ،و�سام البحرين من الدرجة الأولى.

املادة الثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �صدوره ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريخ 17 :جمادى الآخرة 1439هـ
ال ـم ــواف ــق 5 :م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2018م
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مر�سوم رقم ( )14ل�سنة 2018
بتعيني رئي�س و�أع�ضاء يف جمل�س �إدارة �صندوق العمل
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى القانون رقم ( )57ل�سنة  2006ب�إن�شاء �صندوق العمل ،املعدَّل بالقانون رقم ( )19ل�سنة
 ,2015وعلى الأخ�ص املادة ( )5منه،
وعلى املر�سوم رقم ( )52ل�سنة 2011بتعيني �أع�ضاء يف جمل�س �إدارة �صندوق العمل،
وعلى املر�سوم رقم ( )2ل�سنة  2015بتعيني رئي�س و�أع�ضاء يف جمل�س �إدارة �صندوق العمل،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعينَّ يف جمل�س �إدارة �صندوق العمل ك ٌّل من:
رئي�س ًا
			
 -1ال�شيخ محمد بن عي�سى �آل خليفة
ع�ضو ًا
			
 -2ال�سيد خالد علي را�شد الأمين
ع�ضو ًا
 -3ال�سيدة يارا ر�ضا فرج				
ع�ضو ًا
				
 -4ال�سيد ح�سان �أمين ج َّرار
ع�ضو ًا
				
 -5ال�سيد محمد عادل فخرو
ع�ضو ًا
			
 -6ال�سيدة رانيا يو�سف ال�شيراوي
ع�ضو ًا
				
 -7ال�سيدة ديما ر�سول الحداد
ع�ضو ًا
				
 -8ال�سيد حمد محمد ال�سبيعي
ع�ضو ًا
			
 -9ال�سيد �سلمان عبدالقادر ال�سعد
وتكون مدة ع�ضويتهم يف املجل�س حتى تاريخ  15يناير .2019
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املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا املر�سوم ،و ُيعمل به من
تاريخ �صدوره ,وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
�صدر بتاريخ 16 :جمادى الآخرة 1439هـ
الـمـ ـ ــواف ـ ـ ــق 4 :م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2018م
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قرار رقم ( )7ل�سنة 2018
بتعيني مدراء يف الهيئة الوطنية للنفط والغاز
رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد االطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010املعدَّل
باملر�سوم بقانون رقم ( )69ل�سنة  ،2014والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة 2012
وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )63ل�سنة  2005ب�إن�شاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز،
وعلى املر�سوم رقم ( )78ل�سنة  2005بت�شكيل جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وحتديد
�أغرا�ضها واخت�صا�صاتها وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )18ل�سنة  2016بتنظيم الهيئة الوطنية للنفط والغاز،
وبنا ًء على ع ْر�ض وزير النفط،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعينَّ يف الهيئة الوطنية للنفط والغاز ُك ٌّل من:
 -1ال�سيد محمد �سعد عبداهلل الهاجري.
		
 -2ال�سيد عز �أحمد علي المناعي.
 -3ال�سيد عبدالعزيز عبدالقادر محمد �سعيد
 -4ال�سيد عدنان �سعيد محمد المخرق.

مدير ًا لإدارة الموارد الب�شرية والمالية.
مدير ًا لإدارة التخطيط والتطوير.
مدير ًا لإدارة تطوير ال�صناعات البترولية.
مدير ًا لإدارة تطوير اال�ستك�شاف
والإنتاج.

املادة الثانية

على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ن�شر يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر بتاريخ 19 :جمادى الآخرة 1439ه ـ
المـ ـ ــوافـ ـ ــق 7 :م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2018م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )17ل�سنة 2018
ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي
هيئة تنظيم االت�صاالت �صفة م�أموري َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )45منه،
وعلى قانون االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2002املعدَّل باملر�سوم بقانون
رقم ( )38ل�سنة  ،2017وعلى الأخ�ص املادة ( )77منه،
وعلى القرار رقم ( )72ل�سنة  2014ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي هيئة تنظيم االت�صاالت �صفة
م�أموري َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي،
وبنا ًء على كتاب هيئة تنظيم االت�صاالت رقم  034/2018/LADامل�ؤرخ يف ،2018/2/6
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي:
املادة الأولى

يخ َّول موظفو هيئة تنظيم االت�صاالت الآتية �أ�سما�ؤهم� ،صفة م�أموري َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي للقيام
ب�أعمال املراقبة والتفتي�ش و�ض ْبط اجلرائم التي تقع يف دوائر اخت�صا�صهم ،باملخالفة لأحكام قانون
االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  2002والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،وهم:
رئي�س جمل�س الإدارة.
 - 1الدكتور حممد �أحمد العامر		
القائم ب�أعمال املدير العام.
		
 - 2ال�شيخ نا�صر بن حممد �آل خليفة
مدير ال�شئون التقنية والعمليات.
		
 - 3ال�سيد حممد عبداهلل النعيمي
مدير �إدارة ال�سوق واملناف�سة.
 - 4ال�سيد حممد يو�سف البنعلي		
مدير تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
		
 - 5ال�شيخ �أحمد بن عي�سى �آل خليفة
مدير �إدارة ال�شئون املالية
		
 - 6ال�شيخ حممد بن �سلمان �آل خليفة
وتكنولوجيا املعلومات واملوارد الب�شرية.
م�ست�شار البنية التحتية خلدمات االت�صاالت.
		
 - 7ال�سيد عادل جابر ال�شويخ

9

10

العدد – 3356 :الخميس  8مارس 2018

		
 - 8ال�سيد �شادي �شم�سان الو�سوا�سي
		
 - 9ال�سيد عبدالرحمن نا�صر ال�سويدي
			
 - 10الدكتور جين بيير �شيري
 - 11ال�سيد محمد خالد الجودر		
			
 - 12ال�سيد عنبر فا�ضل مبارك
 - 13ال�سيد غازي عادل الح�سيني
 - 14ال�سيد ح�سن كريم �صليبيخ
						
 - 15ال�سيد عي�سى يا�سر الحدي		
 - 16ال�سيد �صباح فالح الكبي�سي		
			
 - 17ال�سيد �أمجد معاوية النيل
			
 - 18جنان محمد الها�شلي
 - 19ال�سيد يو�سف �أحمد بوحجي		
			
 - 20ال�سيد محمد خالد الكعبي
				
� - 21إيفان مارقي�سون

مدير ال�شئون المالية.
مدير ال�سوق والمناف�سة.
القائم ب�أعمال مدير �إدارة ال�شئون القانونية.
مدير تكنولوجيا المعلومات.
م�شرف ال�شئون التقنية.
مدير ق�سم التراخي�ص.
القائم ب�أعمال مدير ق�سم البنية التحتية
لخدمات االت�صاالت.
مهند�س ات�صال.
م�ست�شار �أول  -االت�صاالت والتكنولوجيا.
مدير الطيف ال َّت َر ُّد ِدي.
القائم ب�أعمال مدير ق�سم ال�شئون القانونية.
القائم ب�أعمال مدير ق�سم الأمن ال�سبراني.
مهند�س ات�صاالت.
م�ست�شار ال�شئون القانونية.

املادة الثانية

يلغى القرار رقم ( )72ل�سنة  2014ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي هيئة تنظيم االت�صاالت �صفة
م�أموري َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي.

املادة الثالثة

ُي َ
ن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيع َمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر بتاريخ 11 :جمادى الآخرة 1439هـ
الم ـ ــواف ـ ـ ــق 27 :فـب ـ ـ ــرايـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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وزارة الرتبية والتعليم
قرار رقم (/88م ع ن )2018/ل�سنة 2018
ب�ش�أن قواعد و�ضوابط قبول الأطفال مبدار�س التعليم الأ�سا�سي
وزير التربية والتعليم:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )25ل�سنة  1998ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريـبـية
اخلا�صة,
وعلى القانون رقم ( )27ل�سنة  2005ب�ش�أن التعليم ،وعلى الأخ�ص املادة ال�ساد�سة منه,
وعلى املر�سوم رقم ( )29ل�سنة  2006ب�إعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )536ل�سنة  2006ب�ش�أن القواعد وال�ضوابط اخلا�صة بقبول الأطفال الذين
تقل �أعمارهم عن �سن الإلزام مبدار�س التعليم الأ�سا�سي,
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة ل�شئون التعليم واملناهج،

قرر الآتي:
املادة الأولى

�سجل الأطفال الذين بلغوا �سن الإلزام حتى � 31أغ�سط�س من كل عام مبدار�س التعليم الأ�سا�سي
ُي َّ
احلكومية ,وتلتزم الإدارة املدر�سية ب�إدخال بياناتهم كاملة يف قاعدة البيانات املعت َمدة بنظام الإدارة
املدر�سية.

املادة الثانية

يجوز قبول الأطفال مبدار�س التعليم الأ�سا�سي احلكومية الذين لن يبلغوا �سن الإلزام حتى 31
�أغ�سط�س من كل عام� ,شريطة �أنْ ال يتعدى تاريخ ميالدهم  31دي�سمرب من ذات العام ,وذلك ِو ْفق ًا
للقواعد وال�ضوابط الآتية:
 - 1وج���ود �أماكن �شاغرة ت�سم���ح بقبول الأطفال الجدد ،وبما ال ُي ِخ ُّل بالح���د الأق�صى لكثافة الف�صول
الدرا�سية ِو ْفق ًا ِلـما تحدده الوزارة بهذا ال�ش�أن.
� - 2أولوية القبول تكون للأطفال الأكبر �سن ًا دون �سن الإلزام من حيث عدد ال�سنوات والأيام.
ودون الإخالل بالقواعد وال�ضوابط املذكورة يف هذه املادة ,ال ُي َ
نظر يف طلب ت�سجيل الأطفال
الذين مل يبلغوا �سن الإلزام �إال بعد االنتهاء من ت�سجيل الأطفال الذين بلغوا �سن الإلزام.

11

12

العدد – 3356 :الخميس  8مارس 2018

املادة الثالثة

يكون ت�سجيل الأطفال مبدار�س التعليم الأ�سا�سي احلكومية التي ُخ ِّ�ص�صت خلدمة املج َّمعات
ال�سكنية القاطنني فيها.
ويجوز قبول ت�سجيل الأطفال مبدار�س التعليم الأ�سا�سي احلكومية  -يف غري املدر�سة التي
خ�ص�صت خلدمة املج َّمعات ال�سكنية القاطنني فيها  -وذلك متى كانت هناك �شواغر بهذه املدار�س.
ُّ

املادة الرابعة

يجوز قبول الأطفال يف امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة الذين مل يبلغوا �سن الإلزام يف � 31أغ�سط�س
من كل عام� ,شريطة �أنْ ال يتعدَّى تاريخ ميالدهم  31دي�سمرب من ذات العام ,وذلك طبق ًا للتعاميم التي
ت�صدر من الوزارة �سنوي ًا يف هذا ال�ش�أن.

املادة اخلام�سة

ُيلغى القرار الوزاري رقم ( )536ل�سنة  2006ب�ش�أن القواعد وال�ضوابط اخلا�صة بقبول الأطفال
الذين تقل �أعمارهم عن �سن الإلزام مبدار�س التعليم الأ�سا�سي ،و ُيلغى كل حكم يخالف �أحكام هذا
القرار.

املادة ال�ساد�سة

على وكيل الوزارة ل�شئون التعليم واملناهج واملعنيني يف الوزارة تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به
اعتبار ًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير الرتبية والتعليم
الدكتور ماجد بن علي النعيمي
�صدر بتاريخ 12 :جمادى الآخرة 1439هـ
الم ـ ــواف ـ ـ ــق 28 :فـب ـ ــراي ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قرار رقم ( )4ل�سنة 2018
ب�ش�أن الرتخي�ص بت�سجيل االحتاد العربي لتقنية املعلومات واالت�صاالت
وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف
ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 1989
وتعديالته,
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي لالحتادات النوعية للجمعيات ،ال�صادرة بالقرار رقم
( )24ل�سنة ,2004
وعلى القرار رقم ( )27ل�سنة  2006يف �ش�أن نظام الرتخي�ص للجمعيات والأندية االجتماعية
والثقافية اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة التنمية االجتماعية بج ْمع املال,
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية,

قرر الآتي:
مادة - 1 -

�سجل االحتاد العربي لتقنية املعلومات واالت�صاالت يف مملكة البحرين يف �سجل قيد االحتادات
ُي َّ
النوعية للجمعيات حتت قيد رقم (�/1أت/ج.)2018/

مادة - 2 -

ُي َ
ن�شر هذا القرار وملخ�ص النظام الأ�سا�سي املرافق يف اجلريدة الر�سمية ,و ُيعمل بهما من اليوم
التايل لتاريخ الن�شر.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان
�صدر بتاريخ 11 :جمادى الأولى 1439هـ
المـ ـ ــواف ـ ــق 28 :ي ـنـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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ملخ�ص النظام الأ�سا�سي
لالحتاد العربي لتقنية املعلومات واالت�صاالت
تن�ص املادة الأولى من النظام الأ�سا�سي على �أن االحتاد قد ت�أ�س�س مبملكة البحرين ِو ْفق ًا لقانون
اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة
وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989وتعديالته والقرارات الوزارية
ال�صادرة تنفيذ ًا له .وقد مت ت�سجيل االحتاد يف وزارة العمل والتنمية االجتماعية حتت قيد رقم
(/1ت/ج.)2018/
مقر االحتاد ومركز �إدارته هو فيال � ،1816شارع  ،2739جممع  ،العدلية ،مملكة البحرين.
ويت�ألف االحتاد من اجلمعيات التالية:
 - 1جمعية ات�صال  -جمهورية م�صر العربية.
 - 2جمعية �إنتاج  -المملكة الأردنية الها�شمية.
 - 3جائزة ال�شيخ �سالم العلي ال�صباح للمعلوماتية  -دولة الكويت.
� - 4شبكة المعرفة اللبنانية  -الجمهورية اللبنانية.
 - 5جمعية البحرين ل�شركات التقنية  -مملكة البحرين.
ويهدف االحتاد �إلى تن�سيق ن�شاط اجلمعيات ورفع م�ستوى �أدائها ،و�ضمان حتقيقها للأهداف
التي �أن�شئت من �أجلها يف خدمة املجتمع ،و�إلى دعم التعاون مع االحتادات اخلليجية والعربية والدولية
املماثلة ،يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين ،وبعد � ْأخذ املوافقة امل�سبقة من اجلهات
احلكومية املخت�صة ،للعمل على حتقيق الأهداف التالية -:العمل على امل�شاركة يف اقرتاح �سبل تطوير
الأنظمة والقوانني العربية ذات العالقة بتقنية املعلومات واالت�صاالت -.متثيل �أع�ضاء االحتاد للدفاع
عن امل�صالح املعنوية واملالية واالقت�صادية واملهنية التي تهم االحتاد و�أع�ضائه -.امل�ساهمة يف تطوير
دور م�ؤ�س�سات وجمعيات واحتادات تقنية املعلومات للم�ساهمة يف تنمية املجتمعات العربية اقت�صادي ًا-.
توثيق العالقات الثنائية واجلماعية ,بني اجلهات الوطنية والعربية العاملة يف قطاع املعلومات
واالت�صاالت -.ت�شجيع التعاون بني ال�شركات الوطنية والعربية ال َّن ِ�شطة يف �صناعات املعلومات و�أ�سواقه،
والعمل من �أجل تطوير �أ�شكال هذا التعاون ،وامل�ساهمة يف �إزالة العقبات من طريقه -.العمل من �أجل
االرتقاء املهني لأع�ضائه -.التعاون وع ْقد اتفاقيات مع امل�ؤ�س�سات واجلمعيات واملنظمات ذات العالقة
بالن�شاط.
وميار�س االحتاد االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها يف املر�سوم بقانون رقم ( )44ل�سنة 2002
بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف
ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989امل�شار
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�إليه ،وبوجه خا�ص:
 - 1تمثيل الجمعيات �أع�ضاء االتحاد لدى االتحادات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية المماثلة
وفي الم�ؤتمرات المت�صلة بن�شاطها.
 - 2تنظيم وتن�سيق الن�شاط فيما بين الجمعيات �أع�ضاء االتحاد ،والعمل على رفع م�ستوى هذا الن�شاط.
 - 3العم���ل على ح���ل المنازعات النا�شئ���ة بين الجمعيات بع�ضه���ا البع�ض وبين الجمعي���ات والأع�ضاء
الم�شتركين فيها.
� - 4إقامة الفعاليات والم�ؤتمرات ذات العالقة بن�شاط االتحاد.
 - 5ع ْق���د الندوات وال���دورات وور�ش العمل التدريبية في نف�س المجال بعد � ْأخذ الموافقة الم�سبقة من
الجهات الحكومية المخت�صة.
� - 6إ�ص���دار ن�ش���رات ومطبوع���ات ِو ْفق �أه���داف االتحاد المر�سوم���ة بعد � ْأخذ الموافق���ة الم�سبقة من
الجهات الحكومية المخت�صة.
� - 7إن�ش���اء موق���ع �إلكترون���ي لالتحاد على �شبك���ة الإنترنت بعد � ْأخ���ذ الموافقة الم�سبق���ة من الجهات
الحكومية المخت�صة.
وتتكون الموارد المالية لالتحاد من:
�أ  -اال�شتراكات ور�سوم االن�ضمام التي يحددها االتحاد.
ب  -الهبات والتبرعات والو�صايا والإعانات التي يقبلها مجل�س �إدارة االتحاد بعد موافقة الوزارة.
ج  -ر ْيع الحفالت والأن�شطة المختلفة التي يقيمها االتحاد.
د � -أية موارد �أخرى ال تتعار�ض مع �أحكام القوانين واللوائح ال�سارية بالمملكة.
وتبد�أ ال�سنة المالية للجمعية من �أول يناير وتنتهي في  31دي�سمبر من كل عام.
وقد ت�ض َّمن النظام الأ�سا�سي بيان الهيئات املختلفة للجمعية ،فقد اعترب �أن اجلمعية العمومية
هي ال�سلطة العليا يف ر�سم �سيا�سة االحتاد ومراقبة تطبيقها ،وت�سري قراراتها على جميع �أجهزتها
وبي النظام الأ�سا�سي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية العادية منها وغري العادية،
وجلانها و�أع�ضائهاَ ،نّ
وال�شروط الواجب ا ِّتباعها عند ع ْقدها ،والن�صاب القانوين الواجب توافره ،وكيفية الت�صويت على
قراراتها والدعوة �إليها.
كما ح َدّد النظام الأ�سا�سي اخت�صا�صات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية.
كما َنَّبي النظام الأ�سا�سي �أن جمل�س الإدارة يتكون من ت�سعة �أع�ضاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من
بني �أع�ضائها ملدة �سنتني قابلة للتجديد مدة �أو مدد ًا �أخرى ويتم انتخابهم باالقرتاع ال�سري املبا�شر.
واعترب النظام الأ�سا�سي �أن جمل�س الإدارة هو ال�سلطة التنفيذية للجمعية ،ويقوم بتنفيذ ال�سيا�سة
�صدرها حتقيق ًا لأغرا�ض االحتاد.
التي تر�سمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُت ِ
وبي النظام الأ�سا�سي اخت�صا�صات املجل�س و�شروط الع�ضوية فيه وحقه يف ت�شكيل اللجان
َنّ
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املختلفة ،و�أن اجتماعاته تعقد مرة كل ثالثة �شهور ب�صفة دورية ،كما ح َدّد النظام الأ�سا�سي طريقة
الت�صويت وكيفية حل املجل�س.
وبينَّ النظام الأ�سا�سي قواعد حل االحتاد اختياري ًا �أو �إجباري ًا ،وكيفية توزيع املال الناجت عن
الت�صفية.
رجع فيه �إلى الأحكام
و�أخري ًا تط َّرق النظام الأ�سا�سي لكيفية تعديله ,و�أن كل ما مل يرد فيه ن�ص ُي َ
اخلا�صة باجلمعيات الواردة يف الباب الأول من قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية
والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،ال�صادر باملر�سوم بقانون
رقم ( )21ل�سنة  ،1989ومبا ال يتعار�ض مع طبيعة االحتاد.
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قرار رقم ( )15ل�سنة 2018
ب�ش�أن الرتخي�ص ب�إن�شاء دار ح�ضانة ركن الطفل
وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون الطفل ال�صادر بالقانون رقم ( )37ل�سنة ،2012
وعلى القرار رقم ( )11ل�سنة  2014ب�ش�أن �إن�شاء دُور احل�ضانة ،املعدَّل بالقرار رقم ( )46ل�سنة
،2014
وبنا ًء على ع ْر�ض الوكيل امل�ساعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُي َّ
رخ�ص لل�سيد �إبراهيم علي �إبراهيم علي ب�إن�شاء دار ح�ضانة ركن الطفل ملدة �سنتني ،حتت قيد
رقم (/2دح.)2018/

مادة ()2

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان
�صدر بتاريخ 5 :جمادى الآخرة 1439هـ
المـ ـ ـ ــواف ــق 21 :فـب ـ ــرايـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قرار رقم ( )16ل�سنة 2018
ب�ش�أن تعيني جمل�س �إدارة م�ؤقت جلمعية �إ�سكان �سلماباد اخلريية
وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف
ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 1989
وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )31ل�سنة  2004ب�ش�أن الرتخي�ص بت�سجيل م�ؤ�س�سة �صندوق �إ�سكان �سلماباد
اخلريي،
وعلى القرار رقم ( )82ل�سنة  2010ب�ش�أن حت ُّول م�ؤ�س�سة �صندوق �إ�سكان �سلماباد اخلريي �إلى
جمعية �إ�سكان �سلماباد اخلريية،
وعلى النظام الأ�سا�سي جلمعية �إ�سكان �سلماباد اخلريية،
وا�ستناد ًا �إلى مذكرة �إدارة دعم املنظمات الأهلية امل�ؤرخة يف  21فرباير  ،2018والثابت فيها
خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد ( )46 ،39 ،38 ،33 ،32من املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،1989وعدم ع ْقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة ،وعدم انتخاب جمل�س �إدارة للجمعية،
وعم ًال بن�ص املادة ( )23من املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989امل�شار �إليه،
و�ضمان ًا ُ
حل ْ�سن �سري العمل بجمعية �إ�سكان �سلماباد اخلريية،
وبنا ًء على ع ْر�ض الوكيل امل�ساعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُيعينَّ جمل�س �إدارة م�ؤقت جلمعية �إ�سكان �سلماباد اخلريية ملدة ثمانية �أ�شهر برئا�سة ال�سيد /جعفر
ح�سن من�صور علي ،وع�ضوية كل من:
 )1زينب رم�ضان مهدي �سلمان
 )2علي عبداهلل �إبراهيم علي ح�سن
 )3ال�سيد علي حمزة �أحمد علي
 )4جابر �أحمد را�شد �أحمد را�شد
 )5فا�ضل خليل علي خليل
 )6منى حميد ح�سن طرادة
 )7محمد �إبراهيم محمد جا�سم غايب
 )8علي يو�سف ح�سن العريبي
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 )9وليد �أحمد علي يو�سف
 )10محمد علي نا�صر علي
 )11محمد �إ�سماعيل �إبراهيم علي متروك

مادة ()2

يكون للمجل�س امل�ؤقت االخت�صا�صات املق َّررة ملجل�س الإدارة ِو ْفق ًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية
االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة،
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989والنظام الأ�سا�سي للجمعية.

مادة ()3

على القائمني بالعمل يف اجلمعية �أن يبادروا بت�سليم جمل�س الإدارة امل�ؤقت جميع �أموال اجلمعية
و�سجالتها ودفاترها وم�ستنداتها.

مادة ()4

ُي ِع ُّد جمل�س الإدارة امل�ؤقت تقرير ًا يقدَّم لوزارة العمل والتنمية االجتماعية ب�ش�أن �أو�ضاع اجلمعية،
مت�ض ِّمن ًا �أمورها املالية خالل العامني املا�ضيني ،ومقرتحاته لإ�صالحها وتطوير وتنظيم العمل بها،
ِو ْفق ًا لأحكام القانون والنظام الأ�سا�سي للجمعية ،وذلك خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة ()5

يدعو جمل�س الإدارة امل�ؤقت اجلمعية العمومية �إلى اجتماع ُيع َقد قبل انتهاء املدة املحدَّدة باملادة
مف�ص ًال
رقم ( )1من هذا القرار ب�شهر على الأقل وبعد موافقة الوزارة ،و�أنْ يعر�ض عليها تقرير ًا َّ
عن حالة اجلمعية .وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�سة ذاتها بعد اتخاذ
الإجراءات اخلا�صة برت�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة ِو ْفق ًا لأحكام القانون والنظام الأ�سا�سي امل�شار
�إليهما.

مادة ()6

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان
�صدر بتاريخ 6 :جمادى الآخرة 1439هـ
الم ـ ـ ــوافـ ــق 22 :فـب ـ ـ ــراي ـ ـ ـ ــر 2018م
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وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة
قرار رقم ( )2ل�سنة 2018
يف �ش�أن الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي للمراكز والهيئات ال�شبابية
اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة
وزير �شئون ال�شباب والريا�ضة:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )5ل�سنة  1983ب�ش�أن تعديل املر�سوم الأمريي رقم ()2
ل�سنة  1975ب�إن�شاء جمل�س �أعلى لل�شباب والريا�ضة ،املعدَّل باملر�سوم بقانون رقم ( )33ل�سنة ،2010
وعلى قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان ال�شباب
والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  2015ب�إلغاء امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة،
وعلى املر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2015بتعيني وزير ل�شئون ال�شباب والريا�ضة،
وعلى املر�سوم رقم ( )70ل�سنة  2015بتنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة،
وعلى القرار رقم ( )54ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم �سجالت قيد الأندية الريا�ضية واملراكز ال�شبابية
اخلا�ضعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُتعت َمد الالئحة املرافقة لهذا القرار كالئحة منوذجية للنظام الأ�سا�سي للمراكز والهيئات
ال�شبابية اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة ،طبق ًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية
االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة،
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة ،1989
وعلى املراكز والهيئات ال�شبابية امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة اال�سرت�شاد بهذه الالئحة عند
ْ
و�ضع �أنظمتها الأ�سا�سية.

املادة الثانية

يجب على املراكز والهيئات ال�شبابية القائمة وقت العمل بهذه الالئحة تعديل نظامها وتوفيق
�أو�ضاعها وطلب ت�سجيلها ِو ْفق ًا ِلـما وارد بهذه الالئحة من �أحكام ،وذلك خالل �سنة من تاريخ العمل
بها و�إال �أ�صدر الوزير قراره بح ِّلها وتعيني ُم َ�ص ٍّف لها.
ويجوز بقرار من الوزير بنا ًء على اقرتاح الإدارة املخت�صةَ ،م ُّد هذه املهلة ملدة �أو مدد �أخرى
مماثلة.

املادة الثالثة

ُي َ
ن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صدر بتاريخ 8 :جمادى الأولى 1439هـ
الـمــوافـ ـ ـ ــق 25 :ي ـن ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2018م

وزير �شئون ال�شباب والريا�ضة
ه�شام بن حممد اجلودر

العدد – 3356 :الخميس  8مارس 2018

الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي للمراكز والهيئات ال�شبابية
الباب الأول
ت�أ�سي�س املركز وتعريفه والع�ضوية و�أنواعها و�شروطها و�أحكامها
الف�صل الأول
(التعريفات وت�أ�سي�س املركز ،وتعريفه ،و�أهدافه ،و�إ�شهاره)
مادة -1-

يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ
ين املبين َة قرينَ ُك ٍّل منها ،ما
مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
المملكة :مملكة البحرين.
الوزارة :وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة
الوزير :وزير �شئون ال�شباب والريا�ضة
الإدارة المخت�ص ��ة :الإدارة المخت�ص���ة بالمراك���ز ال�شبابي���ة �أو الهيئات ال�شبابية ب���وزارة �شئون
ال�شباب والريا�ضة.
الجمعية العمومية :الجمعية العمومية للمركز ال�شبابي �أو الهيئات ال�شبابية ح�سب الأحوال.
مجل�س الإدارة :مجل�س �إدارة المركز ال�شبابي �أو الهيئة ال�شبابية ح�سب الأحوال.
المراكز التخ�ص�ص ��ية :مراكز تخ�ص�صية تابعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة وت�شرف عليها،
�سواء كانت �ضمن هيكلها التنظيمي �أم ال ،ولي�س لها جمعية عمومية ،وت�سري عليها ن�صو�ص هذه
الالئحة بما ال يتعار�ض مع �أهدافها والغر�ض من �إن�شائها.
المراك ��ز النموذجية :مراكز �شبابي���ة لتقديم خدمات �شبابية تربوية اجتماعية ثقافية وريا�ضية
لكافة ال�شباب في المملكة دون التقيد بح ِّيز جغرافي مع َّينُ ،تن�ش�أ و ُيع َّين لها مدير �أو مجل�س �إدارة
بق���رار من الوزير ،وت�س���ري عليها ن�صو�ص هذه الالئحة بما ال يتعار�ض م���ع طبيعتها �أو �أهدافها
والغر�ض من �إن�شائها.

مادة - 2-

ت�أ�س�س يف عام  .....................مركز �شباب  ........................................ومقره
منطقة  ،.......................................وقد مت ت�سجيله بوزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة برقم
 .............بتاريخ .........طبق ًا لأحكام املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989ب�ش�أن اجلمعيات
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والأندية االجتماعية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة
وتعديالته.
وتث ُبت ال�شخ�صية االعتبارية للمركز من تاريخ ْن�شر ت�سجيله يف اجلريدة الر�سمية.

مادة - 3 -

مركز ال�شباب هيئة �أهلية �شبابية تربوية ذات نفع عام ،له �شخ�صية اعتبارية و ُي�س ِهم يف التنمية
ال�شاملة للن�شء وال�شباب ،وت�أهيلهم روحي ًا وخلقي ًا وثقافي ًا وبدني ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا ،ومتكينهم من
امل�شاركة ال�سيا�سية الفاعلة؛ با�ستثمار وقت فراغهم يف ممار�سة خمتلف الأن�شطة الثقافية واالجتماعية
والريا�ضية وال�شبابية الوطنية ،وغ ْر�س روح َ
املواطنة واالنتماء وتعزيز الهوية البحرينية يف نفو�س
ال�شباب .وي�سعى الكت�سابهم املهارات التي تكفل لهم حت ُّمل امل�سئولية يف �إطار القانون وال�سيا�سة العامة
للمملكة.

مادة - 4 -

يهدف املركز �أو الهيئة ال�شبابية �إلى �إعداد الن�شء وال�شباب وتن�شئتهم تن�شئة �صاحلة متوازنة
وتنمية قدراتهم واكت�شاف مواهبهم ورعاية مبتكراتهم و�إبداعاتهم يف �شتى املجاالت ،والعمل على
حتقيق الأهداف الآتية:
 1ـ تربية الن�شء وال�شباب تربية متزنة متكاملة من النواحي الج�سمانية والنف�سية والعقلية.
 2ـ���ـ الإ�سهام في تنمية المجتمع وتطويره من خالل �إ�شراك ال�شباب في البرامج االجتماعية والثقافية
والترويحية والريا�ضية.
 3ـ �إتاحة الفر�ص لل�شباب ل�شغل �أوقات فراغهم لال�ستفادة من طاقاتهم الكامنة بما يعود عليهم بالنفع
والفائدة لخدمة مجتمعهم.
 - 4غ ْر�س و�إنماء منظومة القيم المم ِّيزة لل�شخ�صية البحرينية.
 - 5تنمية الوعي الثقافي وال�صحي للن�شء وال�شباب.
 - 6تنمية الوعي بدور المر�أة في المجتمع وت�شجيع م�ساهمتها وم�شاركتها في كافة البرامج والأن�شطة.
 - 7تعظيم اال�ستفادة من �أوقات الفراغ للن�شء وال�شباب وا�ستثمارها اال�ستثمار الأمثل.
 - 8الم�ساهمة في توفير ْ
و�ضع اقت�صادي كريم للن�شء وال�شباب.
 - 9تفعيل وتعميق الم�شاركة ال�سيا�سية والمجتمعية والتنموية للن�شء وال�شباب.
 - 10كفالة حرية التعبير عن الر�أي للن�شء وال�شباب ِو ْفق الد�ستور والقانون.
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 - 11بناء قدرات الن�شء وال�شباب وتدريبهم على تح ُّمل الم�سئوليات.
وملركز ال�شباب �أو الهيئة �أن يتخذا كافة الو�سائل والآليات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف مبا يتفق
مع القوانني واللوائح.

مادة - 5 -

يبا�شر املركز �أو الهيئة ال�شبابية اخت�صا�صاتهما يف �إطار ال�سيا�سة العامة للمملكة والتخطيط
الذي ت�ضعه الوزارة.

مادة - 6 -

مع مراعاة ْ
و�ضع املراكز التخ�ص�صية والنموذجية التابعة للوزارة ،يجري ت�أ�سي�س مركز ال�شباب
والرتخي�ص له و�إ�شهاره ِو ْفقا لقانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة
العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
وط ْبق ًا لأحكام هذا النظام.
 1989وتعديالتهِ ،

مادة - 7 -

مع مراعاة ْ
و�ضع املراكز التخ�ص�صية والنموذجيةُ ،ي�ش َرتط لت�سجيل مركز ال�شباب �إ�ضافة �إلى
ال�شروط الواردة ب�أحكام قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة
يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 1989
وتعديالته توافر ال�شروط التالية:
�أ� .أن تك���ون المنطق���ة �أو المحافظة الواقع في دائرتها المركز في حاجة لتوفير مركز �شبابي ،وللوزارة
ر ْف�ض طلب الت�سجيل في حال وجود مركز �آخر قريب له.
ب .وج ��ود مقر منا�سب �صالح لممار�سة الن�شاط الإداري والأن�شطة الخدمية ،و�ساحة لمزاولة الن�شاط
الثقافي والريا�ضي.
ج� .أن يطل���ق عل���ى المركز ا�سم المنطقة �أو القرية �أو المحافظة الت���ي يمثلها ،بعد موافقة الوزارة على
الت�سمية .وال يجوز للمركز �أن يتخذ ت�سمية �أو �شعار ًا يثير ال َّل ْب�س بينه وبين غيره من المراكز �أو �أيِّ
كيان �آخر .و ُي�ستخ َدم هذا اال�سم في كافة مرا�سالت وتعامالت المركز ،وال يجوز تغييره �أو تعديله
بالح ْذف �أو اال�ضافة �إال ب�إذن م�سبق من الوزارة.
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مادة - 8 -

تقدَّم الأوراق الالزمة لإ�شهار املركز �إلى الإدارة املخت�صة بالوزارة ،ويجب �أن يكون طلب الإ�شهار
مو َّقع ًا عليه من رئي�س و�أع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية ومرفق ًة به ن�سختان من الأوراق الآتية:
 - 1نموذج ي�شتمل على ا�سم المركز ومقره و�شعاره وتاريخ الت�أ�سي�س.
م�سجل �سواء بال�شراء �أو التبرع
 - 2قرار تخ�صي�ص من الجهة الحكومية المالكة للأر�ض �أو عقد ملكية َّ
�أو التنازل النهائي ل�صالح مركز ال�شباب� ،أو عقد �إيجار مو َّثق.
 - 3توافر عدد من الأع�ضاء الم�ؤ�س�سين ال يقل عن ع�شرين ع�ضو ًا.
 - 4ك�ش���ف ب�أ�سماء �أع�ضاء مجل�س الإدارة المقترح ي�شتمل عل���ى :ا�سم الع�ضو وجن�سيته وتاريخ ميالده
وم�ؤهَّ له وعنوانه ومهنته ،مع �إرفاق �صورة من بطاقة الهوية.
 - 5مح�ضر اجتماع الجمعية العمومية الت�أ�سي�سية.
 - 6قرار من جماعة الم�ؤ�س�سين بتفوي�ض �أحد �أع�ضائها في تقديم �أوراق الإ�شهار.
 - 7النظام الأ�سا�سي للمركز ،على �أنْ يكون متوافق ًا مع هذا النظام.
ر�سم الإ�شهار الذي تحدِّ ده الوزارة ،وال ُي َر ُّد في �أية حالة من الحاالت.
 - 8الإي�صال الدا ُّل على �سداد ْ

مادة - 9 -

يكون ت�سجيل املركز بقيد نظامه الأ�سا�سي يف ال�سجل املعد لذلك يف الوزارة ،و ُي َ
ن�شر ملخ�ص نظام
املركز ورقم القيد يف اجلريدة الر�سمية.
وي�صدُر قرار من الوزير بتعيني جمل�س الإدارة الأول للمركز ملدة �ستة �أ�شهر بنا ًء على اقرتاح
اجلمعية الت�أ�سي�سية.

مادة - 10 -

ا�ستثنا ًء من املواد �أرقام ( )8 ،7 ،6من هذه الالئحة ،يجوز للوزير بقرار ي�صدر منه �إن�شاء مراكز
�شبابية منوذجية لتقدمي خدمات �شبابية تربوية اجتماعية وثقافية وريا�ضية لكافة ال�شباب يف اململكة
دون التق ُّيد بح ِّيز جغرايف معينَّ  ،كما ي�صدر قرار من الوزير بتعيني مدير لها يدير �ش�ؤونها و ُي َ�ص ِّرف
�أمورها بالتن�سيق مع الوزارة ،وتكون له كافة االخت�صا�صات املق َّررة ملجل�س الإدارة املن�صو�ص عليها يف
هذه الالئحة.
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�أنواع الع�ضوية:
 - 1ع�ضو عامل.
 - 2ع�ضو تابع.
 - 3ع�ضو منت�سب.
 - 4ع�ضو فخري.

الف�صل الثاين
�أنواع الع�ضوية و�شروطها
مادة - 11 -

مادة - 12 -

�شروط الع�ضوية:
الع�ض ��و العام ��ل :الع�ضو الذي يحق له �أن ي�شترك ف���ي المركز ،وي�سهم في جميع �أن�شطته ويتمتع
بكافة الحقوق ،ويتحمل جميع االلتزامات على هذه الع�ضوية ،و ُي�شت َرط فيه ما ي�أتي:
� - 1أال تقل ِ�س ُّنه عن � 18سنة ميالدية.
� - 2أن يكون محمود ال�سيرة وح�سن ال�سمعة ،و�أن يكون متمتع ًا بحقوقه المدنية.
�- 3أال يكون قد �سبق �صدور حكم ق�ضائي �ضده في جريمة مخ َّلة بال�شرف �أو الأمانة ،ما لم يكن قد ُر َّد
�إليه اعتباره.
ف�ص ُله �أو �إ�سقاط ع�ضويته من �إحدى الهيئات العاملة في ميدان ال�شباب والريا�ضة
 4ــ �أال يكون قد �سبق ْ
�أو �أية هيئات �أخرى لأ�سباب تتعلق ب�سداد االلتزامات المالية� ،أو بح�سن ال�سمعة ،ما لم ُت َزل �أ�سباب
ذلك.
� - 5أن ي�س���دد ر�سم القيد ور�سم اال�شتراك ال�سنوي المق َّرر بالالئحة المالية للمركز ،ولمجل�س الإدارة
�أن يق���رر �إعفاء الأع�ضاء من ال�شباب المتميزين في الأن�شطة الريا�ضية �أو االجتماعية �أو الثقافية
بغر�ض ت�شجيعهم على ممار�سة هذه الأن�شطة بالمركز.
� - 6أن ُيق َّر بااللتزام بالنظام الأ�سا�سي ولوائح المركز ،والعمل على تحقيق �أهدافه.
الع�ضو التابع:
زوج الع�ضو العامل و�أبنا�ؤه الذين ال تتجاوز �أعمارهم ثماين ع�شرة �سنة.
الع�ضو المنت�سب:
الن�شء دون �سن الثامنة ع�شرة والذين يوافق جمل�س الإدارة على انت�سابهم للمركز وممار�سة
الأن�شطة املختلفة به .و ُين َقل الى �سجل الع�ضوية العاملة عند بلوغه �سن الثامنة ع�شرة ب�شرط �سداده
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الر�سوم املق َّررة للع�ضوية العاملة ،وا�ستيفاء ا�ستمارة الع�ضوية اخلا�صة بذلك.
الع�ضو الفخري:
الع�ضو الذي يقرر جمل�س الإدارة قبوله بهذه ال�صفة نظر ًا ِلـما �أدَّاه للمركز من خدمات جليلة،
وكذلك �أع�ضاء جمال�س �إدارة املراكز التي تتبادل مع املركز الع�ضوية الفخرية .ويجوز ملجل�س الإدارة
�أن مينح رئا�سة املركز الفخرية ملن يراه �أه ًال لذلك .وال ي�سدد الع�ضو الفخري ر�سوم ًا لاللتحاق �أو
اال�شرتاك.

مادة - 13 -

حتدد الالئحة الداخلية للمركز فئات ر�سوم االلتحاق واال�شرتاك ال�سنوي لأنواع الع�ضوية وكذا
طريقة حت�صيلها وحاالت االعفاء وذلك طبقا ملا يراه جمل�س االدارة وتعتمده اجلمعية العمومية
والوزارة.

الف�ضل الثالث
ك�سب الع�ضوية وواجبات وحقوق الأع�ضاء
�إجراءات ْ
مادة - 14 -

مت�سك �إدارة املركز �سج ًال خا�ص ًا لقيد الع�ضوية وفق النموذج املعتمد من الوزارة ،و ُتخ َتم كل
�صفحة بخامت الوزارة وخامت املركز ،و يث َبت بال�سجل ا�سم الع�ضو ،وبياناته ،وتاريخ ا�شرتاكه ،ويو َّقع
علية دوري ًا من �أمني ال�سر ،ومدير املركز مع �إثبات تاريخ ذلك.
ويكون لكل ع�ضو عامل رقم ع�ضوية واحد فقط ال يجوز تغيريه� ،أو تعديله مهما كانت الأ�سباب.

مادة - 15 -

�إجراءات الع�ضوية:
يقدَّم طلب الع�ضوية �إلى �إدارة املركز على النموذج املخ�ص�ص لذلك ،على �أنْ يز ِّك َيه ع�ضوان
عامالن يكون قد م�ضى على ع�ضويتهما العاملة باملركز �أكرث من عام .وتدرج �أ�سماء طالبي الع�ضوية
بح�سب تواريخ تقدمي طلباتهم يف �سجل خا�ص باملركز للرجوع �إليه وقت احلاجة.

مادة - 16 -

يعر�ض طلب الع�ضوية على جمل�س الإدارة يف �أول جل�سة َ
ويخطر طالب الع�ضوية بقرار املجل�س،
ر�سم االلتحاق واال�شرتاك املق َّررين ،و�إال اع ُتبرِ طلبه
ويف حالة القبول يجب على مقدِّ م الطلب �سداد ْ
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ك�أن مل يكن.

مادة - 17-

ملجل�س الإدارة احلق يف ر ْف�ض �أيِّ طلب �أو ت�أجيله وو�ضعه يف �سجل االنتظار و�إخطار مقدِّ مه بذلك
يف احلالتني مع ذكر الأ�سباب .على �أنه يتعينَّ البت يف الطلبات املقدَّمة باملوافقة �أو الر ْف�ض �أو الت�أجيل
و�إخطار مقدِّ م الطلب بالنتيجة خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ تقدمي الطلب .وال يجوز النظر يف طلب
�سبق ر ْف ُ�ضه �إال بعد �سنة من تاريخ الر ْف�ض ما مل يكن الر ْف�ض ناجت ًا عن َتخلُّف �شرط من �شروط
الع�ضوية فيعاد النظر يف الطلب بعد تاليف �أ�سباب الر ْف�ض.

مادة - 18 -

ملن �صدر قرار بر ْف�ض ع�ضويته احلق يف التظلُّم منه �إلى الإدارة املخت�صة خالل �ستني يوم ًا من
تاريخ �إخطاره بقرار الر ْف�ض ،ويجب �أن ُي َبتَّ يف التظلُّم خالل �ستني يوم ًا من تاريخ تقدميه ،و ُيعتبرَ
فوات هذه املدة دون رد مبثابة ر ْف�ض �ضمني للتظلُّم.
تظلمُه �صراحة �أو �ضمن ًا َّ
وملن رُفِ�ض ُّ
الط ْعن على القرار �أمام املحكمة الكربى املدنية خالل �ستني
يوم ًا من تاريخ �إخطاره بر ْف�ض تظلُّمه �أو من تاريخ اعتباره مرفو�ض ًا.

مادة - 19 -

واجبات وحقوق الأع�ضاء:
يلتزم �أع�ضاء املركز بالواجبات الآتية:
 .1احترام ُن ُظم المركز ولوائحه وتج ُّنب كل ما ي�ضر بكيانه �أو ي�سيء �إلى �سمعته.
 .2المحافظة على موجودات ومن�ش�آت ومنقوالت المركز ومالعبه.
 .3ا�ستعمال َمرافق المركز ا�ستعما ًال ح�سن ًا وطبق ًا لل ُّن ُظم والمواعيد المق َّررة.
 .4عدم اال�شتغال بالم�سائل ال�سيا�سية �أو الدينية.
 .5االلت���زام بالنظام الأ�سا�سي للمرك���ز واللوائح الداخلية وقرارات مجل�س الإدارة والجمعية العمومية
وتوجيهات الم�سئولين به.
 .6الوفاء بااللتزامات المالية المق َّررة.
 .7الم�ساهمة في ن�شاطات وبرامج المركز والتعاون مع �أع�ضائه في تنفيذها.
 .8مراعاة النظام العام والآداب العامة �أثناء تواجده في المركز.
 .9عدم تناول الم�شروبات الروحية وال ُم�س ِكرات داخل المركز وال َمرافق التابعة له.
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ويتمتع الأع�ضاء باحلقوق التالية:
 .1الم�شاركة ومزاولة الأن�شطة المختلفة في ن�شاطات المركز.
 .2ح ��ق ال َّت َر ُّ�ش ��ح لرئا�س ��ة وع�ضوية مجل� ��س الإدارة ِو ْفق ًا لل�ش ��روط المق َّررة وذل ��ك بالن�سبة للأع�ضاء
العاملين فقط.
 .3حق ح�ضور الجمعية العمومية للمركز ومناق�شة المو�ضوعات المدرجة في جدول الأعمال والت�صويت
عليها وذلك بالن�سبة للأع�ضاء العاملين فقط.
 .4دخول المركز في المواعيد المق َّررة.
 .5ا�ستعمال َمرافق المركز ومالعبه ومن�ش�آته ِو ْفق ًا لل ُّن ُظم والمواعيد المق َّررة.
 .6ا�صطحاب الزوار بال�شروط والأو�ضاع التي تق ِّررها �إدارة المركز.

الف�صل الرابع
�إ�سقاط الع�ضوية واال�ستقالة
مادة -20-

ت�سقط الع�ضوية عن �أع�ضاء املركز يف احلاالت التالية:
� .1إذا فق َد الع�ضو �شرط ًا من �شروط الع�ضوية.
 .2الوفاة.
� .3إذا ت�أخ ��ر الع�ضو عن �سداد اال�شتراك في موعد ا�ستحقاقه لم ��دة �ستة �أ�شهر ب�شرط �إخطاره كتابي ًا
بموعد اال�ستحقاق.
� .4إذا ُح ِكم على الع�ضو في جريمة جنائية.
 .5ف�صل الع�ضو وفق ًا لل�شروط والأحكام الواردة في هذا النظام والالئحة الداخلية للمركز.
ويتعني يف جميع الأحوال عر�ض الأمر على جمل�س الإدارة لإ�صدار قرار �إ�سقاط الع�ضوية و ُي َ
خطر
الع�ضو كتابي ًا بذلك خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �إ�صدار القرار ،كما ُت َ
خطر الإدارة املعنية بالوزارة.
ويجوز �إعادة الع�ضوية �إلى الأع�ضاء الذين �سقطت ع�ضويتهم ب�سبب عدم �سداد اال�شرتاك �إذا
�سددوا جميع املبالغ املت�أخرة .و ُي�ش َرتط يف هذه احلالة �صدور قرار من جمل�س الإدارة ب�إعادة الع�ضوية.
ف�ص ُله حق التظلم الى الإدارة املخت�صة بالوزارة ،و ُيعتبرَ القرار ال�صادر يف
وللع�ضو الذي تق َّرر ْ
هذا ال�ش�أن نهائي ًا .وال يجوز للع�ضو الذي �أُ�س ِقطت ع�ضويته ا�سرتداد �أية ر�سوم �أو ا�شرتاكات �أو تربعات
يكون قد قدَّمها للمركز نظري ع�ضويته.
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مادة -21-

ُيقدِّ م الع�ضو طلب اال�ستقالة �إلى �أمني �سر املركز ،والذي يحيله �إلى جمل�س الإدارة لي ُبتَّ فيه ِو ْفق ًا
للأ�سباب الواردة به ،و ُيطا َلب الع�ضو بت�سديد اال�شرتاكات املت�أخرة عليه �إنْ ُو ِجدت ،و�إال اع ُتبرِ ذلك
�إ�سقاط ًا لع�ضويته ولي�س ا�ستقالة.

الباب الثاين
اجلمعية العمومية
تكوينها /موعدها واجراءاتها /ن�صابها /اخت�صا�صاتها
مادة - 22 -

تتكون اجلمعية العمومية من الأع�ضاء العاملني باملركز امل�سدِّ دين ال�شرتاكاتهم والذين م�ضت على
ع�ضويتهم العاملة �ستة �أ�شهر على الأقل حتى تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية ،فيما عدا االنعقاد الأول
للجمعية.

مادة - 23 -

جتتمع اجلمعية العمومية اجتماع ًا عادي ًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ ده جمل�س الإدارة خالل
الأ�شهر الثالثة التالية النتهاء ال�سنة املاليةِ ،و ْفق ًا لل�ضوابط التي حتدِّ دها الوزارة.
وتوجه الدعوة للأع�ضاء حل�ضور االجتماع قبل املوعد املحدَّد مبدة ال تقل عن خم�سة ع�شر يوم ًا،
َّ
وذلك بخطاب �أو بطريق الن�شر يف جريدة يومية ،ويف احلالتني يجب �أن يتم الإعالن عن ذلك يف لوحة
الإعالنات ويف �أكرث من مكان ظاهر يف مقر املركز .ويجب �أن يت�ضمن الإعالن موعد ومكان انعقاد
وجه الدعوة
اجلمعية وجدول الأعمال ،و�إذا ت�ض َّمن جدول الأعمال انتخاب جمل�س الإدارة يجب �أن ُت َّ
قبل موعد االجتماع مبدة ال تقل عن ع�شرين يوم ًا.

مادة - 24 -

يحق لكل ع�ضو من �أع�ضاء اجلمعية العمومية ت�سلُّم �صورة من الأوراق التالية من مدير املركز:
 .1جدول �أعمال االجتماع.
 .2تقري���ر مجل����س الإدارة عن حالة المرك���ز من النواحي المالي���ة والإدارية والريا�ضي���ة واالجتماعية
والثقافية عن ال�سنة المنتهية وخطة العمل للعام التالي.
 .3الميزانية والح�ساب الختامي عن ال�سنة المالية المنتهية معت َمد ًا من مراقب الح�سابات.
 .4م�شروع ميزانية ال�سنة المالية المقبلة.
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 .5المقترحات المقدَّمة في الموعد القانوني المحدَّد في النظام.
� .6ص���ورة م���ن القائم���ة النهائية للمر�شحي���ن لمجل�س الإدارة في ح���ال ما �إذا ت�ض َّمن ج���دول الأعمال
انتخاب مجل�س الإدارة.
 .7الم�سائل الأخرى المدرجة في جدول االعمال.

مادة - 25 -

يتعينَّ على جمل�س الإدارة �أن يعر�ض يف لوحة الإعالنات باملركز قبل انعقاد اجلمعية العمومية
العادية بخم�سة ع�شر يوم ًا على الأقل ،ك�شف ًا ب�أ�سماء الأع�ضاء الذين يحق لهم ح�ضور االجتماع،
مو َّقع ًا عليه من �أمني �سر املركز ،وكذلك �صورة من الأوراق املذكورة يف املادة ال�سابقة ،وك�شف ًا ب�أ�سماء
الأع�ضاء الذين َّ
ر�شحوا �أنف�سهم لرئا�سة �أو ع�ضوية جمل�س الإدارة يف حالة ما �إذا كان جدول الأعمال
يت�ض َّمن بند انتخاب جمل�س الإدارة اجلديد.

مادة - 26 -

يجب �إخطار الوزارة كتابة بكل اجتماع للجمعية العمومية وبجدول الأعمال وب�صورة من املرفقات،
وك�شف ب�أ�سماء �أع�ضاء اجلمعية العمومية الذين يحق لهم ح�ضور االجتماع قبل املوعد املحدَّد لالجتماع
ٍ
بخم�سة ع�شر يوم ًا على الأقل ،وبثالثني يوم ًا �إذا ت�ض َّمن جدول الأعمال انتخاب جمل�س الإدارة.
ويجوز للوزارة �أن تندب من تراه منا�سب ًا للإ�شراف على �إعداد �إجراءات اجلمعية العمومية وت�سيري
عملها ،وكذلك ح�ضور االجتماع ملراقبة انعقادها ،وللمندوب حق االعرتا�ض و�إبداء املالحظات و�إثبات
ذلك يف املح�ضر.
كما يجب �إبالغ الوزارة ب�صورة من حم�ضر اجتماع اجلمعية العمومية خالل خم�سة ع�شر يوم ًا
من تاريخ االجتماع على الأكرث ،ويجب �أن يكون �أ�صل املح�ضر مو َّقع ًا علية من رئي�س االجتماع ومدير
املركز ،و�أع�ضاء جلنة االنتخابات والفرز يف حالة �إجراء انتخابات.

مادة - 27 -

يجوز دعوة اجلمعية العمومية �إلى اجتماع غري عادي بنا ًء على طلب م�سبق من الوزارة �أو جمل�س
الإدارة �أو ثلث عدد الأع�ضاء الذين لهم حق ح�ضور اجلمعية العمومية ،مع بيان الغر�ض من االجتماع.
وتوجه الدعوة قبل االجتماع مبدة ال تقل عن خم�سة ع�شر يوم ًا ،ف�إذا مل يقم املجل�س بدعوة اجلمعية
َّ
بنا ًء على طلب �أيٍّ من هذه اجلهات ،جاز للوزارة �أنْ تتويل دعوة اجلمعية العمومية على نفقة املركز،
وت�أخذ الدعوة ال�شكل والإجراءات التي ن�ص عليها هذا النظام.
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مادة - 28 -

وج َب على
�إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع اجلمعية العمومية يف املوعد املحدَّد النعقادها َ
جمل�س الإدارة �إخطار الأع�ضاء ِو ْفق ًا لن�ص املادة ( )23من هذا النظام ،و�إبالغ الوزارة مبوعد االجتماع
اجلديد قبل االنعقاد مبدة ال تقل عن خم�سة ع�شر يوم ًا ،على �أنه ال يجوز ب�أيِّ حال من الأحوال �إجراء
�أيِّ تعديل يف جدول �أعمال االجتماع �أو املر�شحني ملجل�س الإدارة.
�صدر الوزير قرار ًا بتعيني مدير
و�إذا ت�ض َّمن اجتماع اجلمعية العمومية بن َد انتخاب جمل�س �إدارةُ ،ي ِ
�أو جمل�س �إدارة م�ؤقت لأقرب جمعية عمومية.

مادة - 29 -

�إذا اجتمعت اجلمعية العمومية فع ًال ،وحالت �أ�سباب دون �إمتام جدول الأعمال اع ُتبرِ االجتماع
م�ستمر ًا ،وت�ؤجل اجلل�سة �إلى موعد �آخر حتدِّ ده اجلمعية العمومية �أو جمل�س الإدارة ،على �أن يقوم
جمل�س الإدارة بااللتزام بالإجراءات الواردة باملادة ال�سابقة .و ُتعتبرَ القرارات التي ا ُّت ِخذت قبل
الت�أجيل �صحيحة ونافذة.

مادة - 30 -

ال يجوز لع�ضو املركز �أن ي�شرتك يف مناق�شات اجلمعية العمومية� ،أو الإدالء ب�صوته يف م�س�ألة
معرو�ضة عليها� ،إذا كانت له م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف املو�ضوع املطروح للمناق�شة
�أو القرار با�ستثناء االنتخابات ،وال يجوز للجمعية العمومية �أن تنظر يف م�سائل غري مدرجة يف جدول
الأعمال �إال مبوافقة الأغلبية املطلقة ملجموع عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية.

مادة - 31 -

يكون الت�صويت يف اجلمعية العمومية علني ًا فيما عدا االنتخابات فيكون الت�صويت فيها �سري ًا
وح�ضوري ًا ،وال جتوز الإنابة يف عملية االنتخابات .ويفوز يف انتخابات رئا�سة وع�ضوية جمل�س الإدارة
جريت القرعة
َمن يح�صل على �أكرث عدد من الأ�صوات ال�صحيحة ،و�إذا َت�ساوى فيها اثنان �أو �أكرث �أُ ِ
بينهم لتحديد الفائز.
و�إذا اقت�صر الرت�شيح ملن�صب الرئا�سة على �شخ�ص واحد �أو مل يتقدم للرت�شيح لع�ضوية جمل�س
الإدارة �إال العدد املحدَّد له �أو مل يتبق �إال هذا العدد لأيِّ �سبب كان �أُع ِلنت �أ�سما�ؤهم فائزين بالتزكية.
�أما �إذا كان عدد املر�شحني يزيد على ن�صف عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة املطلوب انتخابه ،ويف
ذات الوقت �أقل من العدد املق َّرر انتخابه �أُع ِلن فوزهم بالتزكية .ويجوز للوزير ا�ستكمال باقي العدد
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بالتعيني.

مادة - 32 -

�إذا مل توافق اجلمعية العمومية على اعتماد امليزانية واحل�ساب اخلتامي ُيعتبرَ ذلك مبثابة فقدان
للثقة يف جمل�س الإدارة ،ويف هذه احلالة يدعو جمل�س الإدارة القائم اجلمعية العمومية غري العادية
لالنعقاد خالل �شهر من تاريخ اجتماع اجلمعية العمومية العادية وذلك للنظر يف �إ�سقاط جمل�س
الإدارة ،ب�شرط موافقة ثلثي �أع�ضاء اجلمعية العمومية غري العادية .ويف حالة عدم املوافقة على
عتب ذلك مبثابة اعتماد للميزانية واحل�ساب اخلتامي.
�إ�سقاط جمل�س الإدارة ُي رَ

مادة - 33 -

ير�أ�س اجلمعية العمومية رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائب الرئي�س ،ف�إذا مل يوجد �أحد منهما ،ير�أ�س
اجلمعية �أمني ال�سر ،ف�إذا مل يوجد ير�أ�س اجلمعية �أكرب �أع�ضاء اجلمعية العمومية �سن ًا.

مادة - 34 -

ال ُيعتبرَ اجتماع اجلمعية العمومية �صحيح ًا �إال بح�ضور الأغلبية املطلقة لأع�ضائها  ،ف�إذا مل
يكتمل هذا العدد �أُ ِّج َل االجتماع �إلى جل�سة �أخرى تعقد خالل مدة �أقلها ثمانية �أيام و�أق�صاها خم�سة
ع�شر يوم ًا من تاريخ االجتماع الأول ،ت َبع ًا ِلـما يق ِّرره جمل�س الإدارة يف خطاب الدعوة ،ويكون االجتماع
الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره ُث ُلث عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية .فاذا مل يكتمل الن�صاب القانوين
�أُ ِّجل االجتماع �إلى جل�سة �أخرى تعقد خالل مدة �أقلها �ساعة و�أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا ت َبع ًا ِلـما
يحدِّده جمل�س الإدارة يف خطاب الدعوة .ويكون االنعقاد يف هذه احلالة �صحيح ًا �إذا ح�ضره ع�شرة يف
املائة من �أع�ضاء اجلمعية العمومية .ف�إذا مل تتوفر هذه الن�سبة وكان جدول الأعمال يت�ض َّمن انتخاب
جمل�س الإدارة يقوم الوزير بتعيني مدير �أو جمل�س �إدارة م�ؤقت للمركز حلني اجتماع اجلمعية العمومية
القادمة يف موعدها القانوين وانتخاب جمل�س الإدارة.

مادة - 35 -

يرجح
ت�صدر قرارات اجلمعية العمومية ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين ،فاذا ت�ساوت الأ�صوات َّ
اجلانب الذي فيه الرئي�س ،ومع ذلك ُي�ش َرتط ل�صحة القرارات �أغلبية ثلثي �أع�ضاء اجلمعية العمومية
غري العادية فيما يخت�ص ب�إ�سقاط الع�ضوية عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة او �إدماج املركز يف هيئة �أخرى
�أو تقرير ح ِّله.
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وال تن َّفذ �إجراءات �إدماج املركز يف هيئة �أخرى �أو ح ِّله �إال بعد موافقة الوزير ،مع ت�ضمني القرار
�إجراءات التنفيذ وما يرتتب عليها من �آثار.

مادة - 36 -

تخت�ص اجلمعية العمومية العادية بنظر امل�سائل املدرجة يف جدول الأعمال ،وعلى الأخ�ص ما يلي:
 .1الت�صديق على مح�ضر االجتماع ال�سابق.
 .2النظر في تقرير مجل�س الإدارة عن �أعماله في ال�سنة المنتهية وبرامج الن�شاط وخطة العمل للعمل
الجديد ،وتقرير مراقب الح�سابات.
 .3اعتم���اد الميزانية والح�س���اب الختامي لل�سنة المالي���ة المنتهية ،وم�شروع الميزاني���ة لل�سنة المالية
المقبلة.
 .4انتخاب مجل�س الإدارة �أو �ش ْغل المراكز ال�شاغرة.
 .5النظر في االقتراحات المقدَّمة قبل اجتماع الجمعية العمومية ب�أ�سبوعين على الأقل.
 .6الم�سائل الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

مادة - 37 -

تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية بنظر امل�سائل الآتية:
� .1إ�سقاط الع�ضوية عن كل �أو بع�ض �أع�ضاء مجل�س الإدارة.
� .2إبطال قرار �أو �أكثر من قرارات مجل�س الإدارة.
� .3إدم���اج المرك���ز في هيئة �أخرى ت�شابهه في الأغرا����ض �أو تقرير ح ِّله ،مع مراعاة حكم المادة ()35
من الالئحة.
 .4الم�سائل الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة التي تراها الجهة الداعية لالجتماع.

مادة - 38 -

�صدره اجلمعية العمومية باملخالفة لأحكام القانون� ،أو
للوزير �إ�صدار قرار ببطالن �أيِّ قرار ُت ِ
القرارات املن ِّفذة له �أو لهذا النظام.
ويجوز للمركز الطعن على قرار الوزير �أمام املحكمة املخت�صة خالل �ستني يوم ًا من تاريخ �صدور
القرار.
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الباب الثالث
جمل�س الإدارة
الف�صل الأول
الت�شكيل� /إجراءات و�شروط رَّ َ
الت ُّ�شح� /إجراء االنتخابات
مادة - 39 -

يدير �شئون املركز جمل�س �إدارة مك َّون من رئي�س وعدد ( )........ع�ضو ًا تنتخبهم اجلمعية
العمومية من بني �أع�ضائها العاملني باالنتخاب ال�سري املبا�شر.

مادة - 40 -

يجب �أال يقل عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن خم�سة وال يزيد على اثني ع�شر ع�ضو ًا َمبن فيهم
الرئي�س .ويتعينَّ �أن يكون عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة حمدد ًا يف النظام الأ�سا�سي للمركز.

مادة - 41 -

مدة جمل�س الإدارة �أربع �سنوات ميالدية من تاريخ انتخابه ،ويجوز �إعادة انتخاب الع�ضو مدة �أو
مدد ًا �أخرى.

مادة - 42 -

يحدَّد ميعاد االنتخابات بقرار من جمل�س الإدارة بعد موافقة الوزارة ،مت�ض ِّمن ًا تاريخ فتح باب
الرت�شيح وتاريخ غ ْل ِقه ،و ُي َ
ن�شر هذا القرار يف جريدة يومية على الأقل مع الإعالن عن ذلك يف �أكرث من
مكان ظاهر يف مقر املركز ويف لوحة الإعالنات ،وذلك قبل امليعاد املحدَّد لإجراء االنتخابات.

مادة - 43 -

يجب �أن يتوافر يف املر�شح لرئا�سة �أو ع�ضوية جمل�س الإدارة ال�شروط التالية:
� .1أن يكون بحريني الجن�سية متمتع ًا بالحقوق المدنية.
� .2أن يكون من الأع�ضاء العاملين بالمركز الذين م�ضت على ع�ضويتهم العاملة �ستة �أ�شهر على الأقل،
حت�سب هذه المدة من تاريخ �صدور قرار مجل�س الإدارة بقبول الع�ضوية العاملة.
و ُت َ
� .3أن يكون م�سدِّ د ًا اال�شتراك ال�سنوي المق َّرر للع�ضو العامل� ،أو يكون قد �صدر قرار ب�إعفائه من �سداد
اال�شتراك من مجل�س الإدارة.
� .4أال يكون من بين العاملين ب�أجر في مجاالت التدريب �أو الإدارة الريا�ضية.
� .5أن يك���ون ح�س���ن ال�سمعة محم���ود ال�سي���رة ،و�أال يكون قد �صدرت �ض���ده �أية �أح���كام مخ َّلة بال�شرف
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والأمانة.

مادة - 44 -

ُي�ش َرتط �أن يت�ض َّمن جمل�س الإدارة ثالثة �أع�ضاء من ال�شباب ال يزيد عمرهم عن �أربعة وع�شرين
عام ًا ميالدي ًا يوم غ ْلق باب الرت�شيح ،بالإ�ضافة �إلى امر�أة ،ف�إذا تقدَّم عدد من ال�شباب �أقل من املطلوب
فازوا بالتزكية ،و�إذا مل يرت�شح �أحد من ال�شباب �أو املر�أة على هذه املقاعد يتم ا�ستكمال هذا العدد
باالنتخاب من بني املر�شحني.
و ُي�ش َرتط يف املر�شح ملن�صب الأمني املايل �أن يكون حا� ً
حما�سبي �أو يف �أحد
صال على م�ؤهَّ ل درا�سي َ
املحا�سبي �أو املايل ِو ْفق ًا للإفادة الدا َّلة على ذلك.
التخ�ص�صات املالية� ،أو يتمتع بخربة يف املجال
َ
وتجُ َرى االنتخابات على من�صب الرئي�س والأع�ضاء ال�شباب واملر�أة والأمني املايل مع باقي الأع�ضاء
يف وقت واحد وبطاقة انتخاب واحدة ،على �أنْ ُتبينِّ البطاقة االنتخابية كافة املراكز املطلوبة.
و ُي�ش َرتط فيمن يرغب يف تر�شيح نف�سه لرئا�سة �أو ع�ضوية جمل�س الإدارة �أنْ يقدِّ م طلب ًا كتابي ًا
بذلك ْ ُيز ِّك َيه ع�ضوان عامالن باملركز.
و ُت�س َّلم هذه الطلبات �إلى �أمني ال�سر ب�إي�صال معت َمد خالل �أ�سبوع من تاريخ الإعالن عن فتح باب
الرت�شيح على الأكرث.

مادة - 45 -

على جمل�س الإدارة التحقق من توافر �شروط الترَّ َ ُّ�شح يف املر�شحني و�إبالغ الوزارة بقائمة كاملة
ب�أ�سمائهم ومالحظاته عنهم يف ظرف �أ�سبوع على الأكرث من تاريخ غ ْلق باب الرت�شيح.
تقوم الوزارة ب�إعداد واعتماد القائمة النهائية للمر�شحني بعد الت�أكد من توافر ال�شروط املق َّررة
و�إر�سالها للمركز.
وال ُيعتد بان�سحاب �أيٍّ من املر�شحني من الترَّ َ ُّ�شح ما مل يكن هذا االن�سحاب كتابي ًا وقبل خم�سة �أيام
على الأكرث من تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية ،مع مراعاة حكم املادة ( )28من الالئحة.

مادة - 46 -

ال يجوز �أن يكون املر�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة منتمي ًا لأية جمعية �سيا�سية �أو �أهلية ،كما ال يجوز
اجل ْمع بني هذه الع�ضوية وع�ضوية جمل�س �إدارة �أية هيئة من الهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان ال�شباب
والريا�ضة �إال مبوافقة الوزير .و ُي�ش َرتط عدم وجود َتعا ُر�ض �أو َت�ضا ُرب يف امل�صالح بني الع�ضويتني ،كما
ال يجوز اجل ْمع بني ع�ضوية جمل�س الإدارة والعمل ب�أية وظيفة يف املركز ب�أجر �أو مكاف�أة.
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مادة - 47 -

ينتخب جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه مبجرد تكوينه نائب ًا للرئي�س و�أمين ًا لل�سر ،ورئي�س ًا للن�شاط
الثقايف واالجتماعي ،ورئي�س ًا للن�شاط الريا�ضي ،ورئي�س ًا للجنة الن�سائية.

مادة - 48 -

يجوز ملجل�س الإدارة �أن نِّ
يعي مدير ًا للمركز متفرغ ًا ب�أجر ممن تتوافر لديهم ال�شروط التي
حتدِّ دها الوزارة ،ويف حالة غيابه ينتدب جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه َمن يتولى �أعماله فرتة غيابه
�شريطه �أال يتقا�ضى هذا الع�ضو �أية �أجور �أو مكاف�آت مقابل ذلك.
ويجوز دعوة املدير حل�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة دون �أن يكون له حق الت�صويت فيها.
وال يجوز للمدير �أن ُيبا�شر �أي عمل خارج املركز مبقابل �أو بدون مقابل �إال بت�صريح من جمل�س
الإدارة وموافقة الوزارة.

مادة - 49 -

يبا�شر جمل�س الإدارة االخت�صا�صات وامل�سئوليات التالية:
� .1إدارة �شئون المركز وت�صريف �أموره في �إطار ال�سيا�سة العامة للوزارة.
 .2توفير الفر�ص للأع�ضاء لممار�سة ن�شاطهم الريا�ضي واالجتماعي والثقافي على �أكمل وجه.
 .3العناي ��ة بتنظي ��م ن�شاط �أبناء �أع�ضاء المرك ��ز وتوجيههم و�إقامة الم�سابق ��ات بينهم وغير ذلك من
الأمور التي ت�ساعد على تن�شئتهم تن�شئة �صالحة.
 .4البت في طلبات الع�ضوية.
 .5بح���ث ال�ش���كاوى التي تقدَّم من الأع�ض���اء �أو �ضدهم والف�صل فيها وتوقيع الج���زاءات المق َّررة ِو ْفق ًا
لالئحة الداخلية وفي حدود �أحكام هذا النظام.
ْ .6
و�ض���ع الالئح���ة الداخلية و غيرها من اللوائ���ح وال ُّن ُظم الكفيلة بتنظيم �شئ���ون المركز من النواحي
الإداري���ة والفنية والمالية ،و�إ�صدار القرارات والتعليمات الت���ي ْ
ت�ض َمن ُح ْ�سن �سير العمل بالمركز
ومراقبة تنفيذها ،على �أنْ تعر�ض هذه اللوائح وال ُّن ُظم على الجمعية العمومية للموافقة عليها .وال
ت�سري هذه اللوائح وال ُّن ُظم �إال بعد اعتمادها من ِقبل الوزارة.
 .7ت�شكي���ل اللج���ان الدائمة �أو الم�ؤقتة لبحث وتنظي���م �شئون و�أن�شطة المرك���ز المتنوعة �سوا ًء من بين
�أع�ضاء المجل�س �أو �أع�ضاء المركز ،ويجوز اال�ستعانة في ذلك بخبراء من خارج المركز.
 .8اعتماد قرارات المكتب التنفيذي.
 .9الموافقة على العقود واالتفاقيات التي تب َرم با�سم المركز.
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 .10تحديد الم�صرف الذي تودَع فيه �أموال المركز.
 .11دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية �إلى االنعقاد وتنفيذ قراراتها.
ْ .12
و�ضع التقرير ال�سنوي لنواحي الن�شاط المتنوعة بالمركز وع ْر�ضه على الجمعية العمومية.
�	.13إع���داد الح�س���اب الختامي عن ال�سنة المنتهيةْ ،
وو�ضع م�شروع الميزاني���ة المقبلة تمهيد ًا لع ْر ِ�ضها
على مراقب الح�سابات والجمعية العمومية.
 .14بحث المقترحات التي تقدَّم من االع�ضاء قبل ع ْر ِ�ضها على الجمعية العمومية.
 .15تعيين العاملي���ن بالمركز وتقرير مرتباتهم وعالواتهم ومكاف�آته���م ،واتخاذ الإجراءات الت�أديبية
ِق َبلهم ِطبق ًا لأحكام الالئحة الداخلية للمركز.
 .16البتُّ في قبول ا�ستقالة �أع�ضاء المجل�س.
 .17ال َّت َح ُّق ��ق م ��ن توافر ال�ش ��روط المق َّررة ف ��ي المر�شحين لع�ضوي ��ة مجل�س الإدارة و�إخط ��ار الوزارة
بمالحظاته عليهم.
	.18ال يجوز لمجل�س الإدارة تفوي�ض اخت�صا�صاته لأحد �شاغلي مجل�س الإدارة �أو غيرهم.
� .19إ�سقاط الع�ضوية عن �أع�ضاء المركز.
�	.20أية اخت�صا�صات اخرى من�صو�ص عليها في هذا النظام.

مادة - 50 -

يجتمع جمل�س الإدارة اجتماع ًا عادي ًا مرة كل �شهر على الأقل بنا ًء على دعوة ر�سمية من �أمني
�سر املجل�س �أو من ينوب عنه قبل موعد االجتماع ب�أ�سبوع على الأقل ،وير َفق بالدعوة جدول الأعمال
واملذكرات اخلا�صة به.
وال تكون االجتماعات �صحيحة �إال بح�ضور الأغلبية املطلقة لأع�ضاء املجل�س ،على �أن يكون من
بينهم الرئي�س �أو نائب الرئي�س.
يرجح
وت�صدُر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة لأ�صوات احلا�ضرين ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات َّ
اجلانب الذي منه الرئي�س.

مادة - 51 -

يجب �إبالغ الوزارة قبل االجتماع ب�أ�سبوع على الأقل ب�صورة من الدعوة وموعد االجتماع وجدول
االعمال ،كما يجب �إبالغها ب�صورة من حم�ضر اجتماع جمل�س الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من
تاريخ االجتماع على الأكرث ،كما يجب �أن يكون �أ�صل املح�ضر مو َّقع ًا من كافة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
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احلا�ضرين لالجتماع.

مادة - 52 -

يجوز دعوة املجل�س الجتماع طارئ تقت�ضيه ال�ضرورة بنا ًء على طلب الرئي�س �أو �أمني ال�سر �أو ُث ُلث
عدد �أع�ضائه �أو الوزير ،ويف هذه احلالة ال تتقيد الدعوة ب�إجراءات توجيه الدعوة املبينة يف املادة
( )50من هذا النظام.
كما يجوز للوزارة دعوة جمل�س الإدارة لالجتماع �إذا دعت ال�ضرورة �إلى ذلك.

مادة - 53 -

ُيعتبرَ الع�ضو الذي يتغيب عن اجتماعات جمل�س الإدارة ثالث جل�سات متتالية �أو �ست جل�سات
ِّ
متقطعة خالل العام الواحد بدون عذر كتابي يقبله املجل�س م�ستقي ًال ،و ُيعتبرَ مركزه �شاغر ًا ،ويجب
على جمل�س الإدارة �إخطار الوزارة بذلك.

مادة - 54 -

�إذا خال مركز �أو �أكرث من �أع�ضاء جمل�س الإدارة باال�ستقالة �أو الوفاة �أو لأيِّ �سبب �آخر يتم
ا�ستكمال العدد بالع�ضو �أو الأع�ضاء احلائزين يف �آخر انتخابات �أجريت على �أكرث الأ�صوات بعد
الأع�ضاء املختارين .وي�شغل نائب الرئي�س من�صب الرئي�س يف حالة ُخ ُل ِّوه ،ويختار املجل�س باقي املراكز
من بني �أع�ضائه ،ف�إذا اعتذر الع�ضو �أو �إذا مل يتواجد �أع�ضاء حائزون على �أ�صوات ،تظل هذه املراكز
�شاغرة حتى موعد اجلمعية العمومية العادية ال�ستكمال جمل�س الإدارة باالنتخاب.

مادة - 55 -

�صدر الوزير قرار ًا بتعيني مدير
�إذا �أ�صبح عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ال يكفي النعقاده �صحيح ًاُ ،ي ِ
�أو جمل�س �إدارة م�ؤقت يدير املركز حلني �إجراء االنتخابات.

مادة - 56 -

ملجل�س الإدارة �أن ي�ش ِّكل من بني �أع�ضائه مكتب ًا تنفيذي ًا على النحو التايل:
 الرئي�س ،وفي حال اعتذاره يكون نائب الرئي�س رئي�س ًا. �أمين ال�سر. الأمين المالي. -ع�ضوان من �أع�ضاء مجل�س الإدارة يختارهما المجل�س في �أول اجتماع له.
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مادة - 57 -

تكون اجتماعات املكتب التنفيذي �صحيحة �إذا ح�ضرها �أغلبية الأع�ضاء ب�شرط �أن يكون منهم
الرئي�س �أو نائبه ،وت�صدر القرارات ب�أغلبية احلا�ضرين ،ويتعينَّ ع ْر�ض قراراته على جمل�س الإدارة يف
�أول اجتماع له العتمادها ،وال ُتعتبرَ قراراته نهائية �إال بعد اعتمادها من جمل�س الإدارة.

الف�صل الثاين
اخت�صا�صات رئي�س جمل�س الإدارة ونائب الرئي�س
و�أمني ال�سر والأمني املايل
مادة - 58 -

يبا�شر رئي�س جمل�س الإدارة االخت�صا�صات الآتية:
 .1رئا�س���ة جل�س���ات الجمعية العمومي���ة ومجل�س الإدارة والمكت���ب التنفيذي ،وتكون ل���ه رئا�سة اللجان
الرئي�سية لأوجه الأن�شطة المختلفة بالمركز في حال ح�ضوره.
 .2تمثيل المركز �أمام الق�ضاء والجهات الحكومية وغير الحكومية.
 .3توقيع جميع العقود واالتفاقيات التي تب َرم مع المركز ،وذلك بعد اعتمادها من مجل�س الإدارة.
 .4التوقيع مع الأمين المالي على �أذونات ال�صرف وال�شيكات.
 .5التوقيع على الخطابات ال�صادرة من المركز ذات الطابع الخا�ص الذي يق ُّره مجل�س الإدارة.
 .6دعوة مجل�س الإدارة الجتماع طارئ .
ويتولى نائب الرئي�س جميع اخت�صا�صات الرئي�س يف حالـة غيابه.

مادة - 59 -

يبا�شر �أمني �سر املركز االخت�صا�صات الآتية:
 .1توجي���ه الدع���وة وعمل الترتيبات الالزم���ة الجتماعات الجمعية العمومية ومجل����س الإدارة والمكتب
التنفي���ذي وغيرها من اللج���ان وتحرير المحا�ضر الخا�صة بها وت�سجيله���ا بالدفاتر المعدة لذلك
والتوقيع عليها مع رئي�س االجتماع.
 .2تحري���ر ج���دول الأعم���ال و �إدراج الم�سائ���ل التي ي���رى الرئي�س �إدخاله���ا في جدول �أعم���ال المكتب
التنفي���ذي �أو مجل����س الإدارة ،والمو�ضوعات الت���ي يرى مجل�س الإدارة �إدراجه���ا في جدول �أعمال
الجمعية العمومية.
 .3تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجل�س الإدارة والمكتب التنفيذي.
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 .4الإ�شراف على جميع اللجان الفنية والإدارية وهو بحكم من�صبه ع�ضو فيها.
� .5إعداد تقرير �سنوي عن حالة المركز وع ْر�ضه على مجل�س الإدارة.
 .6ع ْر�ض طلبات الع�ضوية على مجل�س الإدارة.
ِ .7ح ْفظ ُ�سلفة المركز الم�ستديمة ح�سبما يق ِّرره مجل�س الإدارة.
ِ .8ح ْفظ الم�ستندات وال�سجالت والأختام بعهدته في مقر المركز.
�	.9إع���داد م�ش���روع ميزانية لل�سن���ة المالية المقبلة بالتعاون م���ع الأمين المالي وتقديم���ه �إلى مجل�س
الإدارة.
 .10التوقي���ع على جميع مكاتبات المركز ،ماعدا المكاتبات الت���ي يرى مجل�س الإدارة �ضرورة توقيعها
من رئي�س مجل�س الإدارة.
 .11الإ�ش ��راف على �أوج ��ه ن�شاط المركز ،وتنفيذ التعليمات ال�ص ��ادرة ب�ش�أنها ،وفي حالة تعيين مدير
للمركز يمار�س المدير كل هذه االخت�صا�صات تحت �إ�شراف �أمين ال�سر.
 .12كل ما يكلفه بها مجل�س الإدارة من اخت�صا�صات تدخل في مجال عمل المركز.

مادة - 60-

يبا�شر الأمني املايل االخت�صا�صات الآتية:
 -1الإ�ش���راف عل���ى تح�صيل جميع �إي���رادات و�أموال المرك���ز و�إيداعها في الم�صرف ال���ذي به �أموال
المركز.
 -2تنفي���ذ قرارات مجل�س الإدارة والمكتب التنفيذي من الناحية المالية وال َّت َح ُّقق من مطابقتها لبنود
الميزانية والالئحة المالية.
 -3التوقيع مع الرئي�س على �أذونات ال�صرف وال�شيكات.
 -4الإ�شراف على ح�ساب���ات المركز والمحافظة على م�ستندات الإيرادات والم�صروفات ،وهو م�سئول
ر�صد في الدفاتر.
عن جميع البيانات الح�سابية التي ُت َ
�	-5إع���داد الح�ساب الختامي لل�سنة المنتهية ،واال�شتراك مع �أمي���ن ال�سر في ْ
و�ضع م�شروع الميزانية
لل�سنة المقبلة وتقديمها لمجل�س الإدارة.
 -6الإ�ش���راف على ِح ْفظ ال�سجالت والدفاتر والم�ستندات المالية وكل ما يت�صل بالناحية المالية من
ُع َهد في مقر المركز.
 -7اعتماد �صرف مرتبات العاملين وفواتير الم�شتريات على اختالف �أنواعها ،و�أجور المياه والإنارة،
وقيمة الإ�صالحات بح�سب ما هو وارد في ميزانية المركز المعت َمدة طبق ًا لالئحة المالية.
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 -8تقدي���م تقري���ر كل ثالثة �أ�شهر لمجل�س الإدارة عن حالة المرك���ز المالية ،و�إعداد التقرير ال�سنوي
عنها وتقديمة لمجل�س الإدارة.

مادة - 61 -

يتولى جمل�س الإدارة جميع �شئون املركز ،ويكون جميع �أع�ضائه م�سئولني بالت�ضامن عن كافة
�أعماله طبق ًا للقانون واللوائح ِّ
املنظمة له.
ومع عدم االخالل بامل�سئولية اجلنائية ،يكون كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة واجلهاز الإداري
�صدرها املجل�س �إذا كان من �ش�أنها الإ�ضرار
باملركز م�سئو ًال م�سئولية ت�ضامنية عن القرارات التي ُي ِ
مب�صالح املركز �أو �أمواله.

الف�صل الثالث
زوال و�إ�سقاط الع�ضوية
مادة - 62 -

�أ -تزول الع�ضوية عن ع�ضو مجل�س الإدارة في الأحوال التالية:
 - 1الوفاة.
 - 2اال�ستقالة ب�شرط قبولها من مجل�س الإدارة.
 - 3انتهاء مدة مجل�س الإدارة .
على �أن يقوم جمل�س الإدارة ب�إخطار الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو َ�ش ْغل الأماكن
ال�شاغرة ِو ْفق ًا لأحكام هذا النظام.
ب -ت�سقط الع�ضوية عن ع�ضو مجل�س الإدارة في الأحوال التالية:
فقد �أهليته القانونية.
� - 1إذا َ
� - 2إذا �صدر �ضده حكم في جناية �أو جنحة مخ َّلة بال�شرف �أو الأمانة.
ما�سة
� - 3إذا �صدر �ضده قرار ت�أديبي من جهة حكومية �أو هيئة �أو م�ؤ�س�سة عامة لأ�سباب َّ
بال�شرف �أو الأمانة� ،أو �سقطت ع�ضويته من �إحدى الهيئات الريا�ضية �أو االجتماعية
لأ�سباب ت َم ُّ�س ال�شرف و الأمانة �أو ُح ْ�سن ال�سمعة.
� - 4إذا ارتكب اعما ًال ت َم ُّ�س كرامة المركز وت�سيء �إل��ى �سمعته مما يجعله غير جدير
بالع�ضوية.
فقد �شرط ًا من �شروط ال َّت َر ُّ�شح لع�ضوية مجل�س الإدارة.
� - 5إذا َ
وتكون �إجراءات النظر يف �إ�سقاط الع�ضوية بنا ًء على طلب:
ُ )1ث ُلث عدد �أع�ضاء مجل�س الإدارة.
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ُ )2ث ُلث عدد �أع�ضاء الجمعية العمومية.
 )3الوزارة.
ويف جميع هذه احلاالت يجب �أن يكون قرار �إ�سقاط الع�ضوية مبوافقة ثلثي �أع�ضاء اجلمعية
العمومية غري العاديةِ ،و ْفق ًا حلكم املادة ( )37من هذا النظام.

مادة - 63 -

يجوز لأع�ضاء اجلمعية العمومية للمركز �أن يطالبوا ب�إ�سقاط الع�ضوية عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة
كلهم �أو بع�ضهم لف ْقد الثقة .و ُي�ش َرتط ل�صحة هذا الطلب �أنْ يتقدم به ربع عدد الأع�ضاء ،و�أنْ يت�ضمن
الأ�سباب التي ي�ستندون �إليها بو�ضوح.
ويجب على جمل�س الإدارة يف هذه احلالة �أن يتخذ الإجراءات لع ْقد اجلمعية العمومية غري العادية
يف ظرف �أ�سبوعني من تاريخ تقدمي الطلب �إليه ،ف�إذا مل يقم بهذه الإجراءات يف املوعد املحدَّد جاز
للوزير دعوة اجلمعية العمومية غري العادية لالنعقاد.
ويكون �إ�سقاط الع�ضوية ب�أغلبية ثلثي عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية غري العادية.

مادة - 64 -

الع�ضو الذي يتق َّرر �إ�سقاط ع�ضويته طبق ًا للبند (ب) من املادة ( )62ال يجوز َت َر ُّ�ش ُحه مرة �أخرى
لع�ضوية جمل�س الإدارة �إال �إذا زالت عنه �أ�سباب �إ�سقاط الع�ضوية.

مادة - 65 -

للوزير و ْقف ن�شاط ع�ضو جمل�س الإدارة وتعليق ع�ضويته يف �أيٍّ من احلاالت الآتية:
� - 1إذا ثبت���ت مخالفت���ه للقان���ون �أو الالئحة ،لحين اتخاذ مجل����س الإدارة �أو الجمعي���ة العمومية غير
العادية قرار ًا ب�ش�أنه.
� - 2إذا تمت �إحالته بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته في جناية �أو جنحة لحين �صدور حكم في الدعوى.
� - 3إذا توافرت ب�ش�أنه حالة من حاالت الإ�سقاط الواردة بن�صو�ص هذا النظام لحين ع ْر�ض �أمره على
الجمعية العمومية غير العادية.
ويرتتب على قرار و ْق ِف ن�شاط الع�ضو و ْق ُف ممار�سة جميع �صالحياته املق َّررة قانون ًا يف هذا
النظام.

مادة - 66 -

ُي َ
حظر على �أع�ضاء جمل�س الإدارة والعاملني باملركز �أو �أقاربهم حتى الدرجة الرابعة التقدُّم
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بالذات �أو بالو�ساطة بعطاءات �أو عرو�ض ل�شراء �أو بيع �أو ت�أجري �أو توريد �أ�صناف للمركز ،وي�سري هذا
احلظر على الأقارب بامل�صاهرة حتى الدرجة الرابعة.

الباب الرابع
مالية املركز
اال�شرتاكات والتربعات وموارد املركز
مادة - 67 -

يجب �أن تكون للمركز ميزانية �سنوية ،وتبد�أ ال�سنة املالية للمركز من �أول �شهر يناير وتنتهي �آخر
�شهر دي�سمرب من كل عام .وعلى املركز �أن يقدم تقرير ًا مالي ًا دوري ًا للوزارة كل �ستة �أ�شهر.

مادة - 68 -

يتعينَّ على كل ع�ضو �أن ي�سدد اال�شرتاك ال�سنوي يف املواعيد املحدَّدة وح�سب الفئات املق َّررة لكل
نوع من �أنواع الع�ضوية.
حتدِّ د الالئحة املالية مواعيد وطريقة حت�صيل اال�شرتاكات والإجراءات التي ُت َّتبع يف ذلك ،و�أحوال
الإعفاء منها ،وت�سدد اال�شرتاكات ب�إي�صاالت م�سل�سلة ،على �أن ُيخ َتم كل �إي�صال بخاتمَ املركز ،والإدارة
املخت�صة.

مادة -69-

تتكون املوارد املالية للمركز من:
 - 1ر�سوم االلتحاق واال�شتراكات بح�سب الفئات المحددة بالالئحة المالية.
 - 2ح�صيلة �إيرادات المباريات ،والحفالت ،والإعالنات ،و�إيجار من�ش�آت ومالعب المركز التي توافق
على �إقامتها الوزارة طبق ًا لل�شروط والأو�ضاع التي تقررها.
 - 3التبرع ��ات والهبات والو�صايا التي يقبلها مجل�س الإدارة ب�ش ��رط الموافقة الم�سبقة والمكتوبة من
الوزارة عليها.
 - 4المخ�ص�صات والإعانات التي تقررها الوزارة.
 - 5عائد ا�ستثمار �أموال المركز التي توافق الوزارة على ا�ستثمارها.
 - 6ما قد يمكن الح�صول عليه من �أوجه الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الوزارة.

مادة - 70 -

يجب احل�صول على موافقة الوزارة امل�سبقة واملكتوبة على فتح ح�ساب با�سم املركز لدى �أحد
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امل�صارف بالبحرين واملعت َمدة لدى م�صرف البحرين املركزي ،على �أن تودع �أموال املركز النقدية
با�سمه يف هذا احل�ساب ،وال يجوز فتح �أية ح�سابات �أخرى �أو نقلها �أو تغيريها �أو �إجراء �أي تغيري علي
احل�ساب �إال بعد املوافقة الكتابية امل�سبقة من الوزارة على ذلك.

مادة - 71 -

ال يجوز للمركز الدخول يف مراهنات �أو م�ضاربات مالية ،كما ال يجوز له �أن ُين ِفق �أمواله يف غري
الأغرا�ض التي �أن�شئ من �أجلها .وله �أن ي�ستغل فائ�ض �إيراداته �أو عائد ا�ستثمار جزء من �أمواله الثابتة
�أو املنقولة ل�ضمان مورد ثابت يف �أعمال حم ِّققة للربح ،على �أال ي�ؤثر ذلك على �أهدافه ون�شاطه ،وذلك
ب�شرط احل�صول م�سبق ًا على موافقة كتابية من الوزارة.
أرا�ض �أو ت�أجري �أو ا�ستثمار �شيء من ذلك �إال بعد
كما ال يجوز للمركز بيع �أو �شراء عقارات �أو � ٍ
موافقة كتابية م�سبقة من الوزارة.

مادة - 72 -

يراجع ح�سابات املركز �إذا جتاوزت م�صروفاته �أو �إيراداته خم�سة �آالف دينار مراقب ح�سابات
قانوين تختاره اجلمعية العمومية ،وملراقب احل�سابات �أن يبديَ مالحظاته على �شئون املركز املالية �إلى
جمل�س الإدارة يف �أيِّ اجتماع من اجتماعاته كلما ر�أى ذلك �ضروري ًا .وحتدَّد اجلمعية العمومية املكاف�أة
ال�سنوية ملراقب احل�سابات.

مادة - 73 -

ال مُي َنح �أع�ضاء جمل�س الإدارة ة رواتب �أو مكاف�آت عن الأعمال املعهود �إليهم بها ب�صفتهم هذه،
ويجوز لهم ا�سرتداد م�صاريف االنتقاالت والإقامة الفعلية ملهام �أدَّوها للمركز يف الداخل �أو اخلارج.

مادة - 74 -

�أموال املركز مبا فيها اال�شرتاكات واملمتلكات الثابتة واملنقولة والهبات والتربعات والو�صايا
وغريها تعترب �أموا ًال عامة ولي�س لأع�ضاء املركز �أية حقوق عليها عند تقرير حل املركز وت�صفيته.

الباب اخلام�س
تنظيم ال�شئون الفنية والإدارية واملالية للمركز
مادة - 75 -

ي�ضع جمل�س الإدارة ما يراه من لوائح ونظم ،وخا�صة اللوائح وال ُّن ُظم التالية لتنظيم �أعمال املركز
الفنية والإدارية واملالية ِو ْفق ًا ِلـما يراه منا�سب ًا ،ومبا ال يتعار�ض مع القانون و�أحكام هذا النظام .وعليه
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�أنْ يعر�ض هذه اللوائح على اجلمعية العمومية للموافقة عليها ،وال ت�سري هذه اللوائح وال ُّن ُظم �إال بعد
اعتماد الوزارة لها.
�أوال  -الالئحة الداخلية:
وتت�ضمن امل�سائل التنفيذية الالزمة لتحقيق �أغرا�ض املركز و�أهدافه .وخا�صة العنا�صر الأ�سا�سية
التالية:
 - 1مواعيد فتح المركز وغلقه.
 - 2قواعد �إجراءات ح�ضور الزوار للمركز.
 - 3قواعد ا�ستخدام مرافق المركز ومالعبه.
 - 4قواعد �إجراءات عقد و�إدارة الجمعية العمومية ومجل�س الإدارة.
 - 5قواعد تنظيم �سجالت المركز والدفاتر والمحفوظات.
 - 6نظ���ام الموظفي���ن والعمال وغير ذل���ك من القواعد والنظم والمب���ادئ الالزمة ل�ضمان �سير
العمل بالمركز.
ثانيا :الالئحة المالية:
وتت�ضمن العنا�صر الآتية:
 - 1ممتلكات المركز الثابتة والمنقولة.
 - 2نظام تح�صيل الإيرادات و�صرف االعتمادات المدرجة في ميزانية المركز.
� - 3سلطات تجا ُوز البنود وف ْتح االعتمادات.
ال�س َلف الم�ستديمة والم�ؤقتة.
ُّ - 4
� - 5إجراءات الم�شتريات والمخازن والج ْرد ال�سنوي.
وح ْفظ الم�ستندات والدفاتر.
 - 6نظام ال�سجالت المالية ِ
 - 7طريقة اعتماد م�شروع الميزانية.
 - 8تحديد فئات اال�شتراكات ال�سنوية والر�سوم لكل نوع من �أنواع الع�ضوية وطريقة تح�صيلها و�أحوال
الإعفاء من ر�سوم االلتحاق �أو اال�شتراك ،وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنواحي المالية بالمركز.
ثالثاً :دليل البرامج:
ويت�ضمن العنا�صر الأ�سا�سية التالية:
 - 1تعريف البرامج وماهيتها.
� - 2أهداف البرامج.
� - 3أنواع البرامج.
 - 4مجاالت البرامج.
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 - 5م�شرفو البرامج (التعيين ،وال�شروط والموا�صفات ،الم�سئوليات والمهام ،العالقة مع مدير المركز
ومجل�س الإدارة والأع�ضاء).
 6ـ الأ�س�س التي ُتراعى عند ْ
و�ضع وتنفيذ البرامج.
 - 7و�سائل و�آليات تنفيذ البرامج.
 - 8الخطة ال�سنوية ومراحلها ومحتوياتها.
رابعاً :الالئحة ال�صحية:
وت�شمل قواعد ال�صحة العامة والوقاية التي ُتطبق يف املركز.

مادة - 76 -

ُيعمل باللوائح التي ي�ضعها املركز من تاريخ اعتماد الوزارة لها ،وال ي�سري �أيُّ تعديل لهذه اللوائح
�إال بعد اعتماده من الوزارة.

مادة - 77 -

يحتفظ جمل�س الإدارة يف مقر املركز بال�سجالت والدفاتر الآتية:
� - 1سجل قيد الأع�ضاء مبين به ا�سم كل ع�ضو ولقبه وجن�سيته ومهنته وتاريخ ميالده وتاريخ قبوله في
الع�ضوية ورقمه ال�سكاني.
� - 2سجل تدون فيه محا�ضر اجتماعات مجل�س الإدارة على �أن تو َّقع المحا�ضر من الرئي�س و�أمين ال�سر
العام.
� - 3سجل تدون فيه محا�ضر اجتماعات الجمعية العمومية.
 - 4دفتر قيد الإيرادات والم�صروفات.
 - 5دفتر ح�ساب البنك.
ال�سلفة الم�ستديمة.
 - 6دفتر ح�ساب ُّ
 - 7دفتر قيد اال�شتراكات ور�سوم القيد.
� - 8سج���ل قي���د العقارات والمنقوالت وغيرها من ال ُع َهد الم�ستديمة التي يملكها المركز ،على �أن ُيث َبت
ف���ي هذا ال�سج���ل و�صف مخت�صر لكل منها وثم���ن �شرائها وتاريخ ال�شراء والم���كان الموجودة فيه
وا�سم ال�شخ�ص الذي في ُعهدته و�صفته وعنوانه ،كما ُيث َبت في ال�سجل �أيُّ تغيير يطر�أ على حالتها.
وملجل�س الإدارة �إذا لزم الأمر �إ�ضافة بيانات �أخرى �إلى النماذج امل�شار اليها.
كما يجوز للمجل�س �أن ين�شئ �سجالت ودفاتر �أخرى مما قد تتطلبه احتياجات العمل باملركز.
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و ُي�ش َرتط قبل البدء يف العمل بال�سجالت والدفاتر امل�شار �إليها ان ُتر َّقم كل �صفحة من �صفحاتها
ب�أرقام م�سل�سله و�أن ُتختم بخامت املركز ،ويجب �أن تكون جميع ال�سجالت والدفاتر وامللفات حمدَّثة �أو ًال
ب�أول.

الباب ال�ساد�س
ال�شكاوى والعقوبات
مادة - 78 -

يقدم �أع�ضاء املركز ما لديهم من �شكا ٍو الى �أمني �سر املركز ،وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �سماع
�أقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف �أ�سبوع من تاريخ تقدميها ،و�إبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�صرف يف
�شكواه.
و�إذا مل يوافق الع�ضو على ت�ص ُّرف �أمني ال�سر يف �شكواه فله �أن يطلب عر�ض الأمر على جمل�س
الإدارة ،على �أن ُي َ
خطر بالنتيجة بعد بحثها مبعرفة املكتب التنفيذي ،عقب اجتماع املجل�س ب�أ�سبوع على
الأكرث ،ويجوز لل�شاكي �أن يطلب ال�سماح له باحل�ضور �أمام املكتب التنفيذي لإبداء وجهة نظره يف هذه
ال�شكوى.

مادة - 79 -

�صدرها ،ف�إذا
يتعينَّ على الأع�ضاء احرتام نظام املركز وقرارات جمل�س الإدارة والتعليمات التي ُي ِ
خالف �أيُّ ع�ضو �أحكام هذا النظام �أو قرارات جمل�س الإدارة �أو وقع منه ما مي�س نظام املركز �أو �سمعة
الع�ضو �سوا ًء كان ذلك داخل املركز �أو خارجه جاز توقيع �إحدى العقوبات الآتية عليه:
 -1ل ْفتُ نظر.
 -2الإنذار.
 -3الإيقاف عن مزاولة الن�شاط لمدة �أق�صاها �ستة �أ�شهر.
� -4إيق���اف الع�ض���و م�ؤقت ًا عن مبا�شرة حقوق���ه المن�صو�ص عليها في هذا النظ���ام لمدة �أق�صاها �ستة
�أ�شهر.
 -5الحرمان من دخول المركز لمدة �أق�صاها �ستة �أ�شهر.
� -6إ�سقاط الع�ضوية نهائي ًا.

مادة - 80-

ت�صدر قرارات جمل�س الإدارة بتوقيع العقوبات اخلم�س الأولى املبينة يف املادة ال�سابقة بالأغلبية
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املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين� ،أما �إ�سقاط الع�ضوية نهائي ًا ف ُي�ش َرتط يف توقيعها موافقة ثالثة �أرباع
�أع�ضاء جمل�س الإدارة على الأقل.

مادة - 81 -

ال يجوز توقيع �أية عقوبة من العقوبات الواردة يف املادة (� )79إال بعد �سماع �أقوال الع�ضو املخالف
وحتقيق دفاعه ،و ُيط َلب من الع�ضو احل�ضور وحتقيق ال�شكوى املقدَّمة ِق َب َله بخطاب م�سجل قبل ميعاد
اجلل�سة املحدَّدة بع�شرة �أيام على الأقل ،ويف حاله امتناعه عن احل�ضور ي�صدر القرار يف ال�شكوى
غيابي ًا .ويجوز للع�ضو يف حالة �إدانته واحلكم عليه ب�إحدى العقوبات املذكورة يف املادة (� )79إن يتظ َّلم
لدى الإدارة املخت�صة بالوزارة من هذا القرار بخطاب م�سجل خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ
�إخطاره .

مادة - 82 -

ويجوز ملجل�س الإدارة يف حال ما �إذا احتاج الأمر �إلى بع�ض الوقت لإمتام التحقيق مع الع�ضو �أن
يتخذ قرار ًا ب�إيقاف ع�ضويته ك�إجراء َ
حت ُّفظي احتياطي على �أال تتجاوز مدة هذا الإيقاف االحتياطي
�أ�سبوعني ،ويجوز جتديد مدة الإيقاف بحد �أق�صى �شهر �إذا امتنع الع�ضو عن الإدالء ب�أقواله بعد
اتخاذ �إجراءات ا�ستدعائه طبق ًا لهذا النظام.

مادة - 83 -

يجوز للع�ضو ال�صادر �ضده قرار ب�إ�سقاط الع�ضوية �أن يلتم�س من جمل�س الإدارة �إعادة النظر يف
�أمره بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور القرار ،كما يجوز لع�شرين ع�ضو ًا من الأع�ضاء الذين لهم حق
ح�ضور اجلمعية العمومية �أن يطلبوا بحث هذا القرار يف �أول جمعية عمومية.

مادة - 84 -

�أع�ضاء املركز م�سئولون عما يقع منهم �أو ممن يرافقهم من �أخطاء �أحدَثت تلف َّيات لأمالك املركز
وحمتوياته ،ويلتزمون بدفع التعوي�ضات التي يحدِّ دها جمل�س الإدارة مقابل ذلك.

الباب ال�سابع
الهيئات ال�شبابية
مادة - 85 -

ت�سري على الهيئات ال�شبابية كافة �أحكام هذه الالئحة مبا ال يتعار�ض مع طبيعتها ،والغر�ض من
�إن�شائها ،مع مراعاة الأحكام الواردة يف هذا الباب.
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مادة - 86 -

ق�صد بالهيئات ال�شبابية كل هيئة تربوية ذات نفع عام ،تهدف �إلى رعاية الن�شء وال�شباب ،وت�سهم
ُي َ
يف التنمية ال�شاملة لهم ،وت�أهيلهم روحي ًا وخلقي ًا وثقافي ًا وبدني ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا ،ومتكينهم من
امل�شاركة الفاعلة با�ستثمار وقت فراغهم يف ممار�سة خمتلف الأن�شطة الثقافية واالجتماعية والريا�ضية
وال�شبابية الوطنية ،وغر�س روح َ
املواطنة واالنتماء وتعزيز الهوية البحرينية يف نفو�س ال�شباب ،وت�سعى
لإك�سابهم املهارات التي تكفل حت ُّمل امل�سئولية يف �إطار القانون وال�سيا�سة العامة للمملكة.
تهدف هيئات رعاية ال�شباب ب�صفه عامة �إلى حتقيق الأغرا�ض الآتية:
 - 1تنمية قدرات ال�شباب البدنية والثقافية والتطوعية بما يتفق مع �أعراف المجتمع وعاداته.
� - 2صقل ال�شباب بالمهارات المختلفة التي تمكنه من الإ�سهام الإيجابي في نه�ضة المجتمع.
 - 3رعاية النابغين من ال�شباب في مختلف المجاالت.
 - 4توفي���ر الإمكاني���ات الالزمة لل�شباب التي تمكنهم من ممار�سة الهواي���ات وا�ستثمار �أوقات فراغهم
ب�صورة تتفق مع �أهداف وقيم المجتمع.
 - 5دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.
� - 6إتاحة الفر�ص للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في البعثات الدولية وبرامج ال�شباب في الدول
الأخرى.
 - 7حث ال�شباب على تنفيذ البرامج التي ت�صون تقاليد المجتمع وتحافظ على وحدته واحترام قوانين
و ُن ُظم المملكة وااللتزام بها.
 - 8حماي���ة ال�شب���اب م���ن مختلف التي���ارات المتطرفة والهدامة ديني��� ًا و�سيا�سي ًا ،ودع���م وت�أ�صيل قيم
االنتماء الوطني.
 - 9حث ال�شباب على الم�شاركة في الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع والبيئة وال�صحة.
 -10ح���ث ال�شب���اب على تقدي���م الأف���كار واالقتراحات والمب���ادرات الت���ي ت�ساعد عل���ى النهو�ض بهم
وبالمجتمع.

مــادة - 87 -

تتولى حركة بيوت ال�شباب يف مملكة البحرين هيئة ت�سمى جمعية بيوت ال�شباب تهدف �إلى �إن�شاء
وتوفري بيوت و�أماكن منا�سبة ينزل فيها ال�شباب �أثناء �سفرهم ،و�إعداد الربامج لتحقيق التعاون
والتعارف فيما بينهم وبني �شباب الدول الأخرى ،وت�شجيعهم على الرتحال و�إثارة اهتمامهم بدرا�سة
البيئة وعمل البحوث العلمية ،وتدريبهم على االعتماد على النف�س والنظام والطاعة والعمل على روح
اجلماعة وامل�شاركة يف �أعمال اخلدمة العامة.
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مادة - 88 -

ُتعت َبـر جمعية بيوت ال�شباب الهيئة الوحيدة امل�سئولة فني ًا عن حركة بيوت ال�شباب يف مملكة ،
وذلك يف حدود القواعد وال ُّن ُظم الدولية ،.وحتدِّ د الئحة النظام الأ�سا�سي للجمعية التي ت�ضعها الوزارة
طريقة تكوينها و�إدارتها واخت�صا�صاتها ومواردها املالية و�أوجه ال�صرف منها وو�سائل الرقابة عليها
وغري ذلك من الأمور املتعلقة بها مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة ،و�أية قوانني دولية تنظم عمل
هذه الهيئة.

مــادة - 89 -

اجلوالة حركة �شبابية تربوية تطوعية ،هدفها تنمية ال�شباب بدني ًا وثقافي ًا وخلقي ًا و�إعدادهم
كمواطنني �صاحلني متح ِّلني بامل�سئولية ،وقادرين على النهو�ض مبجتمعهم و�إ�سعاد �أنف�سهم والآخرين،
وذلك من خالل اكت�سابهم املزيد من التجارب واخلربات والف�ضائل والقيم والعادات احلميدة يف فرتة
هامة من حياتهم؛ لتحقق النجاح يف احلياة .وتعد اجلوالة امتداد ًا زمني ًا للحركة الك�شفية.

مادة - 90 -

تهدف اجلوالة الى تنمية ودعم فكرة العمل العام التطوعي واخلدمة العامة ،واالندماج يف املجتمع،
كما تعمل على حتقيق الأهداف الآتية:
 - 1ت�شجيع ال�شباب على اتخاذ قراراتهم ب�أنف�سهم و�أن يكونوا مواطنين متحملين لم�سئولياتهم.
 - 2ت�شجي���ع التنمي���ة الذاتية لي�ستطيع ال�ش���اب اختيار نمط حياته وتحديد هويت���ه واكت�ساب المهارات
وتكوين اتجاهاته الخا�صة.
الموجهة لتكوين ال�صداقات القوية الدائمة.
 - 3توفير الفر�ص للم�شاركة في الأن�شطة الجماعية َّ
� - 4إ�شباع الحاجة �إلى ا�ستك�شاف الذات والحرية ال�شخ�صية داخل �إطار الم�سئولية الجماعية.
 - 5تهيئة فر�ص النمو الج�سماني والم�شاركة في الأن�شطة الخلوية.
 - 6توعية و�إدراك ال�شباب بحاجات المجتمع والم�شاركة في تلبية تلك الحاجات والم�ساعدة في تنمية
مجتمعاتهم.
 - 7توفير المناخ الذي يحقق تر�سيخ القيم على الأ�س�س الروحية العميقة مع روح المرح.
وحتدد الئحة النظام الأ�سا�سي للحركة التي ت�ضعها الوزارة �أهدافها وو�سائل تنفيذها وهيكلها
و�إدارتها واخت�صا�صاتها ومواردها املالية و�أوجه ال�صرف منها وو�سائل الرقابة عليها وغري ذلك من
الأمور املتعلقة بها مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة.
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مادة - 91 -

يجوز �إن�شاء هيئات �شبابية �أخرى بقرار من الوزير.

الباب الثامن
�أحكام عامة
مادة - 92 -

يقت�صر دعم الوزارة للمركز على الربامج والفعاليات التي تراها مميزة وتخدم �شريحة كبرية
من ال�شباب بعد اعتمادها

مادة - 93 -

يعمل جمل�س الإدارة على خدمة املجتمع ال�شبابي ب�صفة عامة ،وذلك من خالل تعاونه مع اجلهات
والهيئات وامل�ؤ�س�سات املحلية احلكومية واخلا�صة يف حدود ال�سيا�سة العامة للدولة ،و ِو ْفق ًا للخطة
والربامج التي ت�ضعها الوزارة.

مادة - 94 -

ال يجوز للمركز عقد اتفاق مع �أفراد �أو هيئة �أجنبية يف الداخل �أو اخلارج �إال بعد احل�صول على
موافقة كتابية م�سبقة من الوزارة ،كما ال يجوز له �أن يتلقى �أموا ًال من �أ�شخا�ص �أو هيئات مقرها خارج
البحرين �أو ير�سل �شيئ ًا مما ُذ ِكر �إال ب�إذن كتابي م�سبق من الوزارة.
ال يجوز للمركز حت�صيل ر�سوم على اخلدمات والأن�شطة والربامج املقدَّمة منه �إال بعد املوافقة
الكتابية امل�سبقة من الوزارة بنا ًء على �أ�سباب جوهرية.

مادة - 95 -

ال يجوز للمركز �أن يقوم ب�إن�شاء مبان �أو مالعب جديدة �أو ا�ستكمال املالعب القائمة �أو �إقامة �أية
من�ش�آت �إال بعد احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الوزارة.

مادة - 96 -

ُي َ
حظر على املركز و�أع�ضائه اال�شتغال بامل�سائل الدينية �أو ال�سيا�سية� ،أو الرتويج لها �أو الإعالن
عنها ،كما ُي َ
حظر ان�شغال املركز �أو ا�شتغاله بغري الغر�ض الذي �أن�شئ من �أجله.

مادة - 97 -

يتعي على املركز قبل بداية كل �سنة مالية تقدمي خطته التنفيذية للن�شاط يف خمتلف املجاالت
نَّ
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للوزارة لإقرارها يف املواعيد املقررة ِو ْف َق �سيا�ستها ،كما ت�شرف الوزارة فني ًا ومالي ًا و�إداري ًا على �سري
�أعمال املركز و�أن�شطته مبا يكفل تعاون املركز يف حتقيق �أهدافه ور�سالته ،كما تعمل على تنظيم تبادل
االنتفاع بالإمكانيات املتاحة ،وكذلك اللقاءات بينه وبني املراكز الأخرى وعقد الدورات التدريبية
الالزمة لإعداد القيادات املتخ�ص�صة والعمل على �صقلهم و رفع م�ستواهم.

مادة - 98 -

يعمل املركز يف �إطار ال�سيا�سة العامة التي ت�ضعها الوزارة ويخ�ضع لرقابتها ،وتتناول هذه الرقابة
فح�ص �أعمال املركز وال َّت َح ُّقق من مطابقتها للقانون وهذه الالئحة والنظام الأ�سا�سي وقرارات
اجلمعية العمومية ،وتوجيهات الوزارة.
املخ�ص�ص له �إذا ثبت
ويجوز للوزارة جتميد ح�سابات املركز املالية لدى البنوك ،وو ْقف الدعم َّ
عدم توا�صل الإدارة املخت�صة مع الوزارة ،وعدم قدرته على تقدمي اخلدمات والأن�شطة والربامج
اجلدية ذات النفع للأع�ضاء� ،أو ان�شغالها بق�ضايا بعيدة عن �أهداف املركز ال�شبابية التي تخدم قطاع
ال�شباب والتي �أُ ِن�شئ من �أجلها ،كما يجوز للوزارة اخل�صم من الدعم املخ�ص�ص للمركز لديها ل�صالح
م�ستحق اعرتف به جمل�س الإدارة.
دين ثابت على املركز �أو دين َ

مادة - 99 -

�إذا تبينَّ للوزير يف �أيِّ وقت �أن انتخاب جمل�س الإدارة قد وقع باط ًال ملخالفته القانون �أو هذه
الالئحة �أو النظام الأ�سا�سي للمركز ،كان له �إلغاء هذا االنتخاب ،ويف هذه احلالة تعاد االنتخابات ِو ْفق ًا
لإحكام النظام الأ�سا�سي للمركز خالل �شهر على الأكرث من تاريخ �إلغاء االنتخاب.

مادة - 100 -

يجوز للوزير ت�شكيل جلنة من العاملني بالوزارة �أو املركز �أو من كليهما لإدارة انتخابات جمل�س
الإدارة بداية من التح�ضري لالنتخابات والدعوة �إليها �إلى �إعالن نتيجة الفائزين.

مادة - 101 -

للوزير �أن يعينِّ بقرار م�س َّبب وملدة حمدَّدة مدير ًا �أو جمل�س �إدارة ب�صفه م�ؤقته يدير �شئون املركز،
ويتولى االخت�صا�صات املق َّررة ملجل�س الإدارة يف النظام الأ�سا�سي وهذه الالئحة ،وذلك يف الأحوال
التالية:
� - 1إذا �أ�صب���ح عدد �أع�ضاء مجل����س الإدارة غير كاف النعقاده انعقاد ًا �صحيح ًا وتع َّذر لأيِّ �سبب تكملة
الن�صاب القانوني.
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� - 2إذا لم ينعقد مجل�س الإدارة �شهرين متتاليين بدون عذر تقبله الوزارة.
� - 3إذا لم تنعقد الجمعية العمومية عامين متتاليين بدون عذر تقبله الوزارة.
� - 4إذا خالف مجل�س الإدارة القانون �أو هذه الالئحة.
� - 5إذا ارتكب المركز من المخالفات ما ي�ستوجب هذا الإجراء.

مادة - 102 -

على املدير �أو جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العمومية �إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحدَّدة
يف قرار تعيينه ب�شهر على الأقل ِو ْفق ًا حلكم املادة ال�سابقة وذلك النتخاب جمل�س �إدارة جديد و�أن
مف�ص ًال عن حالة املركز.
يعر�ض عليها تقرير ًا َّ
وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�سة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�صة
برت�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة.

مادة - 103 -

للوزير �أن يقرر حرمان من تث ُبت م�سئوليتهم من �أع�ضاء جمل�س الإدارة القدمي عن وقوع املخالفات
التي �أدَّت �إلى تعيني مدير �أو جمل�س �إدارة م�ؤقت ،وكذلك حرمان املدير �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة
امل�ؤقت �إذا ث ُبت �إهمالهم يف �أداء عملهم خالل �إدارة الفرتة امل�ؤقتة للمركز من الترَّ َ ُّ�شح لع�ضوية جمل�س
الإدارة اجلديد ملدة �أق�صاها ثالث �سنوات.

مادة - 104 -

ُي َ
حظر على جمل�س الإدارة �أو موظفيه يف حال �صدور قرار بتعيني مدير �أو جمل�س �إدارة م�ؤقت
الت�صرف يف �أيِّ �ش�أن من �شئون املركز مبجرد �إبالغهم بقرار تعيني املدير �أو جمل�س الإدارة امل�ؤقت،
وعليهم �أن يبادروا �إلى ت�سليم املدير �أو جمل�س الإدارة امل�ؤقت ح�سب الأحوال مبجرد تعيينه جميع �أموال
املركز و�سجالته ودفاتره ،وعلى جميع املوظفني يف املركز �أن يحافظوا على �إدارته وم�ستنداته و�أمواله
حتى يتم ت�سليمها �إلى املدير �أو املجل�س امل�ؤقت.

مادة - 105 -

يجوز حل املركز �إجباري ًا كما يجوز �إغالقه �إداري ًا ب�صفه م�ؤقته ملدة ال تزيد على خم�سة و�أربعني
يوم ًا بقرار من الوزير ،ويف احلاالت التالية:
� - 1إذا ثبت عجز المركز عن تحقيق الأغرا�ض التي �أن�شئ من �أجلها.
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� - 2إذا ت�صرف المركز في �أمواله في غير الأوجه المحدَّدة له طبق ًا لأهدافه.
� - 3إذا تع َّذر انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين.
� - 4إذا خرج المركز عن الهدف الأ�سا�سي الذي �أن�شئ من �أجله.
 5ـ �إذا ارتكب المركز مخالفة ج�سيمة للقانون �أو خالف النظام العام �أو الآداب.
و ُيب ِلغ الوزير قراره باحلل �أو الغ ْلق امل�ؤقت للمركز بخطاب م�سجل ويق َّيد يف ال�سجل املعد لهذا
الغر�ض بالوزارة و ُي َ
ن�شر يف اجلريدة الر�سمية.
وللمركز ولكل ذي �ش�أن الطعن يف قرار احلل �أو الغ ْلق امل�ؤقت �أمام املحكمة الكربى املدنية خالل
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
حظر على �أع�ضاء املركز بعد ح ِّله ،كما ُي َ
و ُي َ
حظر على القائمني ب�إدارته وموظفيه موا�صلة ن�شاط
املركز �أو الت�صرف يف �أمواله مبجرد علمهم بح ِّله ،كما ُي َ
حظر �أي�ض ًا على �أيِّ �شخ�ص �أن ي�شرتك يف
ن�شاط املركز بعد ن�شر قرار احلل يف اجلريدة الر�سمية.

مادة - 106 -

للوزير �أن يوقف تنفيذ �أيِّ قرار ي�صدر من الأجهزة القائمة على �شئون املركز يكون خمالف ًا للقانون
�أو هذه الالئحة �أو نظام املركز �أو النظام العام �أو الآداب.
وللمركز ولكل ذي �ش�أن �أن يطعن يف قرار الوزير بو ْقف التنفيذ �أمام املحكمة الكربى املدنية يف
مدة �أق�صاها �ستون يوم ًا من تاريخ �إبالغ املركز به.

مادة - 107 -

يجب على امل�سئولني باملركز االهتمام بالرعاية ال�صحية واالجتماعية لأع�ضائه ،وال يجوز ب�أيِّ
حال من الأحوال ا�شرتاك �أيُّ العب من �أع�ضائه يف �أيِّ ن�شاط ريا�ضي �إال بعد �سداد اال�شرتاك ال�سنوي
للمركز وال َّت َح ُّقق من لياقته ال�صحية ،ويجب التث ُّبت من حالة الالعبني الطبية مرة واحدة على الأقل
كل عام ،و�أن تكون لكل العب بطاقة �صحية.

مادة - 108 -

يجب على امل�سئولني باملركز دعم القيم اخللقية والدينية ومنع مزاولة �ألعاب املي�سر ب�أيِّ �شكل من
�أ�شكاله �أو بيع �أو تقدمي �أو تناول م�شروبات روحية �أو خمدِّ رة باملركز ،و ُتعتبرَ خمالفة �أيِّ ع�ضو لذلك
وف�ص ِله ِو ْفق ًا لأحكام
من املخالفات اجل�سيمة التي ت�ستوجب نظر جمل�س الإدارة يف �إ�سقاط ع�ضويته ْ
هذا النظام.
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مادة - 109 -

ُي ِع ُّد املركز مكان ًا خا�ص ًا للأع�ضاء �أقل من ع�شر �سنوات تتوافر فيه و�سائل الت�سلية والراحة لهم
من كافة النواحي.

مادة - 110 -

ُي َ
حظر ا�ستخدام �أو ا�ستثمار مرافق املركز �أو �إقامة معار�ض �أي ًا كان نوعها �أو التعاقد مع �شركات
�أو �أفراد �أو جتديد التعاقدات ال�سارية عقب انتهائها �إال مبوافقة كتابية م�سبقة من الوزارة و ِو ْفق ًا
لل�ضوابط الآتية:
� -1أال ي�ؤثر هذا اال�ستخدام على ن�شاط و�أهداف المركز.
�-2أال يكون ذلك على ح�ساب ممار�سة الأن�شطة والبرامج.

مادة - 111-

ُي َ
حظر على �أع�ضاء جمال�س الإدارات تعيني الأقارب حتى الدرجة الرابعة ل�ش ْغل وظائف �أو �أعمال
بالهيئات التي يديرونها ،وي�سري هذا احلظر بذات �شروطه على الأقارب بامل�صاهرة.

مادة - 112 -

عند وجود ل ْب�س �أو غمو�ض يف تف�سري ن�ص من الن�صو�ص الواردة يف هذه الالئحة ف�إن الوزارة هي
اجلهة املخت�صة بالتف�سري والإي�ضاح ،وعلى املركز �أن يرجع �إليها يف ذلك.
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وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة
قرار رقم ( )7ل�سنة 2018
ب�ش�أن تعيني جمل�س �إدارة م�ؤقت لنادي الدير
وزير �شئون ال�شباب والريا�ضة:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف
ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 1989
وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  2015ب�إلغاء امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة،
وعلى املر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2015بتعيني وزير ل�شئون ال�شباب والريا�ضة،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي للأندية اخلا�ضعة لإ�شراف امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب
والريا�ضة ،ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1990
وعلى القرار رقم ( )2ل�سنة  1990ب�ش�أن ن�شر �أرقام قيد وملخ�صات الأنظمة الأ�سا�سية لبع�ض
الأندية التي �أعي َد ت�سجيلها بامل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب الريا�ضة،
وعلى املذكرة املقدَّمة من الوكيل امل�ساعد ل�شئون الريا�ضة واملن�ش�آت ،واملت�ض ِّمنة عدم انعقاد
اجلمعية العمومية لنادي الدير ملدة عامني متتاليني ،وعدم انتخاب جمل�س �إدارة للنادي،
وعم ًال بن�ص املادة ( )23من املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989امل�شار �إليه،
وبنا ًء على ع ْر�ض الوكيل امل�ساعد ل�شئون الريا�ضة واملن�ش�آت،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعينَّ جمل�س �إدارة م�ؤقت لنادي الدير ملدة عام ،برئا�سة ال�سيد علي عي�سى املا�ضي ،وع�ضوية كل

من:
نائب الرئي�س
			
 - 1جعفر �أحمد علي
 - 2عبا�س محمد الم�ؤمن		�أمين ال�سر العام
الأمين المالي
			
 - 3ح�سين ميرزا مدن
ع�ضو ًا
 - 4با�سم ح�سن الم�ؤمن		
ع�ضو ًا
			
 - 5محمد فا�ضل حماد
ع�ضو ًا
 - 6علي عبداهلل �سلمان		

املادة الثانية

تكون ملجل�س الإدارة املعينَّ االخت�صا�صات املق َّررة ملجل�س الإدارة يف النظام الأ�سا�سي للنادي،
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ويتولى �إدارة �شئونه وت�صريف �أمورهِ ،و ْفق ًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية
والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،ال�صادر باملر�سوم بقانون
رقم ( )21ل�سنة  1989وتعديالته ،والالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي للأندية اخلا�ضعة لإ�شراف
امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة ،ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة  ،1990والنظام الأ�سا�سي للنادي.

املادة الثالثة

على القائمني بالعمل بالنادي �أنْ يبادروا بت�سليم جمل�س الإدارة املعينَّ جميع �أموال النادي
و�سجالته ودفاتره وم�ستنداته.

املادة الرابعة

ُي ِعد جمل�س الإدارة املعينَّ تقرير ًا يقدَّم �إلى وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة ب�ش�أن �أو�ضاع النادي،
مت�ض ِّمن ًا �أموره املالية خالل العامني املا�ضيني ،ومقرتحاته لتطوير وتنظيم العمل بهِ ،و ْفق ًا لأحكام
القانون ،والالئحة النموذجية والنظام الأ�سا�سي امل�شار �إليها ،وذلك خالل خم�سة �أ�شهر من تاريخ
�صدور هذا القرار.

املادة اخلام�سة

وح�صرها وحتديد من تتوافر
يتولى جمل�س الإدارة املعينَّ ف ْور �صدور هذا القرار ف ْتح باب الع�ضوية ْ
فيهم ال�شروط الالزمة الكت�ساب ع�ضوية اجلمعية العمومية للنادي ،على �أنْ يقوم املجل�س بعد موافقة
وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة بالدعوة الجتماع اجلمعية العمومية قبل نهاية مدته ب�شهر على الأقل،
مف�ص ًال عن حالة النادي .وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س �إدارة جديد ًا
و�أنْ يعر�ض عليها تقرير ًا َّ
يف اجلل�سة ذاتها ،وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�صة برت�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارةِ ،و ْفق ًا للقانون
والالئحة النموذجية والنظام الأ�سا�سي للنادي امل�شار �إليها.

املادة ال�ساد�سة

على الوكيل امل�ساعد ل�شئون الريا�ضة واملن�ش�آت تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ
ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير �شئون ال�شباب والريا�ضة
ه�شام بن حممد اجلودر
�صدر بتاريخ 9 :جمادى الآخرة 1439هـ
الم ـ ـ ــوافـ ــق 25 :فـب ـ ـ ــراي ـ ـ ـ ــر 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )29ل�سنة 2018
ب�ش�أن ت�صنيف عدد من العقارات يف منطقة �سار  -جممع 527/525
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة  1977وتعديالته،
وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،والئحته التنفيذية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املعدَّة للتعمري والتطوير،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة  2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام املرا�سيم بقوانني ب�ش�أن ا�ستمالك
الأرا�ضي للمنفعة العامة ،وتنظيم املباين ،والتخطيط العمراين ،وتق�سيم الأرا�ضي املعدَّة للتعمري
والتطوير ،و�إ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )68ل�سنة  2012ب�إعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
املعدَّل باملر�سوم رقم ( )47ل�سنة ،2017
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�صادرة بالقرار رقم ()28
ل�سنة  ،2009املعدَّل بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُع ِر�ض علينا،

قرر الآتي:
مادة ()1

ت�ص َّنف العقارات الكائنة مبنطقة �سار جممع ِ 527/525و ْفق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة
لهذا القرار ،وتط َّبق عليها اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم
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( )28ل�سنة .2009
ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()2
مادة ()3

ُي َ
ن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 10 :جمادي الآخرة 1439هـ
الـم ـ ــواف ـ ــق 26 :فـب ـ ـ ــراي ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )30ل�سنة 2018
ب�ش�أن ت�صنيف عقار يف منطقة باربار  -جممع 526
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة  1977وتعديالته،
وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،والئحته التنفيذية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املعدَّة للتعمري والتطوير،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة  2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام املرا�سيم بقوانني ب�ش�أن ا�ستمالك
الأرا�ضي للمنفعة العامة ،وتنظيم املباين ،والتخطيط العمراين ،وتق�سيم الأرا�ضي املعدَّة للتعمري
والتطوير ،و�إ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )68ل�سنة  2012ب�إعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
املعدَّل باملر�سوم رقم ( )47ل�سنة ،2017
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�صادرة بالقرار رقم ()28
ل�سنة  ،2009املعدَّل بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية,
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُع ِر�ض علينا،

قرر الآتي:
مادة ()1

ي�ص َّنف العقار رقم  05014148الكائن مبنطقة باربار جممع � 526ضمن ت�صنيف مناطق ال�سكن
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اخلا�ص ب(ِ )RBو ْفق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبق عليها اال�شرتاطات
التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )28ل�سنة .2009
ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()2
مادة ()3

ُي َ
ن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 10 :جمادى الآخرة 1439هـ
الـم ـ ــواف ـ ــق 26 :فـب ـ ـ ــراي ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )32ل�سنة 2018
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة باربار  -جممع 518
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة  1977وتعديالته،
وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،والئحته التنفيذية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املعدَّة للتعمري والتطوير،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة  2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام املرا�سيم بقوانني ب�ش�أن ا�ستمالك
الأرا�ضي للمنفعة العامة ،وتنظيم املباين ،والتخطيط العمراين ،وتق�سيم الأرا�ضي املعدَّة للتعمري
والتطوير ،و�إ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )68ل�سنة  2012ب�إعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
املعدَّل باملر�سوم رقم ( )47ل�سنة ،2017
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�صادرة بالقرار رقم ()28
ل�سنة  ،2009املعدَّل بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية,
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُع ِر�ض علينا،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغيرَّ ت�صنف العقار رقم  05013636الكائن مبنطقة باربار جممع � 518إلى ت�صنيف مناطق
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امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�صة ( ،)SPوتط َّبق عليها اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار
رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )28ل�سنة .2009
ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()2
مادة ()3

ُي َ
ن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 10 :جمادى الآخرة 1439هـ
الـم ـ ــواف ـ ــق 26 :فـب ـ ـ ــراي ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )33ل�سنة 2018
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة اجلنبية  -جممع 571
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة  1977وتعديالته،
وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،والئحته التنفيذية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املعدَّة للتعمري والتطوير،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة  2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام املرا�سيم بقوانني ب�ش�أن ا�ستمالك
الأرا�ضي للمنفعة العامة ،وتنظيم املباين ،والتخطيط العمراين ،وتق�سيم الأرا�ضي املعدَّة للتعمري
والتطوير ،و�إ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )68ل�سنة  2012ب�إعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
املعدَّل باملر�سوم رقم ( )47ل�سنة ،2017
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�صادرة بالقرار رقم ()28
ل�سنة  ،2009املعدَّل بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
و بعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُع ِر�ض علينا،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغيرَّ ت�صنيف العقار رقم  05042365الكائن مبنطقة اجلنبية جممع � 571إلى ت�صنيف مناطق
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امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�صة (ِ )SPو ْفق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبق عليه
اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )28ل�سنة .2009
ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()2
مادة ()3

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 10 :جمادى الآخرة 1439هـ
الـم ـ ــواف ـ ــق 26 :فـب ـ ـ ــراي ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
قرار رقم ( )15ل�سنة 2018
وم�سك الدفاتر
ب�ش�أن ا�شرتاطات مزاولة ن�شاط توفري اخلدمات املحا�سبية ْ
وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )26ل�سنة  1996ب�ش�أن مد ِّق ِقي احل�سابات،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  2002باملوافقة على االتفاقية االقت�صادية املوحدة بني دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم ( )23ل�سنة  2005بالت�صديق على اتفاقية التجارة احلرة بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة الواليات املتحدة الأمريكية،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة  2015ب�ش�أن ال�سجل التجاري ،والئحته التنفيذية ال�صادرة
بالقرار رقم ( )126ل�سنة  ،2016وعلى الأخ�ص املادة ( )27منها،
وعلى القرار رقم ( )58ل�سنة  2014ب�ش�أن حتديد جمعيات املحا�سبني القانونيني املع َرتف بها
دولي ًا،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

وم�سك الدفاتر �إال بعد احل�صول على ترخي�ص
ال جتوز مزاولة ن�شاط توفري اخلدمات املحا�سبية ْ
بذلك من الوزارة.

املادة الثانية

وم�سك الدفاتر الآتي:
ُي�ش َرتط يف طالب الرتخي�ص ملزاولة ن�شاط توفري اخلدمات املحا�سبية ْ
� - 1أن يك���ون بحريني ًا �أو من مواطن���ي دول مجل�س التعاون �أو �أمريكي الجن�سية� ،أما الأجنبي فال يجوز
له مزاولة هذا الن�شاط �إال بم�شاركة بحرينية ال تقل عن ن�سبة .%51
تخ�ص�ص محا�سبة،
� - 2أن يك���ون حا�ص ًال عل���ى �شهادة البكالوريو�س في المحا�سب���ة� ،أو �إدارة الأعمال ُّ
تخ�ص����ص محا�سبة ،من �إحدى الجامع���ات �أو المعاهد
�أو عل���ى �شه���ادة البكالوريو�س في التجارة ُّ
العليا المعت َرف بها من الجهة المخت�صة بتقويم الم�ؤهِّ الت العلمية� ،أو حا�ص ًال على �شهادة معادَلة
تعترف بها هذه الجهة .وفي هذه الحالة يجب �أال تقل مدة الدرا�سة عن ثالث �سنوات� ،أو �أن يكون
المحا�سبية المهنية المعت َرف
محا�سبي���ة مهنية معت َمدة من �إحدى الجمعيات
َ
حا�ص ًال على �شهادة َ
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بها دولي ًا والتي يحدِّ دها الوزير.
� - 3أن تك���ون لدي���ه الخبرة العملية في مجال المحا�سبة �أو تدقيق ومراجعة الح�سابات لمدة ال تقل عن
�سنتين.
� - 4أن يكون متف ِّرغ ًا لممار�سة الن�شاط.
وال ت�سري ال�شروط ال�سابقة على مكاتب تدقيق احل�سابات َّ
املرخ�ص لها �إذا تقدمت بطلب لإ�ضافة
هذا الن�شاط ،ب�شرط تقدمي ت َع ُّهد بعدم تدقيق ح�سابات �أية �شركة �أو م�ؤ�س�سة وفرت لها اخلدمات
وم�سك الدفاتر.
املحا�سبية ْ

املادة الثالثة

يلتزم َّ
وم�سك الدفاتر بالآتي:
املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط توفري اخلدمات املحا�سبية ْ
� - 1أن يمار�س الن�شاط من خالل مكتب َّ
مرخ�ص به من ِق َبل الجهات الر�سمية المعنية.
� - 2أن يذك���ر ف���ي جميع �أوراقه الر�سمية وبخط وا�ضح وفي مكان ب���ارز العبارة الآتية (غير م�ص َّرح له
بمزاولة ن�شاط تدقيق الح�سابات الداخلية والخارجية).
�ص���در التقاري���ر �أو الدرا�س���ات الدوري���ة الت���ي يقوم ب�إعداده���ا نيابة عن موكلي���ه على الأوراق
� - 3أن ُي ِ
الر�سمية الخا�صة به.
� - 4أن يلتزم بتطبيق معايير المحا�سبة الدولية (.)IAS

املادة الرابعة

ال يجوز َّ
للمرخ�ص له �أن يزاول ن�شاط التدقيق �أو املراجعة على احل�سابات اخلتامية لأيِّ نوع من
�أنواع ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات العاملة يف مملكة البحرين �سواء كان التدقيق داخلي ًا �أو خارجي ًا.

املادة اخلام�سة

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية.

وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
زايد بن را�شد الزياين
�صدر بتاريخ 18 :جمادى الآخرة 1439هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 6 :مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2018م
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املجل�س الأعلى للبيئة
قرار رقم ( )1ل�سنة 2018
بتعديل اجلدول رقم ( )1املرافق للقرار رقم ( )10ل�سنة  1998ب�ش�أن ر�سوم
الرتاخي�ص التي ُي�صدِ رها جهاز �شئون البيئة واخلدمات التي يقدمها
رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1996ب�ش�أن البيئة ،املعدَّل باملر�سوم بقانون
رقم ( )8ل�سنة ،1997
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة  2012ب�إن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،
وعلى املر�سوم رقم ( )90ل�سنة  2012بت�شكيل املجل�س الأعلى للبيئة،
�صدرها جهاز �شئون البيئة
وعلى القرار رقم ( )10ل�سنة  1998ب�ش�أن ر�سوم الرتاخي�ص التي ُي ِ
واخلدمات التي يقدمها،
وبنا ًء على ع ْر�ض الرئي�س التنفيذي،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

يلغى البند ( )2من ثاني ًا من اجلدول رقم ( )1املتعلق بالر�سوم اخلا�صة بالرتاخي�ص البيئية
�صدرها
و�إجازة مزاولة الأن�شطة ،املرافق للقرار رقم ( )10ل�سنة  1998ب�ش�أن ر�سوم الرتاخي�ص التي ُي ِ
جهاز �شئون البيئة واخلدمات التي يقدمها ،ويعاد ترقيم البنود تبع ًا لذلك.

املادة الثانية

على الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ
ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة
املمثل ال�شخ�صي جلاللة امللك املفدى
عبداهلل بن حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر بتاريخ 13 :جمادى االخر 1439ه ـ
الـمـ ـ ــواف ـ ــق 28 :فـب ـ ــرايـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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م�صرف البحرين املركزي
قرار رقم ( )13ل�سنة 2018
ب�ش�أن املوافقة على طلب حتويل حمفظة التمويل من �شركة ريف التمويل
العقاري �ش.م.ب (مقفلة) �إلى بنك الربكة الإ�سالمي �ش.م.ب (مقفلة)
محافظ م�صرف البحرين المركزي:
بعد االطالع على قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم ()64
ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى الئحة حتديد �إجراءات البت يف طلبات البنوك لتحويل الأعمال امل�صرفية يف مملكة
البحرين ،ال�صادرة بالقرار رقم ( )33ل�سنة ،2012
وعلى طلب حتويل حمفظة التمويل من �شركة ريف التمويل العقاري �ش.م.ب (مقفلة) �إلى بنك
الربكة الإ�سالمي �ش.م.ب (مقفلة)،
وعلى االعالن ال�صادر من م�صرف البحرين املركزي ب�ش�أن الطلب املقدَّم من �شركة ريف التمويل
العقاري �ش.م.ب (مقفلة) بتحويل حمفظة التمويل �إلى بنك الربكة الإ�سالمي �ش.م.ب (مقفلة)،
املن�شور يف اجلريدة الر�سمية ،العدد( )3340بتاريخ  16نوفمرب  2017ويف جريدتني حمليتني،
وبنا ًء على تو�صية املدير التنفيذي للرقابة امل�صرفية،

قرر الآتي:
مادة ()1

ووفق على طلب �شركة ريف التمويل العقاري �ش.م.ب (مقفلة) بتحويل حمفظة التمويل اخلا�صة
بها �إلى بنك الربكة الإ�سالمي �ش.م.ب (مقفلة).

مادة ()2

على الإدارات املعنية مب�صرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية.

حمافظ م�صرف البحرين املركزي
ر�شيـد حممـد املعـراج
�صدر بتاريخ 18 :جمادي الآخر 1439هـ
الـمــوافـ ـ ـ ــق 6 :م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2018م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
�إعالن رقم ( )1ل�سنة 2018
ب�ش�أن املوافقة على تعديل النظام الأ�سا�سي
جلمعية َ
جت ُّمع الوحدة الوطنية
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على القانون رقم ( )26ل�سنة  2005ب�ش�أن اجلمعيات ال�سيا�سية وتعديالته ،وعلى
الأخ�ص املادة ( )9منه،
وعلى النظام الأ�سا�سي املعدَّل جلمعية َ
جت ُّمع الوحدة الوطنية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ووفق على طلب تعديل النظام الأ�سا�سي جلمعية َ
جت ُّمع الوحدة الوطنية املرافق لهذا الإعالن.
وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر بتاريخ 4 :جمادى الآخرة 1439هـ
المـ ـ ــواف ـ ــق 20 :فـب ـ ــراي ـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
�إعالن رقم ( )2ل�سنة 2018
ب�ش�أن املوافقة على تعديل النظام الأ�سا�سي
جلمعية املنرب الوطني الإ�سالمي
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على القانون رقم ( )26ل�سنة  2005ب�ش�أن اجلمعيات ال�سيا�سية وتعديالته ،وعلى
الأخ�ص املادة ( )9منه،
وعلى النظام الأ�سا�سي املعدل جلمعية املنرب الوطني الإ�سالمي،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ووفق على طلب تعديل النظام الأ�سا�سي جلمعية املنرب الوطني الإ�سالمي املرافق لهذا الإعالن،
وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر بتاريخ 4 :جمادى الآخرة 1439هـ
المـ ـ ـ ــواف ــق 20 :فـبـ ـ ــرايـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
�إعالنات مركز امل�ستثمرين
�إعالن رقم ( )155ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد /ريا�ض
محمد زيد الع�شبان ،مالك الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (�أنالتيكا ون للتجارة) ،الم�سجلة بموجب القيد
رقم  ،96819طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني للم�ؤ�س�سة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة ،وبر�أ�سمال
مقداره �( 2،000ألفين) دينار بحريني ،وتغيير ا�سمها التجاري �إلى �شركة (�أنالتيكا ون للتجارة ذ.م.م) ،وتكون
مملوكة لكل من :ريا�ض بن محمد بن زيد الع�شبان وتامر فهمي ح�سين رحمه.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور ،م�شفوع ًا بالم�ستندات الم�ؤ ِّيدة والمب ِّررة
لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )156ل�سنة ٢٠١٨
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد فواز باقر
ال�سيد خلف ال�سيد محفوظ ،نيابة عن والده المتوفى باعتباره مالك ًا للم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (وكالة باقر
للخدمات والمقاوالت)و الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،2130طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني للم�ؤ�س�سة وذلك بتحويلها
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة ،وبر�أ�سمال مقداره �( ،1،000ألف) دينار بحريني ،وت�صبح ال�شركة مملوكة لك
من ال�سادة :فواز باقر ال�سيدخلف ال�سيد محفوظ ،وها�شم باقر ال�سيد خلف ال�سيد محفوظ ،و�سو�سن باقر ال�سيد
خلف ال�سيد محفوظ ،و�سوزان باقر ال�سيدخلف ال�سيد محفوظ ،وي�سرية محمد محمد �شبانه.

�إعالن رقم ( )157ل�سنة ٢٠١٨
ب�ش�أن حتويل فرع من م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد /محمد
خالد �أحمد ح�سن علي بوجيري ،مالك الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (نقليات �أوال) ،الم�سجلة بموجب القيد
رقم  ،4 - 99031طالبا تحويل الفرع الرابع من الم�ؤ�س�سة الم�سمى (بالتينيوم �إنترتاينمنت) �إلى �شركة ذات
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م�سئولية محدودة قائمة بذاتها ،وبر�أ�سمال مقداره ( 3.000ثالثة �آالف) دينار بحريني ،وتكون مملوكة لكل من
ال�سادة :محمد خالد �أحمد ح�سن علي بوجيري ،وخالد �أحمد ح�سن علي بوجيري.

�إعالن رقم ( )158ل�سنة ٢٠١٨
ب�ش�أن حتويل �شركة ت�ضامن
�إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد /عمر جمال
جميل و�شركاه �أ�صحاب �شركة الت�ضامن التي تحمل ا�سم (كولد �ستار لال�ستيراد والت�صدير /ت�ضامن) ،الم�سجلة
بموجب القيد رقم  ،88175طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية
محدودة ،وبر�أ�سمال مقداره ( 30,000ثالثون �ألف) دينار بحريني ،وتغيير ا�سمها التجاري �إلى �شركة (جزيرة
ال�شيف لبيع معدات المطاعم والفنادق و المخابز ذ.م.م) ،وت�صبح مملوكة لكل من ال�سادة :جمال جميل يو�سف
الملحم ،وحامد ع�صام حامد بلبل ،وعمرو جمال جميل الملحم ،و�أحمد بن علي بن عمر �أحمد.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور ،م�شفوع ًا بالم�ستندات الم�ؤ ِّيدة والمب ِّررة
لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )159ل�سنة ٢٠١٨
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدمت �إليه م�ؤ�س�سة االعتماد
اال�ست�شارية ،نيابة عن مالك الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (م�صنع الأندل�س لتحلية المياه) ،الم�سجلة بموجب
القيد رقم  ،26836طالبة تغيير ال�شكل القانوني للم�ؤ�س�سة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة،
وبر�أ�سمال مقداره ( 100،000مائة �ألف) دينار بحريني ،وت�صبح مملوكة لكل من ال�سادة :عبدالر�ضا م�سلم بهمن
ر�ستم ،ومحمد عبدالر�ضا م�سلم بهمن ر�ستم ،وماهر عبدالر�ضا م�سلم بهمن ر�ستم ،وعمار عبدالر�ضا م�سلم
بهمن ر�ستم ،وفاطمة عبدالر�ضا م�سلم بهمن ر�ستم ،وزينب عبدالر�ضا م�سلم بهمن ر�ستم.

�إعالن رقم ( )160ل�سنة ٢٠١٨
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد /فا�ضل عبا�س
عبدالكريم ال�شيخ ح�سن ،مالك الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (اـلوحيد للمواد الغذائية) ،الم�سجلة بموجب
القيد رقم  ،61654طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني للم�ؤ�س�سة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة،
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وبر�أ�سمال مقداره ( 20،000ع�شرون �ألف) دينار بحريني ،وتكون مملوكة لكل من :فا�ضل عبا�س عبدالكريم
ال�شيخ ح�سن ،وعبا�س عبدالكريم علي ال�شيخ ح�سن.

�إعالن رقم ( )161ل�سنة ٢٠١٨
ب�ش�أن حتويل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
�إلى م�ؤ�س�سة فردية

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�شركاء في ال�شركة
ذات الم�سئولية المحدودة التي تحمل ا�سم (فيرتك�س للخدمات المحا�سبية ذ.م.م) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم
 ،80913طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى م�ؤ�س�سة فردية ،وت�صبح مملوكة لل�سيد /عبداهلل
رم�ضان عبا�س علي ،وتعيين مكتب محمد علي �أحمد محمد الوطني للقيام ب�إجراءات التحويل.

�إعالن رقم ( )162ل�سنة ٢٠١٨
ب�ش�أن حتويل فرع من �شركة ت�ضامن
�إلى �شركة ت�ضامن قائمة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�شركاء في �شركة
الت�ضامن التي تحمل ا�سم (مخابز الق�صر /ت�ضامن) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ، 8-73858طالبين تحويل
الفرع الثامن من ال�شركة �إلى �شركة ت�ضامن قائمة بذاتها ،وتحمل ال�سجل رقم.73770 :

�إعالن رقم ( )163ل�سنة ٢٠١٨
ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد
�إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد� /صالح
عبداهلل ح�سن محمد الحمادي ،مالك �شركة ال�شخ�ص الواحد التي تحمل ا�سم (يو �إيه للتجارة وال�شحن
�ش�.ش.و) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،75454طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة
ذات م�سئولية محدودة ،وبر�أ�سمال مقداره ( 50،000خم�سون �ألف) دينار بحريني وذلك بنا ًء على تنازله عن
 %49من ح�ص�صه �إلى ال�سيد /ح�سن يو�سف ح�سن خليفة لي�صبح الأخير �شريك ًا معه في ال�شركة.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور ،م�شفوع ًا بالم�ستندات الم�ؤ ِّيدة والمب ِّررة
لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )164ل�سنة ٢٠١٨
ب�ش�أن حتويل فرع من م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه الــ�سيد /نديم يو�سف
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محمد يو�سف كريم بخ�ش ،مالك الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (مركز البا�سط للإلكترونيات) ،الم�سجلة
بموجب القيد رقم  51883طالب ًا تحويل الفرع الثاني من الم�ؤ�س�سة ،الم�سمى (هلو �ستار للإلكترونيات) �إلى
�شركة ذات م�سئولية محدودة قائمة بذاتها ،وبر�أ�سمال مقداره ( 5،000خم�سة �آالف) دينار بحريني ،وتكون
مملوكة لل�سادة :نديم يو�سف محمد يو�سف كريم بخ�ش ،ومحمد �أبو حنيف محمد فريد �أحمد ،و�أبو الكالم علي
ح�سين.

�إعالن رقم ( )165ل�سنة ٢٠١٨
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية �إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب���وزارة ال�صناعة وال��ت��ج��ارة وال�سياحة ب���أن��ه ق��د تقدم �إل��ي��ه ال�سيد
نجاد خير الدين عمر االتا�سي المالك لـ �أك�سراي للتموين (م�ؤ�س�سة فردية) والم�سجلة بموجب القيد رقم
 16-11868طالبا تحويل الم�ؤ�س�سة الفردية �إل��ى �شركة ذات م�سئولية م��ح��دودة بر�أ�سمال م��ق��داره 5000
دي��ن��ار بحريني  ،لت�صبح ال�شركة مملوكة م��ن ال�سادة التالية ا�سمائهم :نجاد خير ال��دي��ن عمر االتا�سي،
و.Galpathage Manjula Sri Wajira Kumara Perera

�إعالن رقم ( )166ل�سنة ٢٠١٨
ب�ش�أن نقل ملكية �شركة ذات م�سئولية حمدودة
�إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سادة �أ�صحاب
�شركة �صيدلية الربيع الم�سجلة بموجب القيد رقم  ، 102068طالبين نقل ملكية ال�سجل الى �شركة هناء لإدارة
الوحدات الطبية ذ.م.م .الم�سجلة بموجب القيد 91169

�إعالن رقم ( )167ل�سنة ٢٠١٨
ب�ش�أن حتويل من �شركة ال�شخ�ص الواحد
�إلى فرع ل�شركة ال�شخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد �صاحب
�شركة -كود  338كافيه �ش�.ش.و لمالكتها مقهى ليالي زيزينيا ذ.م.م الم�سجلة بموجب القيد رقم ،-59003
طالبين تحويل ال�شكل القانوني لل�شركة المذكورة �إلى فرع �شركة ال�شخ�ص الواحد  ،لت�صبح مملوكة من تي�ست �أوف
بحرين لإدارة المطاعم والمقاهي �ش .م .ب مقفلة.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور ،م�شفوع ًا بالم�ستندات الم�ؤ ِّيدة والمب ِّررة
لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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