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 اأمر ملكي رقم )17( ل�سنة 2019

 بتعديل بع�ض اأحكام الأمر امللكي رقم )5( ل�سنة 2004

 باإن�ساء جائزة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة

 رئي�سة املجل�ض الأعلى للمراأة

لتمكني املراأة البحرينية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر الأمريي رقم )44( ل�شنة 2001 باإن�شاء املجل�س الأعلى للمراأة وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )5( ل�شنة 2004 باإن�شاء جائزة �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية �شبيكة 

بنت اإبراهيم اآل خليفة رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة، لتمكني املراأة البحرينية،

وعلى قرار املجل�س الأعلى للمراأة ال�شادر بتاريخ 10 دي�شمرب 2018،

وبناًء على عْر�س �شاحبة ال�شمو امللكي رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة، 

 

اأمرنا بالآتي:

 املادة )1(

ي املادتني الأوىل والثانية من الأمر امللكي رقم )5( ل�شنة 2004 باإن�شاء جائزة  ُي�شتبَدل بن�شَّ

�شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة، لتمكني 

املراأة البحرينية، الن�شان الآتيان:

"املادة الأوىل:
اآل خليفة  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي  ال�شمو  ت�شمى )جائزة �شاحبة  ُتن�شاأ جائزة 

م املراأة البحرينية(. لتقدُّ

املادة الثانية:

الوزارات واملوؤ�ش�شات الر�شمية واخلا�شة وموؤ�ش�شات املجتمع املدين  ُتنح اجلائزة لأف�شل 

م املراأة البحرينية العاملة، واإدماج احتياجاتها  َميُّز يف جمالت دْعم تقدُّ والأفراد، بناًء على التَّ

القيادية  للمراكز  املراأة  تَبوُّوؤ  يف  امل�شتويات  اأعلى  وحتقيق  الوطنية،  التنمية  وبرامج  خطط  يف 

للمعايري  ِوْفقًا  وذلك  بني اجلن�شني،  الفر�س  تكافوؤ  القرار، من خالل  ْنع  �شُ ومواقع  والتنفيذية 

اخلا�شة باجلائزة."
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املادة )2(

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

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــــخ: 10 رجــــــــــب 1440هـ

المـوافـق: 17 مـــــــــار�س 2019م
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 اأمر ملكي رقم )18( ل�سنة 2019

 بتكليف ويل العهد نائب القائد الأعلى

القيام مبهام احلكم

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

بعد الطالع على الد�شتور،

 

اأمرنا بالآتي:

 املادة الأوىل

ُيعهد اإىل ويلِّ عهدنا نائب القائد الأعلى، �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن 

ا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج. عي�شى اآل خليفة، القيام مبهام احلكم نيابًة عنَّ

املادة الثانية

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

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــــخ: 10 رجــــــــــب 1440هـ

المـوافـق: 17 مـــــــــار�س 2019م
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 قرار رقم )4( ل�سنة 2019

 بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية 

 لقانون الت�سجيل العقاري ال�سادر بالقانون رقم )13( ل�سنة 2013

ال�سادرة بالقرار رقم )10( ل�سنة 2016

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على الالئحة التنفيذية لقانون الت�شجيل العقاري، ال�شادر بالقانون رقم )13( 

ل�شنة 2013، ال�شادرة بالقرار رقم )10( ل�شنة 2016،

وبناًء على عْر�س رئي�س جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

العقاري،  الت�شجيل  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من  و)63(   )2( املادتني  ي  بن�شَّ ُي�شتبَدل 

ان  ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة 2013، ال�شادرة بالقرار رقم )10( ل�شنة 2016، الن�شَّ

الآتيان:

"مادة )2(:
وبناًء  امل�شاحية اخلا�شة،  املكاتب  اأحد  اأو من خالل  العقاري مبعرفتها  امل�شح  اإدارة  تتوىل 

ِلـي وو�شع عالمات احلدود  وَّ
َ
على رغبة املالك اأو َمن ينوب عنه بتوكيل ر�شمي، اإجراء امل�شح الأ

للعقارات، وُت�شَدر �شهادات امل�شح بعد اعتمادها من ِقَبل الإدارة.

مادة )63(:

دة  ر املراد قْيـُده كافة الأوراق وامل�شتندات املوؤيِّ يجب اأن ُيرَفق بطلب القْيد، ف�شاًل عن املحرَّ

حالت  ويف  �شائية  الرِّ للت�شرفات  بالن�شبة  الـِمْلكية  وثيقة  وكذلك  بالطلب،  الواردة  للبيانات 

الو�شية اأو الوْقف اأو الهبة ماعدا الهبات الـَمَلـكية والأحكام النهائية ال�شادرة بتثبيت الـِمْلكية." 

املادة الثانية

على رئي�س جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 13 رجــب 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 20 مار�س 2019م



العدد: 3411 – الخميس 21 مارس 2019

9

وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )18( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تخويل بع�ض موظفي وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

ْبط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 باإ�شدار قانون الإجراءات اجلنائية 

وتعديالته،

وعلى القانون رقم )31( ل�شنة 2018 باإ�شدار قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة، وعلى الأخ�س 

املادة 2/28 منه،

وبناًء على التفاق مع وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر الآتي: 

املادة الأوىل

ْبط  ل موظفو وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة التالية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شَّ يخوَّ

الق�شائي، وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم، باملخالفة لأحكام القانون 

رقم )31( ل�شنة 2018 باإ�شدار قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة، واللوائح والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له، وهم: 

1(  وفاء عبدالأمير عبدالر�شا البحارنة

2(  عبا�س علي اأحمد مدن

3(  عبدالجليل عبدالجبار علي ح�شن مدن

4(  ح�شن اأحمد مكي علي الجني

5(  محمود عبداهلل علي حمادة

6(  ح�شين وحيد جعفر �شلطان

7(  ح�شين �شلمان محمد الع�شفور

ار ح�شين علي المقهوي 8(  عمَّ

اف 9(  اأحمد عبداهلل خليل ال�شفَّ

10(   جميل ال�شيد عبا�س ال�شيد علوي عبداهلل الغريفي

11(   محمد يو�شف يعقوب ال�شوملي

12(   حمد عادل حمد بوفر�شن
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13(   محمود عبدالمجيد عبداهلل البلو�شي

14(   مهدي عبدالح�شن عبداهلل عيَّاد

15(   اإبراهيم محمد محمود مبارك

16(   عبا�س يو�شف اإ�شماعيل عبداهلل

17(   عبدالرحمن عبداهلل بوكمال

18(   جعفر �شعيد اأحمد محمد محمد

19(   ف�شيلة اإبراهيم محمد الأكرم

20(   محمد اأحمد ولي علي

لِّي 21(   اأ�شامة محمد م�شطفى الُم�شَ

22(   �شيرين محمد عبداهلل علي

23(   �شالم ال�شيد محمد علي اأحمد

24(   تركي محمد فنخير خليف

25(   ر�شا اأحمد محمد الدرازي

26(   نايف عبدالعزيز علي التميمي

27(   نور الهدى حميد علي عبداهلل

28(   جمال علي نا�شر اأحمد

29(   ليلى خليل قا�شم اأ�شيري

30(   روان علي اأحمد جناحي

31(   عائ�شة عبدالحميد ح�شين العمادي

32(   علي يو�شف �شيار.

املادة الثانية

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

                                                                                                                                                      

                            وزير العدل 

                                                                              وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 6 رجــــــب 1440هـ 

الـمــــوافــــــق: 13 مار�س 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )18( ل�سنة 2019

ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي لنادي كريل �ساماجام

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989 وتعديالته،

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

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

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 1991 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل نادي كريل �شاماجام،

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

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

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي كريل �شاماجام،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية لنادي كريل �شاماجام، 

قرر الآتي:

مادة )1(

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

العادية لنادي كريل �شاماجام، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 24 مار�س 2017، وهو كالآتي:

ل ن�س املادة )32( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح "يتكون جمل�س الإدارة من   يعدَّ

ع�شرة اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو 

مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر".
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مادة )2(

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

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 21 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 26 فـبــرايــــــــــــــــــر 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )19( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت

للجمعية البحرينية للتخطيط ال�سرتاتيجي

وزير العمل و التنمية الجتماعية:

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

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

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2004 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل اجلمعية البحرينية للتخطيط 

ال�شرتاتيجي،

البحرينية  للجمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  تعيني  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )9( رقم  القرار  وعلى 

للتخطيط ال�شرتاتيجي،

البحرينية  للجمعية  اإدارة موؤقت  ب�شاأن تعيني جمل�س   2017 ل�شنة  القرار رقم )93(  وعلى 

للتخطيط ال�شرتاتيجي،

وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية للتخطيط ال�شرتاتيجي،

فيها  والثابتة   2019/2/25 املوؤرخة يف  الأهلية  املنظمات  اإدارة دعم  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

46( من املر�شوم بقانون رقم )21(   ،39  ،38  ،33 خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 

ل�شنة 1989، وعدم عْقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،

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

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل باجلمعية البحرينية للتخطيط ال�شرتاتيجي،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

اأ�شهر،  �شتة  ملدة  ال�شرتاتيجي  للتخطيط  البحرينية  للجمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ُيعنيَّ 

برئا�شة ال�شيد اإبراهيم خليفة �شعد الدو�شري، وع�شوية كل من:

1(  هالة بدر اأحمد عبداهلل �شليبيخ
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2(  با�شم عبدالر�شا محمد مكي البحارنة

3(  نزار علي ح�شين الب�شري

4(  يو�شف اأحمد محمد د�شكوني

5(  محمد �شلمان �شالح العرادي

6(  �شوزان محمد العجاوي

7(  اأحمد محمد عبداهلل ح�شين البناء

مادة )2(

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

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

اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأْن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

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

نًا اأمورها املالية خالل الأعوام الربعة املا�شية، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اجلمعية، مت�شمِّ

وتنظيم العمل بها ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شهرين 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

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

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

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

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.
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مادة )6(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 26 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 3 مــــــــــــــــــــــــــار�س 2019م



العدد: 3411 – الخميس 21 مارس 2019

16

وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )20( ل�سنة 2019

 ب�ساأن جتديد مدة تعيني امل�سفِّي

جلمعية التوفري والت�سليف التعاونية ملوظفي �سئون الطريان املدين املنحلَّة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

ل�شنة   )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التعاونية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 

ل بالقانون رقم )29( ل�شنة 2018، 2000، املعدَّ

التوفري  جمعية  ت�شجيل  باإعادة  الرتخي�س  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )47( رقم  القرار  وعلى 

والت�شليف التعاونية ملوظفي �شئون الطريان املدين،

وعلى القرار رقم )88( ل�شنة 2017 ب�شاأن حل جمعية التوفري والت�شليف التعاونية ملوظفي 

�شئون الطريان املدين،

تعيينه  مدة  تديد  وطلبه  الت�شفية،  اأعمال  اإتامه  بعدم  للوزارة  ي  امل�شفِّ خطاب  وعلى 

كم�شفٍّ للجمعية،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

يًا جلمعية التوفري والت�شليف  د مدة تعيني ال�شادة �شركة جرانت ثورنتون عبدالعال م�شفِّ جتَدَّ

التعاونية ملوظفي �شئون الطريان املدين املنحلَّة ملدة �شتة اأ�شهر، تبداأ من تاريخ ن�ْشر هذا القرار 

انتهاء مهمته، ويقوم بت�شفية اجلمعية وتوزيع ناجت  اأجره بعد  الر�شمية، وي�شتِحق  يف اجلريدة 

الت�شفية ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )2(

ي  يجب على اأع�شاء اجلمعية والقائمني على اإدارتها والعاملني فيها املبادرة بت�شليم امل�شفِّ

جميع اأموالها وم�شتنداتها و�شجالتها، وميتنع عليهم وعلى امل�شرف املودعة لديه اأموال اجلمعية 

من  باأمر  اإل  حقوقها،  اأو  اجلمعية  �شئون  من  �شاأن  اأيِّ  يف  الت�شرُّف  لها،  واملدينني  والدائنني 

ي. امل�شفِّ
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مادة )3(

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

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

رة يف نظام اجلمعية. الأحكام املقرَّ

مادة )4(

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

مادة )5(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 26 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 3 مــــــــــــــــــــــــــار�س 2019م
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وزارة املوا�سالت والت�سالت

 قرار رقم )3( ل�سنة 2019

 بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الطريان املدين

ال�سادرة بالقرار رقم )21( ل�سنة 2013

وزير الموا�شالت والت�شالت:

بعد الطالع على قانون تنظيم الطريان املدين، ال�شادر بالقانون رقم )14( ل�شنة 2013،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الطريان املدين، ال�شادرة بالقرار رقم )21( ل�شنة 

2013 وتعديالتها،

وبناًء على عْر�س وكيل �شئون الطريان املدين،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبَدل بن�شو�س املواد )30( و)31( و)32( و)33( و)34( و)35( و)36( و)37( و)38( 

املدين،  الطريان  تنظيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  و)39( و)40( و)41( و)42( و)43( من 

ال�شادرة بالقرار رقم )21( ل�شنة 2013، الن�شو�س الآتية:

"مادة )30(:
ل اجلوي اأو وكيله مزاولة ن�شاط البيع املبا�شر اإل بعد احل�شول على ترخي�س  ل يجوز للم�شغِّ

بذلك من �شئون الطريان املدين. 

مادة )31(:

النقل  ِخْدمات  وت�شويق  بيع  ن�شاط يف جمال  اأيِّ  الطريان ممار�شة  �شركات  لوكيل  يجوز  ل 

بعد  واملعار�س،  لل�شياحة  البحرين  هيئة  ِقَبل  من  �شة  مرخَّ �شفر  مكاتب  خالل  من  اإل  اجلوي 

احل�شول على موافقة �شئون الطريان املدين.

مادة )32(:

ل اجلوي الذي يرغب يف احل�شول على ترخي�س بالبيع املبا�شر يف الدولة،  ُي�شرَتط يف امل�شغِّ

النقل  قواعد  بع�س  توحيد  واتفاقية  �شيكاغو،  معاهدة  اإىل  ة  من�شمَّ دولة  يف  اًل  م�شجَّ يكون  اأن 

تربطها  بها  ل  امل�شجَّ الدولة  تكون  واأن   ،1999 مايو   28 يف  مونرتيال  يف  عة  املوقَّ الدويل  اجلوي 

اتفاقية لتنظيم ِخْدمات النقل اجلوي مع الدولة.
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مادة )33(:

البيع  ن�شاط  مزاولة  يف  وكيله  وبني  اجلوي  ل  امل�شغِّ بني  املربم  الوكالة  عْقد  يكون  اأن  يجب 

املبا�شر م�شتوفيًا للقواعد والأنظمة املو�شوعة من ِقَبل الحتاد الدويل للنقل اجلوي )اأياتا(، كما 

يتعنيَّ اأن يراعي هذا العْقد الإجراءات املعموَل بها يف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة يف هذا 

اخل�شو�س. 

مادة )34(:

من  الطريان  �شركات  وكيل  ن�شاط  اأو  املبا�شر  البيع  ن�شاط  ملزاولة  الرتخي�س  طلب  م  يقدَّ

ل اجلوي املعِني اأو وكيل �شركات الطريان - بح�شب الأحوال - اإىل اإدارة النقل اجلوي، على  امل�شغِّ

دها �شئون الطريان املدين. وتقوم اإدارة النقل  اأن يرِفق بالطلب امل�شتندات والبيانات التي حتدِّ

اجلوي بالنظر يف طلب الرتخي�س وفْح�س امل�شتندات املرفقة به، وُت�شِدر تو�شية فيه ثم ترفعه 

اإىل وكيل �شئون الطريان املدين للبتِّ فيه.

مادة )35(:

ُي�شِدر وكيل �شئون الطريان املدين قرارًا يف طلب الرتخي�س، وُيخَطر �شاحب الطلب بالقرار 

كتابيًا اأو اإلكرتونيًا على العنوان املبنيَّ بالطلب - بح�شب الأحوال - وذلك  خالل �شتني يومًا من 

تاريخ تقدمي الطلب، وُيعترَب َفوات املدة من دون البتِّ يف الطلب مبثابة رْف�س له.

مادة )36(:

اإخطاره  تاريخ  يومًا من  �شتني  الوزير خالل  لدى  التََّظلُّم  ترخي�شه،  ُرِف�س طلب  ملن  يجوز 

بالرْف�س اأو من تاريخ اعتبار الطلب مرفو�شًا، وعلى الوزير البتُّ يف التََّظلُّم خالل �شتني يومًا من 

تاريخ تقدميه واإل ُعدَّ ذلك مبثابة رْف�س للتظلم.

مادة )37(:

يجوز الطعن على قرار الوزير برْف�س التََّظلُّم اأمام املحكمة املخت�شة خالل �شتني يومًا من 

تاريخ اإخطار الـُمَتَظلِّم برف�س التََّظلُّم اأو من تاريخ اعتبار التََّظلُّم مرفو�شًا.

مادة )38(:

�س له  تكون مدة الرتخي�س �شنتني قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة، على اأن يلتزم املرخَّ

�س به خالل مدة اأق�شاها �شتة �شهور واإل اعُترِب الرتخي�س ملغيًا. مببا�شرة مزاولة الن�شاط املرخَّ

�ْشم  ل الرَّ م طلب جتديد الرتخي�س قبل انتهاء مدة �شريانه ب�شهرين على الأقل، وُيَح�شَّ وُيقدَّ

م الطلب خالل ال�شهرين التاليني لنتهاء مدة الرتخي�س، وذلك  م�شاَعفًا �شعفًا واحدًا اإذا ُقدِّ

كله دون الإخالل بالغرامات الإدارية الواردة بهذه الالئحة.

و يف حالة تقدمي طلب جتديد الرتخي�س بعد �شهرين من تاريخ انتهاء مدته يعاَمل كطلب 

رة. جديد ِوْفقًا لالأو�شاع والإجراءات املقرَّ
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 مادة )39(:

يلتزم كل من ميار�س ن�شاط البيع املبا�شر اأو ن�شاط وكيل �شركات الطريان بالآتي:

1 - اإخطار �شئون الطيران المدني باأيِّ تعديل اأو تغيير على الن�شاط.

2 - اإمـــداد �شئون الطيران المدني باأية اإح�شائيات اأو بيانـــات اأو تقارير مالية يتم طلبها ب�شفة 

منتَظمة اأو عند الحاجة.

3 - اللتـــزام بكافة القوانين والأنظمة المعمـــول بها في الدولة بما فيها التفاقيات والمعاهدات 

الدولية التي �شادقت عليها الدولة.

4 - تنفيـــذ كافة الأوامر والتعليمات الإدارية ال�شادرة مـــن �شئون الطيران المدني ذات العالقة 

بممار�شة الن�شاط.

5 - اللتزام بمعايير ال�شالمة الجوية واأمن الطيران المدني.

مادة )40(:

لني اجلويني ووكالء �شركات  على �شئون الطريان املدين الحتفاظ ب�شجالت خا�شة لقْيد امل�شغِّ

الطريان، على اأن تت�شمن تلك ال�شجالت البيانات الآتية:

ا�شم ال�شركة وعنوانها.  - 1

ا�شم �شاحب الترخي�س ومقر اإقامته، ون�شخة �شارية من هويته.  - 2

ا�شم المدير الم�شئول.  - 3

رقم وتاريخ الترخي�س ورقم وتاريخ تجديد الترخي�س.  - 4

قة من الح�شابات الختامية. ن�شخة مدقَّ  - 5

دها �شئون الطيران المدني. 6 -   اأية بيانات اأخرى تحدِّ

مادة )41(:

ُت�شرَتط للموافقة على �شاحب طلب مزاولة ن�شاط مكاتب ال�شفر، ال�شروط الآتية:

1 - اأن يكـــون لديـــه مدير للمكتب موؤهل وذو خبرة منا�شبة فـــي مجال بيع وت�شويق ِخْدمات النقل 

الجـــوي اأو �شركات الطيران، واأن يكـــون حا�شاًل على اإحدى الدورات المعتَمدة من )الأياتا( 

في ذات المجال. 

2 - اأن يكون العاملون في المكتب موؤهلين للعمل في مجال ن�شاط مكاتب ال�شفر.

م ما يثبت  3 - اأن يكون المكتب مجهزًا باأجهزة الحْجز الآلي الالزمة لممار�شة الن�شاط، واأن يقدِّ

ذلك.

4 - األ يقل عدد الموظفين في المكتب عن اثنين.
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5 - اللتزام باإعداد بيانات وافية عن الموقع الإلكتروني للمكتب اأو الو�شائط الأخرى اإْن ُوِجدت.

مادة )42(:

من  �شة  املرخَّ ال�شفر  مكاتب  اإىل  بالإ�شافة  الطريان  �شركات  ووكيل  اجلوي  ل  امل�شغِّ يلتزم 

ِقَبل هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س، مراعاة جميع الأوامر والتعليمات التي ُت�شِدرها �شئون 

الطريان املدين، وعلى الأخ�س فيما يتعلق بالآتي:

قائمـــة بحقـــوق الم�شافريـــن المن�شو�ـــس عليها فـــي المواد مـــن )44( اإلـــى )57( من هذه   - 1

الالئحة، �شاملة التعوي�شات.

التعليمـــات الخا�شـــة بحْظر اأو تنظيـــم نْقل المواد الخطـــرة على َمتن الطائـــرات، بما يتفق   - 2

واأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

مادة )43(:

�شة من  ل اجلوي ووكيل �شركات الطريان بالإ�شافة اإىل مكاتب ال�شفر املرخَّ يجب على امل�شغِّ

ِقَبل هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س اللتزام بالآتي:

1 - التقيُّـــد بالأنظمة والقواعد ال�شادرة من ِقَبل التحاد الدولي للنقل الجوي )اأياتا( والخا�شة 

برد قيمة التذكرة في حالة عدم ال�شتخدام. وفي الحالت التي تكون فيها التذاكر غير قابلة 

للرد ينبغي اأن يكون الم�شافر على علم م�شبق بذلك.

2 - ت�شميـــن الإعالنات الخا�شة بالترويـــج لأن�شطتهم كافة البيانات وال�شـــروط التف�شيلية عن 

هـــذه الأن�شطـــة والأ�شعار �شاملة ال�شرائب والر�شوم، بما ل يـــدع مجاًل للغمو�س اأو اللتبا�س 

لدى الجمهور ب�شاأن المعاني الواردة في مادة الإعالن.

�س بهـــا من ِقَبل �شئون الطيـــران المدني والمطابقة  3 - ا�شتخـــدام اأنظمـــة الحْجز الآلي المرخَّ

نة ال�شلوك المعتَمدة من ِقَبل منظمة الطيران المدني الدولي )اإيكاو(." لمدوَّ

املادة الثانية

على وكيل �شئون الطريان املدين تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير املوا�سالت والت�سالت

 كمال بن اأحمد حممد

�شدر بتاريخ: 13 رجـــب 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 20 مار�س 2019م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )7( ل�سنة 2019

 برْفع احلْظر عن ا�سترياد املواد الغذائية من اليابان

ث الإ�سعاعي الناجم عن مفاعالت  ب�سبب التلوُّ

حمطة )فوكو�سيما( النووية يف اليابان

وزيرة ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )21( و)22( منه،

2011 ب�شاأن حْظر ا�شترياد املواد الغذائية من بع�س الدول  وعلى القرار رقم )22( ل�شنة 

ب�شبب التلوُّث الإ�شعاعي الناجم عن مفاعالت حمطة )فوكو�شيما( النووية يف اليابان،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيرفع احلظر عن ا�شترياد املواد الغذائية من اليابان، والتي �شبق حْظُرها بالقرار رقم )22( 

ل�شنة 2011.

املادة الثانية

يف  ن�ْشِره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  ال�شحة  وزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

وزيرة ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 5 رجــــــب 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 12 مار�س 2019م



العدد: 3411 – الخميس 21 مارس 2019

23

وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )57( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تغيري ت�سنيف  عدد من العقارات  

يف منطقة احلنينية- جممع 903

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،
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قرر الآتي:

مادة )1(

 يغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة احلنينية جممع 903 اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن 

اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )PS( العامة  واملرافق  اخِلْدمات  ومناطق   )RB( ب  اخلا�س 

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

الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 6 رجــــــــب 1440هـ

الـمــوافــــــــق:  13 مار�س 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )58( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات 

يف منطقة باربار – جممع 528

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

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

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة باربار جممع 528 اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن  اخلا�س اأ 
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)RA( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية 

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

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 6 رجــــــــب 1440هـ

الـمــوافــــــــق:  13 مار�س 2019م
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )17( ل�سنة 2019 

 بتعديل املادة )35( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي لالأندية

 اخلا�سعة لإ�سراف وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة 

ال�سادرة بالقرار رقم )1( ل�سنة 1990

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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

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

1989 وتعديالته،

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

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  من   )35( املادة  من  الأوىل  الفقرة  بن�س  ُي�شتبَدل 

لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 

1990، الن�س الآتي:

"يجتمع جمل�س الإدارة اأربع مرات يف ال�شنة على الأقل اأو كلما اقت�شت ال�شرورة ذلك، بناًء 
واملذكرات  الأعمال  بالدعوة جدول  ويرَفق  ينوب عنه.  َمن  اأو  املجل�س  �شر  اأمني  على دعوة من 

اخلا�شة به".

املادة الثانية

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

                                                                             وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 10 رجــب 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 17 مار�س 2019م
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة 

 قرار رقم )18( ل�سنة 2019 

 بتعديل املادة )50( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي 

 للمراكز والهيئات ال�سبابية اخلا�سعة لإ�سراف وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة 

ال�سادرة بالقرار رقم )2( ل�سنة 2018

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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

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

1989 وتعديالته،

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

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  من   )50( املادة  من  الأوىل  الفقرة  بن�س  ُي�شتبَدل 

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

رقم )2( ل�شنة 2018، الن�س الآتي:

"يجتمع جمل�س الإدارة اأربع مرات يف ال�شنة على الأقل اأو كلما اقت�شت ال�شرورة ذلك، بناًء 
على دعوة من اأمني �شر املجل�س اأو َمن ينوب عنه قبل موعد الجتماع باأ�شبوع على الأقل، ويرَفق 

بالدعوة جدول الأعمال واملذكرات اخلا�شة به".

املادة الثانية

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

                                                                             وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 10 رجــب 1440هـ

الـمــــوافـــــــق: 17 مار�س 2019م
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موؤ�س�سة التنظيم العقاري

 قرار  رقم )1( ل�سنة  2019

ب�ساأن التفتي�ض و التحقيق اخلا�ض باأن�سطة التنظيم العقاري

رئي�س مجل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري:

بعد الطالع على قانون الت�شجيل العقاري ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة 2013،

وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2017 بتنظيم موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

قرر الآتي:

التعريفات

مادة )1( 

الواردة  املعاين  ذات  فيه  الواردة  والعبارات  للكلمات  تكون  القرار  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

للعبارات  وتكون   ،2017 ل�شنة  بالقانون رقم )27(  ال�شادر  العقاري،  القطاع  تنظيم  قانون  يف 

والكلمات التالية املعاين املبينة قرين كلٍّ منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

�س  م �شكوى اأو بالغًا �شد اأي مرخَّ م ال�سكوى اأو البالغ: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري يقدِّ مقدِّ

له من الموؤ�ش�شة.

المفت����ض: الموظـــف الذي يتم ندبه بقرار مـــن الرئي�س التنفيذي من بين موظفـــي الموؤ�ش�شة اأو 

المخت�شيـــن من جهات حكومية اأخرى للقيام باأعمال التفتي�س؛ للتاأكد من تنفيذ اأحكام القانون 

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

���ق: الموظـــف الذي يتـــم ندبه اأو اللجنة التي يتـــم ت�شكيلها بقرار مـــن الرئي�س التنفيذي،  المحقِّ

لمبا�شرة اإجراءات التحقيق.

المخالف: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري يبا�شر اأيَّ ن�شاط من�شو�س عليه في القانون بالمخالفة 

لأحكامه اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا له.
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مبا�سرة التفتي�ض

مادة )2(

للمفت�شني الذين يندبهم الرئي�س التنفيذي من بني موظفي املوؤ�ش�شة اأو املخت�شني من جهات 

ق من تنفيذ اأحكام القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،  اأخرى للقيام باأعمال التفتي�س للتََّحقُّ

ال�شلطات الآتية:

1 -  دخول الأماكن ذات ال�شلة باخت�شا�س الموؤ�ش�شة لمعاينتها وتفتي�شها والطالع على الملفات 

وال�شجالت والدفاتر ذات العالقة بعمل الموؤ�ش�شة. 

2 -  �شمـــاع اأقـــوال كل من ُي�شتَبه اأنَّ له �شلة بمو�شوع التحقيق مـــن العاملين في الأماكن الم�شار 

اإليها في البند )1( من هذه الفقرة.

مبا�سرة التحقيق

مادة )3(

ال�شادرة  والقرارات  القانون  اأية خمالفة لأحكام  التحقيق يف  للموؤ�ش�شة احلق يف مبا�شرة 

تنفيذًا له والقواعد الإر�شادية، �شواء كان ذلك من تلقاء نف�شها اأو بناًء على ما تتلقاه من بالغات 

اإذا قامت لديها دلئل جدية حتِمُلها على العتقاد باأن  اأْن جُتِرَي حتقيقًا  اأو �شكاٍو جدية. ولها 

املخالفة على و�ْشك الوقوع، وُيبا�شر املحقق اإجراءات التحقيق ِوْفقًا لالآلية الواردة يف هذا القرار.

مادة )4(

 للمحقق ال�شالحيات الآتية:

م ال�شكوى  مة للموؤ�ش�شة من مقدِّ 1 -  التحقيق في المعلومات والم�شتندات المتاحة للكافة اأو المقدَّ

اأو البالغ.

م ال�شكوى اأو البالغ اأو اأيِّ �شخ�س لديه معلومات ب�شاأن المخالفة. 2 -  �شماع اأقوال مقدِّ

3 -  دخول اأماكن المخالف ذات ال�شلة باخت�شا�س الموؤ�ش�شة لتفتي�شها، والطالع على الملفات 

ق من تنفيذ  والدفاتـــر وال�شجـــالت الورقيـــة والإلكترونية المتعلقـــة باأعمالهم، وذلـــك للتََّحقُّ

اأحكام القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

4 -  �شماع �شهادة اأيِّ �شخ�س من موظفي المخالف.

5 -  يجوز للمحقق اأن يطلب من المخالف اأو من اأيِّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري ممن لهم عالقة 

بالمخالفة تقديم كافة الم�شتندات والبيانات والتو�شيحات بما في ذلك المعلومات ال�شرية، 

متى كان ذلك لزمًا ل�شتكمال التحقيق.
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اإخطار املخالف

مادة)5(

البيانات  جميع  وحتديد  باملخالفة،  قانونًا  ميثله  َمن  اأو  املخالف  اإخطار  املوؤ�ش�شة  على 

واملعلومات املتعلقة بها، وعلى الأخ�س الآتي:

1 -  نوع المخالفة.

2 -  ال�شجل التجاري.

3 -  تاريخ الإخطار بالمخالفة.

4 -  تحديد متطلبات الموؤ�ش�شة والمهلة الممنوحة لتنفيذها.

5 -  ميعاد تقديم رد المخالف.

مادة )6(

 يجب على املخالف فور ت�شلُّمه الإخطار، تنفيذ متطلبات املوؤ�ش�شة الواردة يف الإخطار امل�َشـلَّم 

اإليه.

ويجوز له اأن يتقدم للموؤ�ش�شة بطلب كتابي لتمديد املهلة املمنوحة له لإزالة املخالفة وتنفيذ 

ه. متطلبات املوؤ�ش�شة مبوجب عذر تقبله املوؤ�ش�شة، وللموؤ�ش�شة احلق يف قبول الطلب اأو رْف�شِ

 كما يحق للمخالف الرد على الإخطار باملخالفة خالل خم�شة اأيام من تاريخ ت�شلُّمه الإخطار 

يف  املخالف  من  املوؤ�ش�شة  تطلبها  اأخرى  معلومات  واأية  واملعلومات،  والقرائن  الأدلة  مت�شمنًا 

الإخطار.

مادة )7(

 يف حال ت�شلُّم املوؤ�ش�شة رد املخالف، يجوز اإخطاره كتابة خالل �شبعة اأيام من تاريخ ت�شلُّمه 

الرد بالآتي:

اإلغاء الإخطار بالمخالفة.  - 1

تحديد جل�شة لتقديم دفاع المخالف خالل ميعاد ل ُيجاوز خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ت�شلُّمه   - 2

الإخطار .

في حال عدم قدرة المخالف على ح�شور الجل�شة، يجوز له تقديم دفاعه كتابًة خالل ميعاد   - 3

ل ُيجاوز خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ الإخطار.
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احلالت امل�ستعجلة

مادة )8(

ق الإجراءات واملواعيد  يف حالة اعتبار املو�شوع عاجاًل ِوْفقًا للمادة )12( من القانون، ُتطبَّ

الآتية:

علـــى الموؤ�ش�شة اإخطـــار المخالف وا�شتدعـــاوؤه للح�شور اأمام الموؤ�ش�شة قبـــل يومي عمل من   - 1

م �شده. موعد جل�شة التحقيق للرد على ال�شكوى اأو البالغ المقدَّ

د في الإخطار،  علـــى المخالـــف اأو َمن يمثله قانونـــًا الح�شور للموؤ�ش�شـــة في الموعد المحـــدَّ  - 2

لتقديم جميع دفوعه.

فـــي حالة ثبوت المخالفة، ُتلَزم الموؤ�ش�شـــة المخاِلفة باإيقاف المخاَلفة وازالة اآثارها فورًا اأو   - 3

دها الموؤ�ش�شة. وفي حال عدم اللتـــزام بهذا الأمر، يجوز للموؤ�ش�شة  خـــالل فترة زمنية ُتحدِّ

اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ العقوبات المن�شو�س عليها في القانون وفي هذا القرار.

م دفاعه كتابة  فـــي حالة عدم قـــدرة المخاِلف على ح�شور جل�شة التحقيق، يجوز لـــه اأن يقدِّ  - 4

خالل ميعاد ل ُيجاوز يومي عمل من تاريخ الجل�شة.

التدابري التي يجوز للموؤ�س�سة اتخاذها

مادة  )9(

  بعد النتهاء من التحقيق، يتم عر�س املو�شوع على املوؤ�ش�شة لتخاذ ما تراه منا�شبًا يف هذا 

ال�شاأن.

مادة )10(

ِقَبل املخالف يف �شحيفة حملية  يجوز للموؤ�ش�شة ن�ْشُر بيان باملخالفة التي ثبت وُقوعها من 

َج�شامة  مع  يتنا�شب  مبا  وذلك  الإلكرتونية،  املواقع  اأو  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  اأو  دولية  اأو 

اأو  املخاَلفة،  بثبوت  املوؤ�ش�شة  قرار  الطعن يف  فوات ميعاد  بعد  اإل  الن�شر  يتم  األ  املخاَلفة، على 

�شدور حكم باتٍّ بثبوت املخاَلفة وذلك بح�شب الأحوال. 

التََّظلُّم من القرارات

املادة )11(

يجوز للمخالف التََّظلُّم اإىل الرئي�س التنفيذي من القرارات ال�شادرة يف حقه خالل ثالثني 

يومًا من تاريخ ت�شلُّم القرار. وُيعترَب فوات ثالثني يومًا دون البتِّ يف التََّظلُّم رْف�شًا �شمنيًا له.
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مادة )12(

على الرئي�س التنفيذي تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف 

اجلريدة الر�شمية.

 رئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة التنظيم العقاري

 �سلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 رجــب 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 21 مار�س 2019م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )23( ل�سنة 2019

 باإ�سدار لئحة التعامل يف الأوراق املالية 

عن طريق القرتا�ض والبيع على املك�سوف

   

محافظ م�شرف البحرين المركزي: 

بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية، ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )92( منه، 

وعلى القرار رقم )59( ل�شنة 2011 باإ�شدار لئحة اإجراءات رْهن الأوراق املالية واحلْجز 

ل بالقرار رقم )30( ل�شنة 2015، ْهن ورْفع احلْجز عنها، املعدَّ عليها وانق�شاء الرَّ

اإدراج وتداول الأوراق    2012 ب�شاأن لئحة قواعد واإجراءات  وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 

�س لها من ِقَبل م�شرف البحرين املركزي، والأدوات املالية يف الأ�شواق املالية املرخَّ

 

   قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعمل بالئحة التعامل يف الأوراق املالية عن طريق القرتا�س والبيع على املك�شوف املرافقة 

لهذا القرار.

املادة الثانية

اأحكام هذا  تنفيذ  املركزي - كل فيما يخ�شه -  البحرين  املعنية مب�شرف  الإدارات  على 

القرار، ُويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

                                                                                        ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 7 رجـــــــب 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 14 مار�س 2019م
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لئحة التعامل يف الأوراق املالية

عن طريق القرتا�ض والبيع على املك�سوف 

الف�سل الأول

 تعريفات ونطاق ال�سريان

مادة )1(

تعريف���ات

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعايَن الواردة يف 

قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )64( ل�شنة 

2006، ويكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س 

خالَف ذلك:

القان���ون: قانون م�شرف البحريـــن المركزي والموؤ�ش�شات المالية، ال�شـــادر بالمر�شوم بقانون 

رقم )64( ل�شنة 2006.

�س له من ِقَبـــل الم�شرف والمقيَّد في �شجالته طبقًا لأحكام المادة  الو�سي���ط: ال�شخ�س المرخَّ

)89( من القانون. 

اإقرا����ض واقترا����ض الأوراق المالية: التعامل في الأوراق المالية الموؤهلة ِوْفقًا لل�شوابط الواردة 

في هذه الالئحة.

الأوراق المالي���ة الموؤهل���ة: الأوراق الماليـــة التي يجوز تداولها من خـــالل الإقرا�س والقترا�س 

والبيع على المك�شوف، ويتم الإعالن عنها ِوْفقًا لل�شوابط الواردة في هذه الالئحة.

�س لها من ِقَبل الم�شرف، بموجب القانون ومجلد التوجيهات  النظ�ام: ال�شركة اأو الموؤ�ش�شة المرخَّ

ة والت�شوية والإيداع وال�شجل المركزي  ال�شاد�س ال�شادر عن الم�شرف، لتقديم ِخْدمات المقا�شَّ

لالأوراق المالية في �شوق الأوراق المالية.

�س له  ح�س���اب الأوراق المالي���ة: الح�شـــاب الـــذي يحتفظ به النظـــام نيابة عن الو�شيـــط المرخَّ

مها النظام. وعمالئه، بغر�س ا�شتعماله في واحدة او اأكثر من الِخْدمات التي يقدِّ

البي���ع عل���ى المك�س���وف: اأيُّ بيع لورقـــة مالية موؤهلـــة، اقتر�شها البائع بموجـــب �شفقة اإقرا�س، 

واقترا�س اأوراق مالية ِوْفقًا لأحكام هذه الالئحة.                                               

�سناع���ة ال�س���وق: تقديم عرو�س اأ�شعار البيع وال�شراء على اأ�شا�س منتظم وم�شتمر لتعزيز �شيولة 

الورقة المالية.

ل من ِقَبل النظـــام لإجراء عملية اإقرا�س  وكي���ل اإقرا����ض واقترا����ض: ال�شخ�س العتباري المخوَّ

واقترا�ـــس الأوراق الماليـــة الموؤهلة ِوْفقًا لأحكام هذه الالئحـــة، كالنظام �شريطة الح�شول على 

موافقة الم�شرف الم�شبقة اأو كاأحد البنوك، اأو �شركات ال�شتثمار )فئة 1(.

المقِر�ض: من لديه ح�شاب اأوراق مالية، وُيقِر�س اأوراقًا مالية موؤهلة اإلى الُمقتر�س. 
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المقتِر�ض: من لديه ح�شاب اأوراق مالية، ويقتر�س اأوراقًا مالية موؤهلة من المقِر�س.

ن�س���اط اإقرا����ض واقترا����ض: التعامل فـــي الأوراق المالية الموؤهلـــة ِوْفقًا لتفاقيـــة يتم بموجبها 

نقـــل ملكية الأوراق المالية الموؤهلة ب�شفة موؤقتة مـــن الطرف الأول )المقِر�س( اإلى طرف اآخر 

ها بناًء على طلـــب المقِر�س خالل الفترة المتفق عليها  )المقتِر�ـــس(، مع التزام المقتِر�س بردِّ

اأو في نهايتها.

التعليم���ات: التعليمـــات التي ُي�شِدرها ال�شوق اأو النظام ، بعـــد الح�شول على الموافقة الم�شبقة 

مـــن الم�شرف، والتي تت�شمن ال�شوابط والإجراءات المتعلقـــة بالتعامل في الأوراق المالية عن 

طريق الإقرا�س والقترا�س والبيع على المك�شوف ِوْفقًا لأحكام هذه الالئحة.

ال�سركة الُمدرجة: ال�شركة الُمدرجة اأوراقها المالية في �شوق الأوراق المالية.

مادة )2(

اأنواع الأوراق املالية املوؤهلة

ال�شركات  اأ�شهم  الإقرا�س والقرتا�س والبيع على املك�شوف يف  التعامل عن طريق  يكون  اأ -  

املدرجة يف �شوق الأوراق املالية، وُي�شرَتط اأن يتم الإعالن عنها من ِقَبل النظام وال�شوق 

بعد احل�شول على موافقة امل�شرف حتى تكون موؤهلة للتعامل.

د النظام وال�شوق ال�شركات املدرجة التي ُي�شمح لها باإقرا�س واقرتا�س اأ�شهمها وبيعها  يحدِّ ب -  

على املك�شوف ِوْفقًا ملعايري ي�شعها النظام وال�شوق ويوافق عليها امل�شرف. 

مادة )3(

نطاق تطبيق الالئحة 

املك�شوف  والبيع على  والقرتا�س  الإقرا�س  املالية عن طريق  الأوراق  التعامل يف  يخ�شع  اأ -  

لل�شوابط والإجراءات املن�شو�س عليها يف القانون وهذه الالئحة، والتعليمات ال�شادرة 

تنفيذًا لهما.

امل�شرف  بقانون  املك�شوف  على  والبيع  املالية  الأوراق  واقرتا�س  اإقرا�س  اأن�شطة  تتقيَّد  ب -  

وجملد التوجيهات ال�شاد�س ومتطلبات هذه الالئحة، كما يتعنيَّ اأن تتوافق تلك الأن�شطة 

مع التعليمات ال�شادرة عن ال�شوق اأو النظام.

يكون النظام اجلهة التي تتوىل تنظيم اأن�شطة اإقرا�س واقرتا�س الأوراق املالية، يف حني  ج -  

يتوىل ال�شوق تنظيم عمليات البيع على املك�شوف. وعلى ال�شوق اأو النظام - كل يف نطاق 

اخت�شا�شه - توفري الأنظمة الفنية والتقنية الالزمة لت�شجيل وكالء الإقرا�س والقرتا�س 

وقْيد التعامالت اخلا�شة بالإقرا�س، وكذلك تنظيم ح�شابات الأوراق املالية املتعلقة بهذه 

التعامالت.
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اأو اقرتا�س الأوراق املالية وبيعها  اإقرا�س  د -  ل يجوز التعامل يف الأوراق املالية عن طريق 

امل�شاهمني  �شجل  اعتمدت  قد  املالية  للورقة  الـُم�شِدرة  اجلهة  تكن  ما مل  املك�شوف  على 

الإلكرتوين ب�شكل نهائي، ومت اإيداع كافة اأوراقها املالية لدى النظام.

هـ -  ل يجوز التعامل يف الأوراق املالية املوؤهلة عن طريق القرتا�س والبيع على املك�شوف يف 

الأ�شواق الأخرى خارج اململكة.

مادة )4(

ة مبوجب عقد ال�سوق املقا�سَّ

املالية عن  الأوراق  التعامل يف  ال�شوق على  ة مبوجب عقد  باملقا�شَّ املتعلقة  ال�شروط  ت�شري 

النظام  اأو  ال�شوق  املوؤهلة يف  املالية  لالأوراق  املك�شوف  على  والبيع  والقرتا�س  الإقرا�س  طريق 

�س له من ِقَبل امل�شرف. املرخَّ

الف�سل الثاين

 اإق�را�ض واقرتا�ض الأوراق املالي��ة 

مادة )5(

ال�سوابط والإجراءات

تتم جميع اأن�شطة اإقـرا�س واقرتا�س الأوراق املالية من خالل النظام. اأ - 

التاأكد من  اإل بعد  املوؤهلة  املالية  الأوراق  اإقرا�س واقرتا�س  الدخول يف عمليات  ل يجوز  ب - 

القدرة على الوفاء بال�شروط واملتطلبات الآتية:

1 - اأن تكون الأوراق المالية محل القرا�س اأوراق مالية موؤهلة وفق اأحكام المادة )2( من 

هذه الالئحة.

2 - األ تتجاوز مدة الإقرا�س �شتة اأ�شهر.

3 - ا�شتيفاء متطلبات ال�شمان الواردة في المادة )11( من هذه الالئحة. 

4 - التوقيع على اتفاقية الإقرا�س والقترا�س الم�شار اإليها في المادة )9( من هذه الالئحة. 

5 - اأن يكون لدى وكيل الإقرا�س ووكيل القترا�س الكفاءة المالية والب�شرية والموارد التقنية 

واإدارة للمخاطر.

على وكيل الإقرا�س ووكيل القرتا�س القيام بعملية الإقرا�س والقرتا�س ِوْفقًا لل�شوابط   ج -  

والإجراءات املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة والتعليمات ال�شادرة من النظام.

يجب نقل ِمْلكية الأوراق املالية املوؤهلة من املقِر�س اإىل املقرِت�س، ِوْفقًا للتعليمات ال�شادرة   د -  

من النظام من وقت اإىل اآخر. 
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مة ك�شمان من املقرِت�س اإىل املقِر�س، ِوْفقًا للتعليمات  يجب نْقل ِمْلكية الأوراق املالية املقدَّ  هـ -  

ال�شادرة من النظام.

للنظام اأن يحظر على اأيِّ طرف الدخول يف عمليات اإقـرا�س واقرتا�س اأوراق مالية موؤهلة،  و - 

يف احلالت الآتية:

1 - اإذا راأى اأن اأحكام اتفاقية الإقرا�س والقترا�س ل ت�شتوفي المتطلبات المن�شو�س عليها 

في هذه الالئحة.

2 - اإذا ن�شاأت اأحداث اأو تطورات تدل على عدم قدرة اأيٍّ من الطرفين على المتثال لأحكام 

هذه الالئحة والتعليمات ال�شادرة عن النظام.

واأ�شماء  املقِر�شة  املالية  الأوراق  باأ�شماء  للم�شرف  اأ�شبوعي  ك�شف  تقدمي  النظام  على  ز -  

العمالء املقِر�شني واملقرِت�شني وعدد الأوراق املالية املقر�شة من كل ورقة مالية موؤهلة، 

وقيمة عمليات الإقرا�س والقرتا�س التي مت تنفيذها.

مادة )6(

تعليمات الإقرا�ض والقرتا�ض

على النظام اإ�شدار التعليمات الالزمة لتنفيذ متطلبات الف�شل الثاين من هذه الالئحة بعد 

موافقة امل�شرف، مبا يت�شمن كحد اأدنى البيانات واملتطلبات الآتية:

ال�شروط املتعلقة باإن�شاء قر�س.  - 1

الإجراءات الالزمة ل�شرتداد الأوراق املالية املوؤهلة من املقرت�س.    - 2

التي  املوؤهلة  املالية  الأوراق  واقرتا�س  اإقـرا�س  خدمات  وطبيعة  بنوع  املتعلقة  التعليمات    - 3

رها النظام وال�شوابط اخلا�شة بكل خدمة من هذه اخِلْدمات.  يوفِّ

التعليمات املتعلقة بكيفية اإدخال القيود اخلا�شة باإقرا�س واقرتا�س الأوراق املالية املوؤهلة    - 4

�شمن النظام التقني لإقرا�س واقرتا�س الأوراق املالية لدى النظام. 

التعليمات املتعلقة بتنظيم حقوق والتزامات اأطراف التعامل.   - 5

وحقوق  الأ�شهم  اأرباح  توزيع  كيفية  فيها  املالية مبا  الأوراق  ب�شمانات  املتعلقة  التعليمات    - 6

الت�شويت واحلقوق املادية الأخرى املتعلقة بالأوراق املالية.

ر عليه ت�شليم الورقة املوؤهلة املقرت�شة.  حتديد الغرامات على الطرف الذي يتعذَّ  - 7

التعليمات املتعلقة بالت�شجيل واملوافقة على وكالء الإقرا�س والقرتا�س.   - 8

منوذج اتفاقية الإقرا�س والقرتا�س.   - 9
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مادة )7(

الأوراق املالية املرهونة و املحجوز عليها

ِوْفقًا لإجراءات النظام واأحكام  اأو املحجوز عليها  ل يجوز اإقرا�س الأوراق املالية املرهونة 

لئحة اإجراءات رْهن الأوراق املالية واحلٌجز عليها وانق�شاء الرهن ورْفع احلْجز عنها ال�شادرة 

بالقرار رقم )59( ل�شنة 2011.

 

مادة )8(

حدود املراكز املفتوحة امل�سرح بها لعمليات الإقرا�ض والقرتا�ض

 يف الأوراق املالية املوؤهلة

ح بها لأن�شطة الإقرا�س  على م�شتوى ال�شوق يجب األ يتجاوز حجم املراكز املفتوحة امل�شرَّ اأ -  

اإجمايل  باملائة  )2.5%( من  اثنان ون�شف  ن�شبته  املدرجة ما  ال�شركات  والقرتا�س يف 

الأ�شهم ال�شادرة لل�شركة املدرجة من حيث عدد الأ�شهم.

املقرت�س يف معامالت  اأو  للمقر�س  بها  ح  امل�شرَّ املفتوحة  املراكز  يتجاوز حجم  األ  يجب  ب -  

اإقـرا�س واقرتا�س الأوراق املالية املوؤهلة يف ال�شركة املدرجة ما ن�شبته واحد من ع�شرة 

باملائة )0.1 %( من اإجمايل الأ�شهم ال�شادرة يف ال�شركة املدرجة من حيث عدد الأ�شهم.

املالية  الأوراق  واقرتا�س  اإقرا�س  عمليات  اإجراء  عند  واملقرت�شني  املقر�شني  على  يجب  ج -  

املوؤهلة يف اأ�شهم ال�شركة املدرجة �شمان اأن هذه املعامالت تتوافق مع الأحكام التي تتعلق 

َملُّك مبوجب متطلبات امل�شرف الرقابية لأ�شواق راأ�س املال املن�شو�س عليها يف جملد  بالتَّ

امل�شرف  ِقَبل  من  �شة  مرخَّ مالية  موؤ�ش�شة  املدرجة  ال�شركة  كانت  اإذا  اأما  التوجيهات، 

َقيُّد بالقواعد والأنظمة املعمول بها فيما  فيجب بالإ�شافة اإىل املتطلبات املذكورة اأعاله، التَّ

يتعلق بن�شب َتلُّك امل�شيطرين واأيُّ تغيري يطراأ على ملكيتهم. كما يجب عليهم احل�شول 

الـِمْلكية، حتى واإْن تت املعاملة كجزء من  على موافقة م�شبقة من امل�شرف للتغيري يف 

ن�شاط اإقرا�س واقرتا�س الأوراق املالية.

مادة )9(

اتفاقية الإقرا�ض والقرتا�ض 

ُي�شرَتط عند التعامل يف الأوراق املالية املوؤهلة عن طريق الإقرا�س والقرتا�س مراعاة الآتي:

على   - تت�شمن  واملقرت�س  املقر�س  بني  املوؤهلة  املالية  الأوراق  لإقرا�س  اتفاقية  توقيع    - 1

الأخ�س - الآتي:
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اأ -  ا�شم المقِر�س ووكيله اإْن ُوِجد.

ب - ا�شم المقتر�س ووكيله اإْن ُوِجد.

ج - ا�شم ورمز الورقة المالية قيد الإقرا�س.

د - قيمة الأوراق المالية محل الإقرا�س.

هـ - مدة اإقرا�س الأوراق المالية. 

و - الن�س على نْقل ِمْلكية الأوراق المالية التي �شيتم اإقرا�شها من المقِر�س اإلى المقتِر�س 

طوال مدة الإقرا�س.

ز - الترتيبات المتعلقة بتوزيعات الأرباح واإجراءات ال�شركات، وحقوق الت�شويت وغيرها 

من الحقوق المرتبطة بالأ�شهم المقَر�شة.  

الإقرا�س،  فترة  انق�شاء  قبل  المقَر�شة  المالية  الأوراق  ا�شترداد  في  المقِر�س  حق   - ح 

واإجراءات ا�شترداد الأوراق المالية المقَر�شة.

ط - ر�شوم الإقرا�س الم�شتَحقة للمقِر�س من المقتِر�س في عملية الإقرا�س والقترا�س في 

الأوراق المالية.

ي - تحديد العمولت والر�شوم الم�شتَحقة لوكيَلي المقِر�س والمقتِر�س.

ر ت�شليم الأوراق المالية. ك - الإجراءات الالزمة حال تعذُّ

ر الوفاء باللتزامات من  ل - الأحكام المتعلقة بمراعاة حقوق الطرف الآخر في حالة تعذُّ

ِقَبل الطرف المتعِهد.

م - تحديد نوع ومقدار ال�شمان ِوْفقًا لأحكام هذه الالئحة واأحكام النظام وتعليماته.

ن - الحدود المقبولة لتخفي�س قيمة ال�شمان بما ل يتجاوز خم�شة بالمائة )%5(.

�س - الإجراءات الالزمة ل�شتبدال ال�شمان اأو زيادته، وتو�شيح حقوق الأطراف ترتيبًا على 

ذلك.

ع - الإجراءات الالزمة لت�شليم اأو ت�شييل ال�شمان والحفاظ على الهام�س.

تلك  ِمْلكية  نْقل  على  الن�س  فيجب  مدَرجة،  مالية  اأوراقــًا  م  المقدَّ ال�شمان  كان  اإذا   - ف 

اإلى المقِر�س طوال مدة الإقرا�س، والترتيبات المتعلقة  الأوراق المالية من المقتِر�س 

بتوزيعات الأرباح، واإجراءات ال�شركات، وحقوق الت�شويت وغيرها من الحقوق المرتبطة 

مة ك�شمان.   بالأوراق المالية المقدَّ

قيام املقرِت�س اأو وكيله بت�شليم ن�شخة من اتفاقية الإقرا�س والقرتا�س للنظام، على النحو   -2

ده التعليمات ال�شادرة من ِقَبل النظام. الذي حتدِّ
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مادة )10(

التزامات وكيل الإقرا�ض ووكيل القرتا�ض

يلتزم وكيل الإقرا�س ووكيل القترا�س بالآتي:  

اإبرام اتفاقية مع عمالئه.  - 1

الت�شجيل واحل�شول على املوافقة امل�شبقة من النظام من اأجل القيام باإقرا�س واقرتا�س   - 2

الأوراق املالية املوؤهلة.

اإقرا�س  مبعامالت  للقيام  عميله  من  تفوي�س  على   – املعاملة  تنفيذ  قبل   – احل�شول   - 3

واقرتا�س الأوراق املالية املوؤهلة.

وحجم  منهم،  الواردة  والتعليمات  بعمالئه  اخلا�شة  والقرتا�س  الإقرا�س  عمليات  قْيد   - 4

مة، وجميع العمولت والر�شوم. العمليات التي تت، وال�شمانات املقدَّ

اإخطار العميل كتابًة اأو اإلكرتونيًا بالعمليات التي مت تنفيذها يف نف�س اليوم.  - 5

�شهرية  ب�شفة  ال�شمانات  بقيمة  املتعلقة  واملعلومات  املعامالت  بتفا�شيل  العميل  تزويد   - 6

وبناًء على طلب العميل.

تزويد امل�شرف اأو النظام باأية تقارير ُتطَلب مع اللتزام باملوعد النهائي لتقدمي التقارير   - 7

د من ِقَبل امل�شرف اأو النظام. املحدَّ

اإْطالع العميل على خماطر اإقرا�س واقرتا�س الأوراق املالية، واحل�شول على توقيع العميل   - 8

مبا يفيد العلم بتلك املخاطر.

ه.  بْذُل عناية ال�شخ�س احلري�س يف اأداء مهامِّ  -9

مادة )11(

ال�سم�ان

ًا من الآتي: م لقرتا�س الأوراق املالية املوؤهلة اأيَّ يجوز اأن يكون ال�شمان املقدَّ اأ -  

1- �شمان نقدي ل يقل عن مائة وخم�شة بالمائة )105%( من قيمة الأوراق المالية الموؤهلة 

المقتَر�شة. 

ِقَبل  �س من  2 - كفالة م�شرفية غير م�شروطة وغير قابلة لالإلغاء �شادرة عن بنك مرخَّ

ْفع عند الطلب بما ل يقل عن مائة وخم�شة بالمائة )105%( من  بة الدَّ الم�شرف ومتوجَّ

قيمة الأوراق المالية الموؤهلة المقتَر�شة.

مائة  عن  ال�شوقية  قيمتها  تقل  ل  للمقتِر�س  ومملوكة  ال�شوق  في  مدَرجة  مالية  اأوراق   -  3

وكيل  ويقوم  المقتَر�شة.  الموؤهلة  المالية  الأوراق  قيمة  من   )%105( بالمائة  وخم�شة 

م من قيمة الورقة المالية لأغرا�س احت�شاب  م المنا�شب )خ�شْ الإقرا�س بتطبيق الخ�شْ
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راأ�س المال ال�شافي( لتحديد قيمة ال�شمان للورقة المالية.

م من املقرِت�س اإىل املقِر�س، اأوراقًا مالية مدَرجة يف ال�شوق، يتعنيَّ  اإذا كان ال�شمان املقدَّ ب -  

تقدمي هذا ال�شمان ِوْفقًا لتعليمات النظام.  

مة ك�شمان طوال بقائها ك�شمان ل�شداد تويل التعامل  ل يجوز اإقرا�س الأوراق املالية املقدَّ ج -  

يف الأوراق املالية املذكورة.

مة ك�شمان للح�شول  ل حُتت�َشب قيمة الأوراق املالية املوؤهلة املقرَت�شة �شمن القيمة املقدَّ د -  

على تويل التعامل يف الأوراق املالية.

ك�شمان  مة  املقدَّ املالية  الأوراق  وحُتَفظ  املقِر�س،  وكيل  النقدي مبعرفة  ال�شمان  ُيحَفظ  هـ -  

لدى النظام.

النقدية  ال�شمانات  على  واملرتتبة  للمقرِت�س  العائدة  الفائدة  معدل  على  الطرفان  يتفق  و -  

مها املقرِت�س للمقِر�س. التي يقدِّ

يلتزم وكيل املقِر�س ب�شاأن ال�شمان، بالآتي: ز -  

1- اإعادة احت�شاب قيمة ال�شمان من خالل الآتي: 

القيمة  اأ�شا�س  على  يوميًا  وال�شمانات  املقَر�شة  املوؤهلة  املالية  الأوراق  تقييم  اإعادة  اأ(   

ال�شوقية لالأوراق املالية )�شعر الإغالق(. 

عندما ل يكون من املمكن اإعادة تقييم الأوراق املالية املوؤهلة املقَر�شة يوميًا، ميكن  ب(  

ده النظام،  ِلـما يحدِّ ِوْفقًا  اأو ب�شكل اأكرث تكرارًا  اإعادة تقييمها على اأ�شا�س اأ�شبوعي 

ويجب اإعادة احت�شاب مبلغ ال�شمانات املحتَفظ بها فيما يتعلق بالأوراق املالية املوؤهلة 

املقَر�شة ِوْفقًا لذلك.

دة باتفاقية  2 -  طلب زيادة ال�شمان من وكيل المقتِر�س حال انخفا�شه عن الن�شبة المحدَّ

القترا�س، وبما ي�شل بال�شمان للن�شبة المطلوبة، على اأن يتم زيادة ال�شمان في موعد 

اأق�شاه يوما عمل من تاريخ الطلب.

الإ�شافي  ال�شمان  بتقديم  المقتر�س  وكيل  قيام  المقدم حال عدم  ال�شمان  ت�شييل    -  3  

خالل الموعد المحدد على اأن يتم الت�شييل في اليوم التالي لنتهاء الموعد المحدد في 

البند )2( من الفقرة )ز( من هذه المادة.

4 -  اإخطار النظام عند ت�شييل ال�شمان.

املوؤهلة  املالية  الأوراق  اإقـرا�س  لدعم  املقرت�س  ِقَبل  من  م  املقدَّ ال�شمان  يكون  اأن  يجب  ح -  

متوافقًا مع اأحكام هذه الالئحة والتعليمات التي ُي�شِدرها النظام من وقت لآخر.
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مادة )12(

نقل ِمْلكية الأوراق املالية 

ل يجوز نْقل ِمْلكية الأوراق املالية املوؤهلة ب�شكل نهائي قبل قيام النظام با�شتكمال تنفيذ اأمر 

د لعملية التنفيذ وِطْبقًا للتعليمات ال�شادرة بهذا  اإقـرا�س الأوراق املالية بنجاح ِوْفقًا للزمن املحدَّ

ال�شاأن.

مادة )13(

اإلغاء معاملة الإقرا�ض والقرتا�ض

يجوز للنظام جتميد اأو اإلغاء معامالت اإقرا�س واقرتا�س الأوراق املالية املوؤهلة للمقِر�س  اأ -  

اأو املقرِت�س اأو وكيل الإقرا�س اأو وكيل القرتا�س يف احلالت الآتية:

التفاقية،  يف  عليها  املن�شو�س  التزاماتهم  من  باأيٍّ  التعامل  اأطراف  من  اأيٌّ  يف  مل  اإذا    - 1

بحيث ي�شبح من غري املمكن ا�شرتداد الأوراق املالية املوؤهلة.

ح بها يف املادة )8(. َقيُّد بحدود املراكز املفتوحة امل�شرَّ اإذا ف�ِشل املقِر�س اأو املقرِت�س يف التَّ   - 2

ل يتحمل النظام اأية م�شئولية جتاه املقِر�س اأو املقرِت�س اأو اأيِّ طرف اآخر نتيجة اإلغاء اأو  ب -  

جتميد معاملة اإقرا�س واقرتا�س الأوراق املالية املوؤهلة. 

الف�سل الثالث

 البيع على املك�سوف

مادة )14(

الأ�سخا�ض املوؤهلون

ديـــن اأدناه التعامل في الأوراق الماليـــة الموؤهلة عن طريق البيع  يجـــوز لالأ�شخا�س المحدَّ  

على المك�شوف في ال�شوق:

�س  ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري، �شريطة اأْن تتم جميع املعامالت من خالل و�شيط مرخَّ  - 1

له من ِقَبل امل�شرف.

2 -  �شانع ال�شوق.

3 -  اأيُّ �شخ�س اآخر يوافق عليه امل�شرف.

مادة )15(

قيود البيع  على املك�سوف

ل يجوز البيع على املك�شوف لالأوراق املالية الـُم�شَدرة عن طريق الكتتابات الأولية قبل  اأ -  

ي �شنة على الأقل من بدء التداول عليها يف ال�شوق. ُم�شِ
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للورقة املالية حمل حقوق الكتتاب  البيع على املك�شوف بالن�شبة  اإجراء عمليات  ل يجوز  ب -  

باأ�شهم زيادة راأ�س املال. 

مادة )16(

التزامات املتعاملني ببيع الأوراق املالية املوؤهلة على املك�سوف

ل يجوز للو�شيط الدخول يف اأيٍّ من عمليات البيع على املك�شوف اأ�شالة عن نف�شه، اأو نيابة  اأ -  

عن عميله، اإل بعد التاأكد من قدرته اأو قدرة العميل على ت�شليم الأوراق املالية املوؤهلة التي 

يرغب يف بيعها على املك�شوف بحلول تاريخ الت�شوية. وعلى الو�شيط التاأكد من قيام البائع 

باقرتا�س الأوراق املالية املوؤهلة، على اأن يتم حتويلها اإىل احل�شاب اخلا�س بالبائع والذي 

مت اإن�شاوؤه ِوْفقًا لأحكام وقواعد النظام. 

ل يجوز للو�شيط الدخول يف عمليات البيع على املك�شوف اإل اإذا كان �شعر اأمر البيع اأعلى  ب -  

ذة )اآخر �شفقة اعتيادية(. اأو ي�شاوي �شعَر اآِخر �شفقة منفَّ

د وتكون �شاحلة لليوم )اأمر تداول ليوم  يتعنيَّ اإدخال اأوامر البيع على املك�شوف ب�شعر حمدَّ ج -   

واحد(.

تتم عمليات البيع على املك�شوف يف ال�شوق العتيادي كاأية �شفقة بيع و�شراء اأوراق مالية. د -  

على الو�شيط عند اإدخال اأمر البيع على املك�شوف حتديد الأمر كمعاملة البيع على املك�شوف  هـ -  

يف نظام التداول الآيل.

)اجلل�شة  ال�شوق  افتتاح  قبل  ما  فرتة  يف  املك�شوف  على  البيع  اأوامر  اإدخال  يجوز  ل  و -  

التمهيدية(. 

ل يجوز ا�شتخدام البيع على املك�شوف بهدف الإ�شرار بعدالة الأ�شواق ونزاهتها. ز -  

مادة )17(

تعليمات البيع على املك�سوف

على ال�شوق اإ�شدار التعليمات الالزمة لتنفيذ متطلبات الف�شل الثالث من هذه الالئحة بعد 

موافقة امل�شرف، على اأن تت�شمن – على الأخ�س – الآتي:

التعليمات املتعلقة باإجراءات و�شوابط تنفيذ �شفقات التعامل على املك�شوف يف الأوراق    - 1

املالية املوؤهلة وال�شروط املتعلقة بذلك.

التعليمات الالزمة يف حالت الإخفاق يف ت�شليم الورقة املالية املوؤهلة وحتديد التعوي�شات    - 2

والغرامات الالزمة يف هذا ال�شدد.

التداول  عن  النا�شئة  واللتزامات  احلقوق  ت�شوية  ل�شمان  الالزمة  والإجراءات  التدابري    - 3
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املوؤهلة، يف حالة  املالية  الأوراق  ت�شليم  اإجراءات �شمان  ي�شمل  املك�شوف، مبا  بالبيع على 

ر وفاء البائع على املك�شوف بالتزاماته املرتتبة على اقرتا�س الأوراق املالية املوؤهلة.  تعذُّ

مادة )18(

الإف�ساح عن تعامالت البيع على املك�سوف

يقوم ال�شوق بالإف�شاح للجمهور يوميًا – بعد انتهاء جل�شة التداول – عن املعلومات ب�شاأن  اأ -  

�شفقات البيع على املك�شوف واملراكز املرتتبة عليها لكل ورقة مالية موؤهلة.

بالبيع  ذة  املنفَّ ال�شفقات  تفا�شيل  يت�شمن  للم�شرف  اأ�شبوعي  تقرير  تقدمي  ال�شوق  على  ب -  

على املك�شوف واأية معلومات اأخرى يطلبها امل�شرف.

مادة )19(

وْقف البيع على املك�سوف

للم�شرف من تلقاء نف�شه اأو بناًء على طلب ال�شوق اإيقاف البيع على املك�شوف ب�شكل موؤقت  اأ -  

رُّ  ت�شُ قد  ا�شتثنائية  اإذا حدثت ظروف  املوؤهلة،  املالية  الأوراق  كل  اأو  بع�س  دائم على  اأو 

بال�شوق ِوْفقًا لتقدير امل�شرف. 

يتم وْقف البيع على املك�شوف يف ذات اليوم ويف يوم العمل التايل بالن�شبة لالأوراق املالية  ب -  

املوؤهلة التي ينخف�س �شعرها يف يوم تداول واحد بن�شبة ل تقل عن خم�شة باملائة )5%( من 

�شعر الإغالق يف اليوم ال�شابق.

الف�سل الرابع

اأحكام عامة

مادة )20(

َم�ْسك ال�سجالت وتقدمي املعلومات

على ال�شوق والنظام ووكالء الإقرا�س والقرتا�س والو�شطاء املتعاملني يف ن�شاط الإقرا�س 

والقرتا�س والبيع على املك�شوف َم�ْشك ال�شجالت وِحْفظ البيانات واملعلومات والتعامالت ذات 

العالقة ملدة ل تقل عن ع�شر �شنوات من تاريخ كل تعامل. 

ومراجعة  فْح�س  عند طلبه  امل�شرف  املادة تكني  اإليهم يف هذه  امل�شار  الأ�شخا�س  وعلى 

ال�شجالت والبيانات وتزويده بن�شخ منها، ويجب عليهم توفري البيانات واملعلومات التي يتَطلَّبها 

امل�شرف �شواء ب�شكل دوري اأو غري دوري.
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مادة )21(

العمولت والأتعاب

لل�شوق اأو النظام – كلٍّ يف نطاق اخت�شا�شه – اأن ُي�شِدر قرارًا بالعمولت والأتعاب التي ُت�شتَحق 

ذة وكيفية حت�شيلهما، ول ُيعدُّ هذا القرار نافذًا اإل بعد موافقة امل�شرف.  على املعامالت املنفَّ

مادة )22(

املخالفات

باأن�شطة  املتعلقة  والتعليمات  بالقواعد  اإخالل  اأو  اأية خمالفات  التحقيق يف  للنظام  يكون  اأ -  

الإقرا�س والقرتا�س، ويكون لل�شوق ذات الأمر فيما يتعلق بالبيع على املك�شوف.  

للم�شرف من تلقاء نف�شه اأو بناًء على طلب ال�شوق اأو النظام املعِني التحقيق يف املخالفات  ب -  

املتعلقة باأن�شطة الإقرا�س والقرتا�س والبيع على املك�شوف. وللم�شرف فْر�س اجلزاءات 

والتدابري املن�شو�س عليها يف القانون، وذلك يف احلالت الآتية:

1 -  الإخالل باأحكام القانون اأو اللوائح اأو الأنظمة اأو القرارات اأو التوجيهات ال�شادرة تنفيذًا 

له.

2 -  الخروج على معايير ال�شلوك المهني. 

مادة )23(

الإبالغ والإحالة

على ال�شوق اأو النظام – كّل يف نطاق اخت�شا�شه – اإبالغ امل�شرف على الفور باأية خمالفة  اأ -  

من املخالفات امل�شار اإليها يف هذه الالئحة اأو باأية خمالفة للقواعد والتعليمات ال�شادرة 

عن ال�شوق اأو النظام.

التاأديب  اأو  التحقيق  جهات  اإىل  املخالفات  اإحالة  النظام  اأو  ال�شوق  اأو  للم�شرف  يجوز  ب - 

املعتَمدة من ِقَبل امل�شرف اأو ال�شوق اأو النظام.

مادة )24(

الإعالن عن بدء الإقرا�ض والقرتا�ض والبيع على املك�سوف    

ُي�شِدر ال�شوق اأو النظام – كلٌّ يف نطاق اخت�شا�شه – بعد موافقة امل�شرف اإعالنًا بتاريخ 

اأن يتم الإعالن قبل  البدء يف تقدمي ِخْدمات الإقرا�س والقرتا�س والبيع على املك�شوف، على 

تاريخ البدء مبدة ل تقل عن واحد وع�شرين يومًا.
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )24( ل�سنة 2019

 ب�ساأن اإلغاء الرتخي�ض املمنوح

لل�سركة العربية الأمريكية للتاأمني )البحرين( �ض.م.ب )مقفلة( معفاة

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،

وبناًء على توجيه املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية باإلغاء الرتخي�س املمنوح لل�شركة 

�س به بقرار من اجلمعية العامة غري العادية  فها عن مزاولة الن�شاط املرخَّ املذكورة، وذلك لتوقُّ

لل�شركة بتاريخ  19 اأغ�شط�س 2018،

قرر الآتي:

م��ادة )1(

ُيلغى الرتخي�س املمنوح لل�شركة العربية الأمريكية للتاأمني )البحرين( �س.م.ب )مقفلة( 

معفاة وامل�شجلة يف ال�شجل التجاري حتت رقم 1-17800 املوؤرخ يف 1986/11/20.

م��ادة )2(

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

ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

                                                                                        ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 7 رجــــــب 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 14 مار�س 2019م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )25( ل�سنة 2019

ب�ساأن اإلغاء ترخي�ض بنك جملة تقليدي

ل���)بنك كنارا(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته، وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن اخلدمات اخلا�شعة 

لرقابة م�شرف البحرين املركزي وتعديالتها،

وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيلغى ترخي�س بنك جملة تقليدي لـ)بنك كنارا ( املمنوح بتاريخ 30 دي�شمرب 2010، وامل�شجل 

حتت ال�شجل التجاري رقم 78879-1.

مادة )2(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

                                                                                        ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 7 رجــــــب 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 14 مار�س 2019م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )227( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  لالأزياء  بلوفر  )كوخ  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  كر�شة، 

رقم 122543، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ت�شامن، براأ�شمال مقداره 3،000 

)ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: وفاء كر�شة، زكرياء حممد ادري�س �شقراط.

اإعالن رقم )228( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  للتجارة  درمي  )جرين  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة 

89148، طالبني بتغيري ال�شكل القانوين جلميع فروع ال�شركة وذلك بتحويلهم اإىل �شركة ت�شامن، براأ�شمال مقداره 

ن�شرين   ،HARUNUR RASHID LATE HOSSAIN دينار بحريني، بني كل من:  األف(  20،000 )ع�شرون 

حممد عبداحلميد عبدالرحمن.

اإعالن رقم )229( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل الفرع الأول من املوؤ�س�سة الفردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

�شلطانة هداية علي حممد خان حممد ح�شن، مالكة موؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )الهالل لل�شحن والتفريغ، 
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امل�شجلة مبوجب القيد رقم 66364-1، طالبًة حتويل الفرع الأول للموؤ�ش�شة الفردية وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات 

م�شئولية حمدودة، براأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني وتكون ال�شركة مملوكة لكل من: ب�شرى 

�شلطانه هداية علي حممد خان حممد ح�شن، عادل عبدالرحمن جا�شم املعاودة.

اإعالن رقم )230( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

عبداهلل ح�شن عا�شري، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )لدجرز للخدمات املحا�شبية(، امل�شجلة مبوجب 

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة،  115961، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القيد رقم 

العنزي،  �شولن  ب�شري  خالد  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )ثالثة   3،000 مقداره  وبراأ�شمال 

عبدالكرمي اإبراهيم علي عبدالرحمن ال�شباغ، عدنان حممد عبداهلل ح�شن عا�شري.   

اإعالن رقم )231( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

كمال عواد حمجوب، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأ�شوار الكرامة للهواتف(، امل�شجلة مبوجب القيد 

رقم 90927، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 5،000 

 KAMAL و  اأحمد،  �شلطانة بيجوم عبدالقادر حممد  اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من:  )خم�شة 

   .MOSLEMUR RAHMAN

اإعالن رقم )232( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن 

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

يو�شف �شليمان، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شيدليه املنامة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 31058، 

300 )ثالثمائة(  اإىل �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوين  ال�شكل  طالبًة تغيري 

وفاطمة  الب�شنوي،  و�شميحة كامل دروي�س  �شليمان،  يو�شف  اأمل حممود  لكل من:  وتكون مملوكة  دينار بحريني، 

عبدالرحمن عبداهلل العو�شى.
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اإعالن رقم )233( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )الأبراج لل�شياحة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 74459، طالبني 

تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 

األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ لوؤي جواد ح�شن املح�شن.

اإعالن رقم )234( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

 

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

التي حتمل ا�شم )اأركان النه�شة للخدمات التجارية/ ت�شامن(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 74390، طالبني تغيري 

ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 

األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عبدالقادر ح�شني خ�شر امل�شرع، ومعاذ عبدالقادر ح�شني امل�شرع، 

وخمتار عبدالقادر ح�شني امل�شرع، وحممد عبدالقادر ح�شني امل�شرع. 

اإعالن رقم )235( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه �شونيا كون�شيتا 
مينيزي�س، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )اآي �شو�شيال بروجكت�س كمباين �س.�س.و(، امل�شجلة 

مبوجب القيد رقم 118630، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية 

 ANTONY :حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من

  .MENEZES، MAHESH BASIL JOEL PRABHU

اإعالن رقم )236( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

جمال  ال�شيد/  اإليه  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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مهدي علي �شرف، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )باب املهارة لال�شت�شارات(، امل�شجلة مبوجب القيد 

رقم 121471، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: جمال مهدي علي �شرف، وها�شم جمال مهدي علي 

�شرف.

اإعالن رقم )237( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة 

 

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

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

وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبني   ،29180

مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني.

اإعالن رقم )238( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

 

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

ممتاج اأودن، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )�شيام للعقارات �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد 

رقم 104546، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبا�س علي نافع حممد حمادي، نعمان اأودن 

.MAHEDI UDDIN NOMAN UDDIN، SHAHANARA NOMAN NOMAN UDDIN ،ممتاج اأودن

اإعالن رقم )239( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

بنت عبداملنعم العنيزي، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )نربا�س الرواد للمقاولت �س. �س.و(، 

امل�شجلة مبوجب القيد رقم 119932، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية 

بن  عبداملنعم  بنت  ر�شا  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  حمدودة، 
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عبدالعزيز العنيزي، وحممد ب�شري حممد حجازي.

اإعالن رقم )240( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

 

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

عبدالهادي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )مركز �شمارت كري الطبي �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب 

حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،125544 رقم  القيد 

اأحمد  حممود  اإ�شالم  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال 

عبدالهادى، واأنور اإ�شماعيل العبد اهلل، وغ�شان عبداهلل حممد علوان.             

اإعالن رقم )241( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

الأمريكي ذ.م.م(،  ا�شم )ال�شرير  التي حتمل  امل�شئولية املحدودة  ال�شركة ذات  الكوهجي، مالك  يو�شف حممود 

ال�شخ�س  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  92214، طالبًا  رقم  القيد  امل�شجلة مبوجب 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني.

اإعالن رقم )242( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة

 

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

2 �س.م.ب/مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد  امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )البحرين بي للتطوير 

رقم 69382، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 10،000،000 )ع�شرة ماليني( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: بي بي بي هولدنغ 2 ليمتد، �شركة 

روا�شي البحرين القاب�شة ذ.م.م.
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اإعالن رقم )243( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

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

ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )موىل بيزني�س �شينرت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 100324، 

 5،000 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبني 

)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ حممد �شامي فوده اأحمد فوده. 

اإعالن رقم )244( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

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

�شالح الدين حممد اإدري�س بالل، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )هاجر درمي تنجيد(، امل�شجلة مبوجب 

وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًة   ،17-8880 رقم  القيد 

 RAJUمقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: هبة �شالح الدين حممد اإدري�س بالل، و

.MULAMTHANATHU XAVIER

اإعالن رقم )245( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

اأحمد علي املغربي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )ح�شن املغربي للو�شاطة �س.�س.و(، امل�شجلة 

مبوجب القيد رقم 122756، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

ا�شمها التجاري )�شركه ح�شن املغربي للتجارة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، 

وتكون مملوكة لكل من:  حممد بن من�شور بن اأحمد النا�شر، وح�شن علي اأحمد علي املغربي. 

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

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )246( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

93621-1، طالبني  ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )ليف هيلثي ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 

األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اإبراهيم عبداهلل حجي اإبراهيم عبداهلل.        

اإعالن رقم )247( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

اإبراهيم خمي�س، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )عجائب الدنيا للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

73354-1، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 

اإبراهيم خمي�س، و اأحمد  اآلف( دينار بحريني، وتكون ال�شركة مملوكة لكل من: جناة  5،000 )خم�شة  مقداره 

     .MAMMUKUTTY KIZHAKKE PEEDIAKKAL

اإعالن رقم )248( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد 

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

الت�شامن التي حتمل ا�شم )الفردو�س للورق والبال�شتيك واملعادن/ ت�شامن(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 66713، 

 1،500 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبني 

)األف وخم�شمائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ملديحة من�شور حممد علي. 

اإعالن رقم )249( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شيد/ جا�شم خليفة 
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�شعد املهيزع، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )ق�شر اخل�شراء لتعبئة املواد الغذائية(، امل�شجلة مبوجب 

القيد رقم 65504-6، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، 

في�شل �شالح  قي�س  لكل من:  ال�شركة مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  اآلف(  3،000 )ثالثة  وبراأ�شمال مقداره 

 .AHAMMED MEPPATTامل�شقطي، و

اإعالن رقم )250( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه املحامي حممد بومطيع، 

نيابة عن ال�شيد/ حممد جابر غي�شان حممد، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )برجزز ديلمون للتجارة(، 

امل�شجلة مبوجب القيد رقم 73023، طالبا حتويل الفرع ال�شاد�س من املوؤ�ش�شة اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة �شريف للمواد الغذائية ذ.م.م(، وتكون مملوكة لكل من: عبدالرحيم اأحمد 

حممد �شريف، وعبد الرحمن اأحمد حممد �شريف، وجمموعة اأحمد �شريف القاب�شة ذ.م.م، وحممود اأحمد حممد 

�شريف،  وجنمة اأحمد حممد �شريف، ويون�س اأحمد حممد �شريف، ويو�شف اأحمد حممد �شريف.   

اإعالن رقم )251( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

  

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

عبدالرحمن اأكرب حممد، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مايلز لعطالت ال�شفر(، امل�شجلة مبوجب القيد 

رقم 117778-1، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 2،000 )األفني( دينار بحريني.

اإعالن رقم )252( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الزبيدي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )اإيكوفا لال�شت�شارات البيئية �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب 

القيد رقم 124902-1، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، 
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وبراأ�شمال مقداره 1،500 )األف وخم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإ�شالم علي علي داود، اأحمد 

حممود مللوم �شميدة، وعامر ب�شام اإبراهيم الزبيدي.

اإعالن رقم )253( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإىل موؤ�س�سة فردية

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

رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  الغذائية  للمواد  طيبة  )�شماء  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات 

لل�شيد/  مملوكة  وت�شبح  فردية،  موؤ�ش�شة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبني   ،119237

مقرن بن مبارك بن زيد اخلالدي.

اإعالن رقم )254( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

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

ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اأوليف العقارية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 104274، طالبني 

5،000 )خم�شة  وبراأ�شمال مقداره  الواحد،  ال�شخ�س  اإىل �شركة  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوين  ال�شكل  تغيري 

اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ حممد ن�شاد عبدالكرمي.

اإعالن رقم )255( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )كيربز حللول الأعمال ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 117597-

1، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 5،000 

)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ حممد �شامي فوده اأحمد فوده.     


