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 مر�شوم رقم )23( ل�شنة 2019

باإن�شاء وتنظيم هيئة رعاية �شئون اخليل

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 

احلكومة وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة وتعديالته،

2003 باملوافقة على نظام احلْجر البيطري يف دول جمل�س  وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 

التعاون لدول اخلليج العربية،

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

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، 

الطبية  املهن  قانون )نظام( مزاولة  باملوافقة على   2014 ل�شنة  رقم )17(  القانون  وعلى 

البيطرية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

ْفق باحليوان لدول  وعلى القانون رقم )52( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( الرِّ

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

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

وعلى املر�شوم رقم )13( ل�شنة 1999 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة العليا للخيل العربية،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذ املر�شوم، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، 

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الوزير: الوزير المعِني ب�شئون البلديات. 

الهيئة: هيئة رعاية �شئون الخيل الُمن�شاأة بموجب هذا المر�شوم. 

المجل�س: مجل�س اإدارة الهيئة.

الرئي�س: رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة.
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مادة )2(

ُتن�شاأ هيئة ت�شمى )هيئة رعاية �شئون اخليل(، تتبع الوزير، وتخ�شع لإ�شرافه.

ويكون الوزير هو امل�شئول عن الهيئة اأمام جمل�س الوزراء وال�شلطة الت�شريعية.

مادة )3(

يكون للهيئة جمل�س اإدارة يتكون من رئي�س وعدد كاف من الأع�شاء، على اأن يكون من بينهم:

ممثل عن ال�شطبالت الملكية بالديوان الملكي.  -1

ممثل عن التحاد الملكي البحريني للفرو�شية و�شباقات القدرة.  -2

ممثل عن نادي را�شد للفرو�شية و�شباق الخيل.  -3

ك الخيل. ممثل لُمالَّ  -4

ع�شوان من ذوي الخبرة والخت�شا�س ب�شئون الخيل.  -5

وي�شدر مر�شوم بت�شكيل اأع�شاء املجل�س بناًء على عْر�س الوزير، وتكون مدة الع�شوية فيه 

اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة.

ويختار املجل�س يف اأول اجتماع له نائبًا للرئي�س يحل حمل الرئي�س يف حالة غيابه.

وُيْكمل  الأداة،  بذات  حمله  يحل  َمن  يعيَّ  �شبب  لأيِّ  املجل�س  اأع�شاء  اأحد  حمل  خال  واإذا 

الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

مادة )4(

ُيعتَب املجل�س ال�شلطة العليا التي تتوىل ر�ْشم ال�شيا�شة العامة التي ت�شري عليها الهيئة، ويتخذ 

ما يراه منا�شبًا من قرارات واإجراءات لتحقيق اأهدافها ِوْفقًا للقواني املعمول بها، وميار�س على 

وجه اخل�شو�س املهام الآتية:

ر�ْشـــم ال�شيا�شات العامـــة المتعلقة برعاية ف�شيلـــة الخيل والمحافظة عليهـــا، واتخاذ كافة   -1

الإجراءات الالزمة لالإ�شراف على تنفيذ هذه ال�شيا�شات.

اإ�شـــدار ت�شاريح ا�شتيراد الخيل، و�شهـــادات الت�شدير عند الرغبة في بيعها لخارج البالد،   -2

اأو للم�شاركة في المهرجانات الدولية.

الإ�شراف على تنظيم مهرجانات و�شباقات الخيل داخل وخارج الدولة، والتعاون مع الجهات   -3

ل،  المعنية على �شياغة اأنظمة ون�شاطات الخيل )كال�شباقات ق�شيرة المدى، و�شباقات التََّحمُّ

وم�شابقات الَجمال، والفرو�شية باأنواعها، واإن�شاء �شياحة الخيل(.

ين وجمعيات  ين داخـــل الدولة وبيـــن المربِّ اإجـــراء الت�شـــالت واإقامة العالقـــات بين المربِّ  -4

الخيل بالخارج.
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ع التو�شيات المتعلقة بذلك،  مة ل�شئون الخيـــل، وو�شْ اإ�شـــدار القرارات وال�شتراطات المنظِّ  -5

ومتابعة عمليات ا�شتيراد وت�شدير الخيل من واإلى المملكة.

الرقابـــة علـــى م�شـــادر ا�شتيـــراد الخيل، وطـــرق رعايته، واأف�شـــل ال�شبل لتطويـــره ل�شمان   -6

المحافظة على هذا الموروث لالأجيال الحالية والم�شتقبلية.

مة لعمل المن�شاآت المتعلقـــة بالمحاجر والمعازل المتعلقة بالخيل  اقتـــراح ال�شيا�شات المنظِّ  -7

والإ�شراف على �شير عملها، وذلك بالتن�شيق مع الجهات البيطرية المخت�شة بالمملكة وِوْفقًا 

لأحكام القانون رقم )8( ل�شنة 2003 بالموافقة على نظام الحْجر البيطري في دول مجل�س 

التعاون لدول الخليج العربية.

التعـــاون مع جهات الخت�شا�س البيطرية، للمحافظة على الخيل، وكذلك اإ�شدار ال�شهادات   -8

البيطرية الخا�شة بها.

ـــع التو�شيات الالزمة لالإدارات المخت�شـــة بالمملكة )�شئون الجمارك، وزارة ال�شحة(  و�شْ  -9

لعمل الت�شهيالت المنا�شبة للخيل.

10- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة ب�شئون وقاية الخيل من الأمرا�س الوبائية.

11- الإ�شراف على �شير العمل في الم�شت�شفيات والعيادات المتخ�ش�شة بعالج الخيل.

12- التعاون الدائم وتبادل المعلومات مع الوزارات والجهات والموؤ�ش�شات ذات العالقة بف�شيلة 

الخيل.

13- التن�شيـــق بين الوزارات والجهات والموؤ�ش�شات ذات العالقة بف�شيلة الخيل لتحقيق التكامل 

وحمايـــة ف�شيلة الخيل، و�شمان قيـــام كل جهة باخت�شا�شاتها المعتَمدة في المحافظة على 

الخيل.

14- التوا�شل مع المنظمات الإقليمية والدولية المخت�شة ب�شئون الخيل لنْقل اأف�شل الممار�شات 

لحماية ف�شيلة الخيل والمحافظة عليه.

ع ال�شتراتيجيات والخطط الهادفة لت�شجيع هواية ركوب الخيل ون�شر ثقافة المحافظة  15- و�شْ

عليها في المجتمع.

16- الإ�شراف على اإ�شدار المطبوعات الخا�شة بقواعد وُنُظم ودوريات الخيل داخل الدولة.

17- تمثيل المملكة في جميع موؤتمرات ومهرجانات الخيل داخل وخارج الدولة.

18- تنظيم الندوات والمحا�شرات المتعلقة بالخيل.

مادة )5(

َي�شِدر بنظام عمل املجل�س و�شائر الأمور املتعلقة ب�شئونه قرار من الرئي�س. 

وتعقد اجتماعات املجل�س بناًء على دعوة من رئي�شه يف املكان والزمان اللذين يحددهما. 
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ويجوز للمجل�س دعوة الرئي�س التنفيذي حل�شور اجتماعاته دون اأن يكون له حق الت�شويت.

ويتوىل الرئي�س �شلطة الإ�شراف على �شئون الهيئة والوقوف على ُح�ْشن �شري العمل بها.

مادة )6(

يكون للهيئة رئي�س تنفيذي يعيَّ مبر�شوم  بناًء على تو�شية من املجل�س ُترَفع للوزير.

مادة )7(

يتوىل الرئي�س التنفيذي املهام الفنية والإدارية واملالية للهيئة، وحتدد �شالحياته وم�شئولياته 

�شري  املجل�س عن  اأمام  م�شئوًل  التنفيذي  الرئي�س  ويكون  الهيئة.  وقرارات  ولوائح  لأنظمة  ِوْفقًا 

اأعمال الهيئة طبقًا لأحكام هذا املر�شوم والأنظمة واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

ويف حالة ُخُلو من�شب الرئي�س التنفيذي لأيِّ �شبب، يعيَّ َمن يحل حمله بذات الأداة املن�شو�س 

عليها يف املادة )6( من هذا املر�شوم. ويقوم املجل�س بتكليف الرئي�س اأو اأحد اأع�شائه ملبا�شرة 

�شالحيات وم�شئوليات الرئي�س التنفيذي ب�شفة موؤقتة حلي تعيي رئي�س تنفيذي جديد.

مادة )8(

ميار�س املجل�س والرئي�س التنفيذي للهيئة مهامهم املن�شو�س عليها يف هذا املر�شوم واللوائح 

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له حتت الإ�شراف املبا�شر للوزير.

وما  بها  العمل  و�شري  الهيئة  ن�شاط  عن  دورية  تقارير  الوزير  اإىل  يرفع  اأن  املجل�س  وعلى 

تعرت�شها من معوقات واحللول املقرتحة لتفاديها، واأن يزوده مبا يطلبه من بيانات اأو معلومات اأو 

قرارات اأو حما�شر اأو �شجالت اأو تقارير لزمة؛ لقيام الوزير مبهام الإ�شراف على اأعمال الهيئة.

ويكون للوزير يف �شبيل قيامه بالإ�شراف على الهيئة اأن ُي�شِدر للهيئة توجيهات عامة يف تلك 

امل�شائل التي يرى اأنها مت�س ال�شالح العام، وعلى املجل�س اللتزام بها.

مادة )9(

يكون للمجل�س جهاز اإداري يتكون من عدد كاٍف من املوظفي الذين يتم تعيينهم بقرار من 

الرئي�س بناًء على تو�شية من الرئي�س التنفيذي.

وت�شري على موظفي اجلهاز الإداري بالهيئة اأحكام قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، ولئحته التنفيذية، كما ت�شري عليهم اأحكام القانون رقم )13( 

ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة.

مادة )10(

نها من اأداء مهامها، وتتكون هذه من املوارد من: كِّ تكون للهيئة املوارد املالية الكافية التي مُتَ

�س للهيئة �شمن ميزانية الوزارة المعنية ب�شئون البلديات. العتمادات المالية التي تخ�شَّ  -1
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الإعانات والهبات والِمَنح والتبرعات التي تقرر الهيئة قبولها، وذلك ِوْفقًا للقوانين والأنظمة   -2

المعمول بها في هذا ال�شاأن.

مادة )11(

تراها  وثائق  اأو  بيانات  اأو  معلومات  اأية  على  مهامها احل�شول  اأداء  �شبيل  للهيئة يف  يكون 

واملعلومات  بالبيانات  موافاتها  واخلا�شة  العامة  اجلهات  وعلى  اأهدافها،  لتحقيق  �شرورية 

والوثائق التي تطلبها ويف املوعد الذي حتدده.

مادة )12(

ُي�شِدر املجل�س الأنظمة واللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا املر�شوم.

مادة )13(

ُيلغى املر�شوم رقم )13( ل�شنة 1999 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة العليا للخيل العربية.

مادة )14(

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 14 رجـــب 1440هـ

الموافق: 21 مار�س 2019م



العدد: 3412 – الخميس 28 مارس 2019

10

 مر�شوم رقم )24( ل�شنة 2019

بت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة رعاية �شئون اخليل

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ل جملـ�س اإدارة هيئـة رعايـة �شـئـون اخليـل برئا�شـة ال�شيـخ دعيـج بـن �شلمـان بـن مبـارك  ُي�شـكَّ

اآل خليفة، وع�شوية كلٍّ من:

1- ال�شيخ محمد بن اأحمد بن �شلطان اآل خليفة

2- ال�شيخ �شلمان بن را�شد بن محمد اآل خليفة

3- ال�شيد فوزي عبداهلل نا�س

4- ال�شيد حيدر رافع الزعبي                        

5- ال�شيد يو�شف اأحمد العي�شى     

6- الدكتور فران�شي�شكو بيلومو      

وتكون مدة ع�شويتهم اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة. 

املادة الثانية

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 14 رجـــب 1440هـ

الموافق: 21 مار�س 2019م
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 مر�شوم رقم )25( ل�شنة 2019

بتعيني رئي�س تنفيذي لهيئة رعاية �شئون اخليل

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012 وتعديالتها،

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

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعيَّ الدكتور خالد اأحمد حممد ح�شن رئي�شًا تنفيذيًا لهيئة رعاية �شئون اخليل.

املادة الثانية

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

تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 14 رجـــب 1440هـ

الموافق: 21 مار�س 2019م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 قرار رقم )19( ل�شنة 2019

 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي

ْبط الق�شائي  هيئة الكهرباء واملاء �شفة ماأموري ال�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 بعد الطالع على قانون الإجراءات اجلنائية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 

2002 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

 وعلى املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1996 ب�شاأن الكهرباء واملاء،

 وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،

 وبناًء على التفاق مع وزير الكهرباء واملاء،

قرر الآتي: 

املادة الأوىل

ْبط الق�شائي بالن�شبة  ل موظفو هيئة الكهرباء واملاء التالية اأ�شماوؤهم �شفة ماأموري ال�شَّ يخوَّ

ل�شنة   )11( رقم  بقانون  املر�شوم  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم  دوائر  يف  تقع  التي  للجرائم 

1996 يف �شاأن الكهرباء واملاء والقرارات والأنظمة ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

1 - اأحمد علي الكويتي.

ي الأ�شود. 2 - عبدالأمير ر�شِ

3 - محمد اإبراهيم اأحمد.

املادة الثانية

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

وزير العدل 

                                                                              وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة                                                                                                          

�شدر بتاريخ: 10 رجـــــــــــــــب 1440هـ 

الـمـــوافـــــــق: 17 مــــــــــــــار�س 2019م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 قرار رقم )20( ل�شنة 2019

 باإ�شدار املبادىء التوجيهية اخلا�شة باإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال 

ومتويل الإرهاب يف مهنتي املحاماة والتوثيق

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعـــد الطـــالع على املر�شوم بقانون رقـــم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حظر ومكافحـــة غ�شل الأموال، 

وتعديالته،

و علـــى القرار رقـــم )64( ل�شنة 2017 ب�شاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْشل 

الأمـــوال ومتويل الإرهاب يف مهنة املحامـــاة ومكاتب ال�شت�شارات القانونيـــة الأجنبية يف مملكة 

البحرين و�شوابط التدقيق والرقابة عليها، 

باإجراءات حْظر ومكافحة  املتعلقة  ب�شاأن اللتزامات   2017 ل�شنة  القرار رقم )77(  وعلى 

اخلا�س  العدل  وكاتب  امل�شاعد  ق  واملوثِّ العدل  كاتب  اأعمال  يف  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�ْشل 

و�شوابط التدقيق والرقابة عليها،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعمل باأحكام املبادىء التوجيهية اخلا�شة باإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل 

الإرهاب يف مهنتي املحاماة والتوثيق والنماذج املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

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

                            وزير العدل 

                                                                              وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 رجـــــــــــــب 1440هـ 

الـمــــوافــــــق: 21 مـــــــــــار�س 2019م
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املقدمة

اإن مملكة البحرين وانطالقًا من م�شئولياتها كع�شو فاعل يف حميطها الإقليمي والدويل، 

داتها الدولية ب�شاأن مكافحة وحْظر غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب.  وان�شياعا للتزاماتها وتَعهُّ

والتكتالت  الأ�شواق  على  النفتاح  على  تقوم  التي  املعا�شرة  القت�شادية  بروؤيتها  وارتباطًا 

القت�شادية ِوْفق املعايري والقواعد التي اأر�شتها اجلهات الدولية املعنية مبناه�شة وحْظر غ�ْشل 

الأموال ومتويل الإرهاب، مبا يكفل الرتقاء مبعدلت التنمية امل�شتدامة، وحتفيز قدرات القت�شاد 

الوطني من خالل ا�شتقطاب ال�شتثمارات وروؤو�س الأموال الأجنبية.

الوزارات  واأن�شطة  ممار�شات  �شائر  تكون  اأن  على  البحرين  مملكة  حكومة  من  وحر�شًا 

الدولية،  ال�شبغة  ذات  القواعد  تلك  مع  ومتوافقة  املعايري،  مع هذه  متَّ�ِشقة  الإدارية  والأجهزة 

مبا يلبي متطلبات ا�شرتاتيجية مكافحة وحْظر غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب، على نحو يرتقي 

بالت�شنيف الدويل للمملكة يف هذا املجال.

وا�شتلهامًا لتلك املقا�شد وا�شت�شرافًا لتلك الأهداف ال�شرتاتيجية، فقد اأولت وزارة العدل 

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف اهتمامًا بالغًا بهذا املو�شوع احليوي، حيث اأ�شدرت قرارين اأولهما: 

القرار رقم )64( ل�شنة 2017 ب�شاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال 

ومتويل الإرهاب يف مهنة املحاماة ومكاتب ال�شت�شارات القانونية الأجنبية يف مملكة البحرين 

اللتزامات  ب�شاأن   2017 ل�شنة  رقم )77(  القرار  وثانيهما:  عليها،  والرقابة  التدقيق  و�شوابط 

ق  املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال كاتب العدل واملوثِّ

امل�شاعد وكاتب العدل اخلا�س و�شوابط التدقيق والرقابة عليها.

املت�شالن  والواقعي  القانوين  امل�شهدان  بهما  ميوج  التي  املت�شارعة  التطورات  �شوء  ويف 

ُطر القانونية والتنظيمية امل�شتخَل�شة من هذين القرارين.
ُ
بالقواعد والأ

ا كان من املتعيَّ اأْن تواكب تلك القواعد كافة الظروف القانونية والجتماعية والقت�شادية  ولـمَّ

ُدها. يف الدولة، مبا ي�شمن اإقالة ما قد يعرت�س م�شارها من �شعوبات يتم ر�شْ

وحيث نوؤكد اأن الغاية املن�شودة والباعث اجلوهري لإ�شدار هذه املبادىء التوجيهية يتبلوران 

يف ُح�ْشن تطبيق القرارين امل�شار اإليهما، وم�شاعدة الأطراف املخاَطبة باأحكامهما على حتقيق 

اأهـدافهم والوفـاء بالتزاماتهـم املنبثقة عنهما، يف ظل بيئة عمل ت�شتقيم على دعائم ال�شفافية 

�ِشي م�شرَتك، وممار�شة منهجية �شليمة  زاهة، ف�شاًل عن ال�شعي احلثيث لإيجاد فْهم موؤ�شَّ والنَّ

تناأى بكافة الأن�شطة التي ينب�شط عليهما القراران عن اأية �شبهة  اأو َعوار.

وعليه واأْخذًا مبقت�شى ما تقدم من اعتبارات، فقد مت اإ�شدار هذه املبادىء للعام 2019. وقد 

عَمدنا اإىل تق�شيمها اإيل ق�شمي، الأول يعالج املبادىء املتعلقة بالتزامات مهنة املحاماة ومكاتب 

فِرد الق�شم الثاين لتناُول اللتزامات املتعلقة باأعمال 
ُ
ال�شت�شارات القانونية الأجنبية، يف حي اأ

ق امل�شاعد وكاتب العدل اخلا�س. كاتب العدل واملوثِّ
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الق�شم الأول

املبادىء التوجيهية اخلا�شة بتطبيق القرار رقم )64( ل�شنة 2017 ب�شاأن اللتزامات 

املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب يف مهنة املحاماة 

ومكاتب ال�شت�شارات القانونية الأجنبية يف مملكة البحرين، و�شوابط التدقيق 

والرقابة عليها

 

في معر�س تطبيق هذه المبادىء يراد بالعمليات الم�شبوهة اأو غير العادية، التالي:

ْفـــع النقدي التي  العمليـــات التي يتـــم دْفع المقابل فيهـــا نقدًا اأو عينـــًا با�شتثناء عمليات الدَّ  -1

تتـــم عبر النظـــام الم�شرفي، وتقوم �شبهة لـــدى المحامي اأو مكتب ال�شت�شـــارات القانونية 

الأجنبـــي اأو �شركـــة المحاماة ب�شـــاأن �شلتها بغ�ْشل الأمـــوال اأو تمويل الإرهـــاب اأو النقل غير 

الم�شروع لالأموال عبر الحدود، وذلك من خالل حجمها غير العادي اأو تكرارها اأو طبيعتها 

اأو الظـــروف والمالب�شـــات التي تحيط بها اأو نَمِطها غير العـــادي الذي ل ينطوي على هدف 

وا�شح، اأو غر�س قانوني ظاهر.

اإذا كان م�شمون العملية ل يتفق مع الن�شاط العادي الذي يزاوله الأ�شخا�س اأطراُفها، اأو كان    -2

ق اإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب ب�شكل  َموطن هوؤلء في دول ل تطبِّ

كاٍف، اأو فـــي دول مدرجة علـــى القوائم ال�شوداء لمجموعة العمل المالي )الفاتف( اأو الدول 

عالية المخاطر.

تلـــك العمليـــات التي يكون فيهـــا العميـــل اأو الم�شتفيد النهائـــي من الأ�شخا�ـــس اأو الكيانات   -3

المدرجة على قوائم مجل�س الأمن اأو القوائم المحلية.

م اأو  د بامل�شتفيد النهائي: ال�شخ�س الطبيعي الذي ميلك اأو لديه القدرة على التََّحكُّ وُيق�شَ

ال�شيطرة اأو التاأثري على ال�شخ�س العتباري طالب امل�شورة اأو الفتوى اأو ال�شت�شارة باأية و�شائل 

اأخرى عدا امِلْلكية القانونية، اأو ال�شخ�س الطبيعي الذي يتم اإجراء املعاملة نيابة عنه.

تطبيقـــًا للمـــادة )3( من  القـــرار  رقم )64( ل�شنـــة 2017 يكون تنفيذ م�شئـــول اللتزام   

ه بالك�شف عن العمليات الم�شبوهة  اأو غير العادية، بالكيفية الآتية: اخت�شا�شَ

اأ. مراقبـــة مـــدى التزام المحامـــي ومكتب ال�شت�شـــارات القانونيـــة الأجنبي و�شركـــة المحاماة 

لمتطلبات تنفيذ القرار المخاَطب به، على اأن ُتكفل لم�شئول اللتزام ال�شتقاللية وال�شالحية 

ليـــن وطالبي الفتوى اأو ال�شت�شارة اأو الم�شورة وجميع البيانات  لالطالع على معلومات الموكِّ

المتوافرة المتعلقة بهم.

ب. اللتزام تجاه المحامي ومكتب ال�شت�شارات القانونية الأجنبي و�شركة المحاماة بما يلي :

التاأكد من مدى مالءمة ال�شوابط والأنظمة والإجــراءات الداخلية المعمول بها لدى    -1
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متطلبات  لتحقيق  المحاماة؛  و�شركة  الأجنبي  القانونية  ال�شت�شارات  ومكتب  المحامي 

واأحكام القرار الم�شار اإليه.

ق من ح�شول العاملين التابعين للمحامي اأو مكتب ال�شت�شارات القانونية الأجنبي  2- التََّحقُّ

اأو �شركة المحاماة على التدريب المالئم لأداء المهام  المنوطة بهم طبقًا لأحكام القرار.

ال�شوابط  تطبيق  ب�شاأن  ال�شابق  بالبند  اإليهم  الم�شار  العاملين  التزام  مدى  3- مراقبة 

والأنظمة والإجراءات الداخلية المتعلقة بمكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب.

4- مراقبة مدى التزام المحامي ومكتب ال�شت�شارات القانونية الأجنبي و�شركة المحاماة 

ع ُنُظم واإجراءات تكفل تحديث ال�شجالت، ومدى تطبيق هذه النُُّظم والإجراءات  ب�شاأن و�شْ

ب�شكل منتظم.

5- التاأكد من و�شع المحامي ومكتب ال�شت�شارات القانونية الأجنبي و�شركة المحاماة للنُُّظم 

والإجراءات التاأديبية التي تكفل التزام العاملين التابعين له بتنفيذ اأحكام القرار.

اأو  الفتوى  الموكلين وطالبي  تجاه  الواجبة  العناية  واإجراءات  اأنظمة  ق من كفاية  6- التََّحقُّ

ال�شت�شارة اأو الم�شورة، ومعقولية وم�شداقية المعلومات المتعلقة بهم.

ِقه مما ورد فـــي الفقرة )ب( �شالفة البيان اإبالغ وحدة  ج. يجـــب علـــى م�شئول اللتزام اأثناء تَحقُّ

ذة في حال مـــا اإذا تَبيَّن له اإخالل المحامـــي ومكتب ال�شت�شارات  المتابعـــة والوحـــدة المنفِّ

القانونية الأجنبي و�شركة المحاماة باأيٍّ من اللتزامات المفرو�شة على اأيٍّ منهما.

ذة عن الأعمال الم�شبوهة اأو  د. يجـــب على م�شئول اللتزام اإبالغ وحدة المتابعة والوحـــدة المنفِّ

غير العادية  خالل اأول يوم عمل على الأكثر من معرفته بتلك الوقائع.

هــــ. يعد م�شئول اللتـــزام تقريرًا – طبقًا للنموذج المرفق – ب�شـــاأن العمليات الم�شبوهة اأو غير 

العاديـــة من واقع المعلومـــات والبيانات وال�شجالت الخا�شة بالموكليـــن. ويجب اأن يت�شمن 

التقريـــر و�شفًا كامـــاًل للعملية ونوِعها وقيمِتهـــا وُعْمَلِتها وتاريخ اإجراِئهـــا واأ�شماء الأطراف 

الم�شتركيـــن فيهـــا، والأ�شباب التي دعـــت اإلى اعتبار العملية م�شبوهـــة اأو غير عادية، وكافة 

ذة، وي�شلَّم  البيانـــات والمعلومات الإ�شافية التي قد تطلبها وحدة المتابعـــة اأو الوحدة المنفِّ

التقرير ب�شورة اإلكترونية.

و. على م�شئول اللتزام اإذا ظهر له – فيما بعد – عدم دقة التحريات المتعلقة بالهوية الخا�شة 

ذة بذلك، واأن يتخذ  بالأطراف ذوي العالقة بالعملية، اأن ُيْبِلغ وحدة المتابعة والوحدة المنفِّ

ق من الهوية.  ما يلزم من اإجراءات للوفاء بمتطلبات التََّحقُّ

ز. يجـــب الحتفاظ ب�شجل خا�س بالأعمال الم�شبوهة اأو غير العادية، على اأن ي�شمل هذا ال�شجل 

علـــى وجه الخ�شو�ـــس نوع العملية وتاريخ الإبـــالغ وبيانات العميل ومبلـــغ العملية، على نحو 

يتيح تكوين �شورة وا�شحة عن هذه الأعمال وتفا�شيل كافة الإجراءات التي اتُِّخذت ب�شاأنها، 
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وعلـــى اأن ي�شـــم ال�شجل كذلك العمليات التي لم تكتمل نتيجـــة �شبهة اأثيرت ب�شاأنها اأو  لعدم 

قيـــام العميـــل بتزويد المحامي ومكتـــب ال�شت�شـــارات القانونية الأجنبي و�شركـــة المحاماة 

بالم�شتندات والوثائق التي ُتثِبت هويته. 

ح. ت�شلَّـــم جميع التقارير ب�شورة اإلكترونية مرفقة بها م�شتندات الهوية الخا�شة بالأطراف ذوي 

العالقة بالمعاملة، واأية م�شتندات ذات عالقة اإلى وحدة المتابعة والوحدة المنفذة، وُتحَفظ 

هذه التقارير لفترة ل تقل عن خم�س �شنوات من تاريخ انتهاء اأيٍّ من تلك العمليات.

تطبيقـــًا للمـــادة )4( من القـــرار وانطالقًا من التـــزام المحامين ومكاتـــب ال�شت�شارات   

ق من هويـــة الموكلين وطالبي الفتوى اأو  القانونيـــة الأجنبية و�شركات المحاماة بالك�شف والتََّحقُّ

ال�شت�شارة، يتعيَّن عليهم القيام بالآتي:

اأ.  و�شـــع الإجـــراءات المنا�شبة التي تلزم كل طالب فتوى اأو م�شـــورة اأو ا�شت�شارة اأن  يثبت هويته 

وهوية الم�شتفيد النهائي من الفتوى اأو الم�شورة اأو ال�شت�شارة، واأن يقدم اأدلة كافية تبرهن 

على �شحة المعلومات المتعلقة بالهوية.  

ي، اأو  من�شئ  َثبُّت من هوية  الواقف والم�شتفيد والو�شِ ب. اتخاذ الإجراءات والتدابير الالزمة للتَّ

واأمين ومنفذ وحامي والم�شتفيد من الُعْهدة اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا اأو اعتباريًا.

ج . اأن ُيحَفظ في ال�شجل المعلوماتي الإلكتروني تاريخ بدء العالقة مع طالب الفتوى اأو الم�شورة 

ق من  م التََّحقُّ اأو ال�شت�شـــارة ونوُعهـــا ومبلُغهـــا وُعْمَلُتها وتفا�شيُلهـــا. ويجب ف�شاًل عما َتقـــدَّ

م�شتندات تاأ�شي�س ال�شخ�س العتباري، بما في ذلك عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي و�شند 

تمثيل ال�شخ�س العتباري.

د. تنفيـــذ اإجـــراءات )العنايـــة الواجبة المعـــززة(، كلمـــا كان هناك احتمال بوجـــود خطر اأكبر 

لإمكانية وقوع جريمة غ�ْشل الأموال اأو تمويل الإرهاب، اأو اإذا ما توافرت في اإحدى الحالت 

الآتية:

1- اإذا تعلق مو�شوع التوكيل اأو ال�شت�شارة اأو الفتوى اأو ال�شت�شارة باأيٍّ من الأعمال المن�شو�س 

عليها بالفقرة )2( من المادة )5( من القرار.

ت اإجراءات التاأكد من الهوية اإلى تحديد اأو التعرف على وجود مخاطر عالية.  2- اإذا اأدَّ

3- قيام �شخ�س اآخر بالتعامل نيابة عن طالب الفتوى اأو الم�شورة اأو ال�شت�شارة عندما يكون 

طالب الفتوى اأو الم�شورة اأو ال�شت�شارة  غير موجود فعليًا عند اإجراءات تحديد الهوية.

ممثلي  العامة  ال�شخ�شيات  اأحد  ال�شت�شارة  اأو  الم�شورة  اأو  الفتوى  طالب  يكون  4- عندما 

المخاطر. 

5- عندما تكون الفتوى اأو الم�شورة اأو ال�شت�شارة  متعلقة ببلد عالية المخاطر.

6- في حالة ما اإذا تَبيَّن اأن الم�شتفيد النهائي لطالب الفتوى اأو الم�شورة اأو ال�شت�شارة هو 
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زة عليه. �شخ�س، يجب تطبيق اإجراءات العناية المعزَّ

ف فيها قيام خطر اأكبر لحتمال وقوع جريمة غ�ْشل اأموال اأو تمويل  7-  اأية حالة اأخرى يتك�شَّ

اإرهاب.

اأو ال�شت�شارة، على  امل�شورة  اأو  الفتوى  التي ي�شنَّف فيها طالب  وَتعتِمد م�شتويات املخاطر 

العوامل الآتية: 

1- خلفية طالب الفتوى اأو الم�شورة اأو ال�شت�شارة.

2- الجن�شية / بلد المن�شاأ. 

3- الح�شابات المرتبطة مع طالب الفتوى اأو الم�شورة اأو ال�شت�شارة.

4- نوع الأن�شطة التجارية التي يبا�شرها. 

5- الم�شتفيد النهائي.

زة الإجراءات الآتية:  هـ. ت�شمل العناية الواجبة المعزِّ

1- الح�شول على مزيد من المعلومات لتحديد هوية طالب الفتوى اأو الم�شورة اأو ال�شت�شارة  

والم�شتفيد النهائي.

وال�شحة  الطبيعة  حيث  من  مة  المقدَّ الم�شتندات  من  ق  للتََّحقُّ اإ�شافية  تدابير  2- تطبيق 

اأو  اأو الم�شورة  اأو ال�شت�شارة  لطبيعة ن�شاط طالب الفتوى  اأو الم�شورة  ومالَءَمة الفتوى 

ال�شت�شارة  وما �شابه. 

3- اإذا كان دْفع المقابل المرتبط بمو�شوع الفتوى اأو الم�شورة اأو ال�شت�شارة �شيتم عن طريق 

حوالة، فيجب التاأكد من اأن المبلغ مدفوع من ح�شاب تم فْتُحه لدى موؤ�ش�شة مالية معترف 

ق قواعد مكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب. بها وتطبِّ

4- اإثبات م�شدر الأموال والغر�س من العملية اأو الفتوى اأو الم�شورة.

5- بذل تدابير خا�شة لمعرفة الم�شتفيد النهائي من الترتيبات القانونية القائمة اأو المزمع 

القيام بها وعلى وجه الخ�شو�س الوْقف والُعهدة المالية.

6- اأية اإجراءات اأخرى اأو تدابير اأ�شد بما يتنا�شب مع طبيعة الفتوى اأو الم�شورة اأو ال�شت�شارة. 

ق من هوية طالبي الفتوى اأو الم�شورة اأو ال�شت�شارة  و. تطوير وتحديث الإجراءات المتعلقة بالتََّحقُّ

وذلـــك ِوْفق المنهج  المبنـــي على المخاطر المعتَمد لدى الـــوزارة. كما يجب اإجراء تحديث 

م�شتمـــر للم�شتندات المتعلقة بالفتوى اأو الم�شـــورة اأو ال�شت�شارة، واإنهاء اأية عالقة عمل في  

حالة ما اإذا تَبيَّن فيما بعد اأنها م�شبوهة اأو غير عادية، ويجب اإبالغ وحدة المتابعة والوحدة 

ذة عنها فورًا. المنفِّ

تطبيقـــًا للمـــادة )5( من القرار، تلتزم مكاتـــب المحاماة ومكتب ال�شت�شـــارات القانونية   

الأجنبي و�شركة المحاماة بما يلي:
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ق من هوية طالب الفتوى اأو الم�شورة  ـــن قبل تقديم اأية م�شورة اأو فتـــوى اأو ا�شت�شارة التََّحقُّ اأ. يتعيَّ

ق  باع اإجـــراءات معقولة وكافية للتََّحقُّ اأو ال�شت�شـــارة والم�شتفيـــد النهائي منها، كما ينبغي اتِّ

مـــن م�شدر الأموال المتعلقـــة بالم�شورة اأو الفتوى اأو ال�شت�شارة  باأيـــة و�شيلة اإثبات ممكنة، 

ف�شاًل عن عدم التعامل مع اأ�شخا�س مجهولي الهوية اأو ممتنعين عن اإثبات هويتهم اأو هوية 

الم�شتفيد النهائي. 

ب. التنبيه على تابعيهم بعدم مخالفة اللتزامات الواردة في القرارات والتعليمات ال�شادرة من 

الوزارة فيما يتعلق باإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب. 

�س لها  ج. علـــى المحامين ومكاتب ال�شت�شـــارات القانونية الأجنبية و�شـــركات المحاماة المرخَّ

اإلـــزام فروعها التابعـــة لها العاملة بالخـــارج بتطبيق تدابير مكافحة غ�ْشـــل الأموال وتمويل 

الإرهـــاب بما يتوافـــق وتو�شيات مجموعة العمـــل المالي )الفاتف(، وتوجيههـــا اإلى  تطبيق 

اأحـــكام القرار  رقم )64( ل�شنة 2017 اآنف البيان  وهذه المبادىء، اإلى المدى الذي ت�شمح 

بـــه الأنظمة والقوانيـــن ال�شارية في تلك الدول التي تعمل بها، ول�شيما اإذا كانت تلك الفروع 

قائمة في دول عالية المخاطر اأو دول ل تتقيد بما ورد باأحكام و�شوابط القرار المذكور، اأو 

ذة في حالة  اإذا كان تَقيُُّدها به غير كاٍف، كما يلتزمون باإبالغ وحدة المتابعة والوحدة المنفِّ

مـــا اإذا كانـــت قوانين الدول التي تعمل بها تلك الفروع تعيق تطبيق اأحكام القرار والمبادىء 

التوجيهية الماثلة.

د. تطبيق جميع التو�شيات ال�شادرة عن مجموعة العمل المالي )الفاتف(.

هــــ. و�شـــع �شوابط واإجـــراءات كفيلة وكافية بتطبيق قـــرارات على قوائم مجل�ـــس الأمن  الدولي 

التابـــع لالأمم المتحدة واللجـــان التابعة له والقوائم المحلية والإبالغ عن اية �شبهات متعلقة 

بها.

و. مواكبة التحديثات التي تطراأ على قوائم مجل�س الأمن  الدولي التابع لالأمم المتحدة واللجان 

التابعـــة له، وذلك من خالل فح�س �شجالت الموكلين وطالبي الفتوى اأو ال�شت�شارة والتاأكد 

مـــن عدم انـــدراج اأيٍّ منهم بتك القوائم، علـــى اأن يتم ذلك في موعد غايتـــه اأربع وع�شرون 

�شاعة من وقت اإر�شالها من ِقَبل الم�شجل العام.

ز.  و�شع وتطبيق اإجراءات ِوفقًا للمنهج المبني على تقييم المخاطر. 

ح. تطبيـــق نتائـــج تقرير التقييـــم الوطني للمخاطر علـــى الم�شتوى الوطني وعْك�ـــس نتائجه على 

العمليـــات وعلى الإجراءات الداخليـــة، وتحديث تلك الإجراءات على نحو يواكب اأيَّ تحديث 

يطراأ على تقرير التقييم الوطني للمخاطر.

ط. و�شـــع ُنُظم رقابة داخلية كفيلـــة بالح�شول على معلومات العناية الواجبة تجاه طالب الفتوى 

ثة.  اأو الم�شورة اأو ال�شت�شارة من م�شادر موثوقة ومَحدَّ
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ي. يجـــب علـــى المحامي ومكتب ال�شت�شـــارات القانونيـــة الأجنبي و�شركة المحامـــاة الحتفاظ 

بالنتائج التي تم التو�شل اإليها والخا�شة بالعمليات الم�شبوهة وغير العادية، واإتاحة معلومات 

العنايـــة الواجبة تجـــاه طالبي الفتوى اأو الم�شـــورة اأو ال�شت�شارة، والنتائـــج التي تم التو�شل 

ذة.   اإليها، و�شجالت العمليات لوحدة المتابعة والوحدة المنفِّ

ك. اإذا ارتبطـــت الفتـــوى اأو الم�شـــورة اأو ال�شت�شارة بتحويالت ح�شابية – مـــن طالبي الفتوى اأو 

الم�شـــورة اأو ال�شت�شـــارة اأو نيابـــة عنهـــم – فاإنه يجب علـــى المحامي ومكتـــب ال�شت�شارات 

ق من اأن هذه التحويالت ت�شتمل على ا�شم الآمر  القانونيـــة الأجنبي و�شركة المحاماة التََّحقُّ

والم�شتفيـــد ورقـــم ح�شابه وعنوانـــه ومبلغ وم�شـــدر التحويل، واأن يكـــون التحويل من خالل 

النظـــام الم�شرفـــي فقط. ويترتـــب على عـــدم ا�شتيفاء البيانـــات الم�شار اإليهـــا فور طلبها  

اعتبار العملية اأو الم�شورة اأو الفتوى اأو ال�شت�شارة م�شبوهة اأو غير عادية، ويجب تبليغ وحدة 

ذة عنها فورًا. المتابعة والوحدة المنفِّ

ل. يجـــب على المحامـــي ومكتب ال�شت�شارات القانونية الأجنبي و�شركـــة المحاماة تقديم تقرير 

�شنوي ب�شورة اإلكترونية ِوْفقًا للنموذج المرفق اإلى الم�شجل العام بالوزارة، على اأن يت�شمن 

تفا�شيل كافة طلبات الم�شورة اأو الفتوى اأو ال�شت�شارة التي تمت خالل ال�شنة التي يَعد عنها 

التقريـــر، ويجـــب اأن ي�شتمل هذا التقرير على كافة المعلومـــات المن�شو�س عليها في المادة 

)4( مـــن هذا القرار، علـــى اأن يتم ت�شليمه في فترة ل تتجاوز ثالثـــة اأ�شهر من نهاية ال�شنة 

الميالدية.  

م- يتعيَّن على مكاتب التدقيق المالي المن�شو�س عليها بالبند )16( من المادة )5( من القرار 

َقيُّـــد بذات اللتزامات الإ�شافية الواردة بالمـــادة )4( من قرار وزير ال�شناعة والتجارة  التَّ

وال�شياحـــة رقم )173( ل�شنـــة 2017 ب�شاأن اللتزامات المتعلقة باإجـــراءات حْظر ومكافحة 

ليـــن بال�شجل التجاري و�شجل  غ�ْشـــل الأموال وتمويل الإرهاب فـــي اأعمال الأ�شخا�س الم�شجَّ

ل بالقرار رقم )108( ل�شنة 2018. ِقي الح�شابات بمملكة البحرين المعدَّ مدقِّ
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الق�شم الثاين

املبادئ التوجيهية اخلا�شة بتطبيق القرار رقم )77( ل�شنة 2017 ب�شاأن اللتزامات 

املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال كاتب العدل 

واملوثِّق امل�شاعد وكاتب العدل اخلا�س و�شوابط التدقيق والرقابة عليها

    

د بالعمليات امل�شبوهة اأو غري العادية، التايل:   يف معر�س تطبيق هذه املبادىء ُيق�شَ

العمليـــات التي ُي�شتَبه فـــي اأْن تكون لها �شلة مبا�شرة اأو غيـــر مبا�شرة بالجرائم المن�شو�س    -1

عليهـــا في الفقرة )1/2( من المادة )2( من المر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن 

حْظـــر ومكافحة غ�ْشـــل الأموال وتمويل الإرهـــاب، اأو تتعار�س في طبيعتهـــا مع ن�شاط طالب 

التوثيق. 

ْفع النقدي التي تتم  العمليـــات التي يتم دْفع المقابل فيها نقـــدًا اأو عينًا با�شتثناء عمليات الدَّ  -2

ل ب�شاأن �شلتها بغ�ْشل الأموال اأو  عبـــر النظام الم�شرفي، وتقوم �شبهة لدى ال�شخ�س الم�شجَّ

تمويـــل الإرهاب اأو النقل غير الم�شـــروع لالأموال عبر الحدود، وذلك من خالل حجمها غير 

العادي اأو تكرارها اأو طبيعتها اأو الظروف والمالب�شات التي تحيط بها اأو نمطها غير العادي 

الـــذي ل ينطـــوي على هدف وا�شح، اأو غر�ـــس قانوني ظاهـــر، اأو اإذا كان ن�شاط الأ�شخا�س 

الم�شاركيـــن فـــي العملية – اأو العمليـــات – ل يتفق مع ن�شاطهم العادي، اأو كان َموطن هوؤلء 

ق اإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب ب�شكل كاٍف، اأو في  في دول ل تطبِّ

دول مدرجة على القوائم ال�شوداء لمجموعة العمل المالي )الفاتف(.

تلـــك التي يكون فيها العميل اأو الم�شتفيد النهائـــي من الأ�شخا�س اأو الكيانات المدرجة على   -3

قوائم مجل�س الأمن اأو القوائم المحلية.

الذي  الطبيعي  ال�شخ�س  باأنه  النهائي:  بامل�شتفيد  املبادىء  اأحكام هذه  تطبيق  د يف  وُيق�شَ

م اأو ال�شيطرة اأو التاأثري على ال�شخ�س العتباري باأية و�شائل  ميلك اأو لديه القدرة على التََّحكُّ

اأخرى عدا امِلْلكية القانونية، اأو ال�شخ�س الطبيعي الذي يتم اإجراء املعاملة نيابة عنه.

ذة بوزارة الداخلية ووحدة املتابعة بالوزارة. ويراد باجلهة املخت�شة: الوحدة املنفِّ

على  املخاطر  عالية  الدول  قائمة  �شمن  فة  نَّ امل�شَ الدول  املخاطر:  عالية  بالدول  ويق�شد 

امل�شتوى الدويل ِطْبقًا للقائمة ال�شادرة من جمموعة العمل املايل )الفاتف(.

ف ال�شخ�شيات العامة ممثلو املخاطر: باأنهم �شاغلو الوظائف العليا وال�شيا�شيون  واأخريا ُتَعرَّ

والق�شاة ورجال الدين والدبلوما�شيون واأع�شاء ال�شلطة الت�شريعية وروؤ�شاء اجلمعيات ال�شيا�شية 

واخلريية والنقابات العمالية والفنانون وغريهم من ال�شخ�شيات العامة.

تطبيقًا للمادة )2( من القرار:  
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ق الم�شاعد وكاتب العدل الخا�س القيام بما يلي:   اأ-يلتزم كاتب العدل والموثِّ

1.  عدم القيام باأيٍّ من اأعمال التوثيق التي يكون هدفها غ�ْشل الأموال اأو تمويل الإرهاب.  

2.  التنبيه على تابعيه بعدم مخالفة اللتزامات الواردة في القرارات والتعليمات ال�شادرة 

من الوزارة فيما يتعلق باإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب.

َثبُّت من هوية جميع  اأطراف اأعمال التوثيق. ويتعيَّن فْح�س خلفية  3.  بذل عناية خا�شة للتَّ

واأغرا�س تلك العمليات. واإذا قامت لدية اأية �شبهة يتعيَّن  عليه تدوين النتائج التي يتم 

المخت�شة  الجهة  اإلى  عنها  تقرير  ورْفع  البيانات،  تلك  فح�س  واقع  من  اإليها  التو�شل 

ب�شكل اإلكتروني ِوْفقًا للنموذج المرفق.

4.  يجب على الأ�شخا�س الم�شجلين ا�شتيفاء كافة البيانات والم�شتندات الم�شار اإليها على 

النحو الآتي بيانه: 

بيانات اأطراف المعاملة المطلوب توثيقها اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا، وهي:

 1- ال�شم الرباعي.

 2- العنوان بالكامل )العنوان ومحل الإقامة(.

 3- الجن�شية.

 4- المهنة.

 5- بيانات بطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر.

6- الم�شتفيد النهائي.

 على اأن ُت�شتوَفى تلك البيانات اإذا كان طرف معاملة التوثيق �شخ�شًا اعتباريًا، وهي:

 1- ال�شم.

 2- ال�شكل القانوني.

 3- رقم القيد ومكان الت�شجيل.

 4- طبيعة الن�شاط والأغرا�س.

 5- عنوان المركز الرئي�شي والفرع اإْن ُوِجد.

 6- بيانات عن مالك ال�شركة والم�شاهمين الرئي�شيين فيها.

 7- اأ�شماء اأع�شاء ورئي�س مجل�س الإدارة.

 8- الممثل القانوني لل�شخ�س العتباري وبيان هويته.

 9- التواقيع المعتَمدة.

 10- عْقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي.

11- الم�شتفيد النهائي.

ق من م�شتندات تاأ�شي�س ال�شخ�س العتباري مبا يف ذلك عقد  ويجب ف�شاًل عما تقدم التََّحقُّ
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التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي و�شند متثيل ال�شخ�س العتباري.

ب. تطبيق جميع التو�شيات ال�شادرة عن مجموعة العمل المالي )الفاتف(.

ج . و�شـــع �شوابط واإجـــراءات كفيلة وكافية بتطبيق قرارات قوائم مجل�ـــس الأمن  الدولي التابع 

لالأمم المتحدة واللجان التابعة له والقوائم المحلية، والإبالغ عن اأية �شبهات متعلقة بها.

د. مواكبة التحديثات التي تطراأ على قوائم مجل�س الأمن الدولي التابع لالأمم المتحدة واللجان 

التابعـــة لـــه، وذلك من خالل فْح�س �شجـــالت الموكلين وطالبي التوثيـــق، والتاأكد من عدم 

انـــدراج اأيٍّ منهـــم بتلك القوائم، على اأن يتم ذلك فـــي موعد غايته اأربع وع�شرون �شاعة من 

وقت اإر�شالها من ِقَبل وحدة المتابعة.

هـ. و�شع وتطبيق اإجراءات ِوْفقًا للمنهج المبني على تقييم المخاطر. 

و. تطبيـــق نتائج تقرير التقييـــم الوطني للمخاطر وعْك�س نتائجه على العمليات وعلى الإجراءات 

الداخليـــة المبنيـــة على المخاطر، وتحديث تلك الإجراءات كلما تـــم تحديث تقرير التقييم 

الوطني للمخاطر.

ـــع ُنُظم رقابة داخلية كفيلة بالح�شول على معلومـــات العناية الواجبة تجاه طالب التوثيق  ز. و�شْ

ثة. من م�شادر موثوقة ومحدَّ

ح-  يجـــب الحتفـــاظ بالم�شتندات وال�شجالت وكافة المرا�شالت المتعلقـــة باأعمال التوثيق مدة 

نة والم�شتندات  خم�س �شنوات من تاريخ انتهاء تلك الأعمال، ويتعيَّن اأن تكون ال�شجالت المخزَّ

دة لها قابلة لال�شترجاع ب�شهولة.   الموؤيِّ

ق مـــن هوية العميل  ط. يلتـــزم ال�شخ�ـــس الم�شجـــل قبل اإجراء اأيـــة عملية اأو عمـــل توثيق بالتََّحقُّ

ق  باع اإجراءات معقولة وكافية للتََّحقُّ والم�شتفيد النهائي من العملية اأو التوثيق، كما يلتزم باتِّ

من م�شدر الأموال باأية و�شيلة اإثبات ممكنة، كما يلتزم بعدم التعامل مع اأ�شخا�س مجهولي 

الهويـــة اأو ل يقدمـــون اإثباتـــًا عـــن هويتهم اأو هويـــة الم�شتفيـــد النهائي من معاملـــة التوثيق 

المطلوبة. 

ي. يجب على ال�شخ�س الم�شجل و�شع الإجراءات المنا�شبة التي تلزم كل عميل يرغب في القيام 

باأعمـــال توثيق، باأن ُيْثِبت هويته وهوية الم�شتفيد النهائي، واأن يقدم اأدلة كافية تبرهن على 

�شحة المعلومات المتعلقة بالهوية. 

زة( كلما كان  ـــن علـــى الأ�شخا�س الم�شجليـــن تنفيذ اإجـــراءات )العناية الواجبة المعـــزِّ ك. يتعيَّ

هنـــاك احتمال بوجـــود خطر اأكبر باإمكانية وقـــوع جريمة غ�ْشل الأمـــوال اأو تمويل الإرهاب، 

ِوْفقًا للحالت الآتية: 

ق من الهوية اإلى الك�شف عن وجود مخاطر عالية.  1-  اإذا اأدت اإجراءات التََّحقُّ

2-  قيام �شخ�س اآخر بالتعامل نيابة عن العميل عندما يكون العميل غير موجود فعليًا عند 
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اإجراءات تحديد الهوية.

3-  عندما يكون طرف عملية التوثيق  اأحد ال�شخ�شيات العامة ممثلي المخاطر. 

4-  عند ما تكون عملية التوثيق متعلقة ببلد عالية المخاطر.

5-  في حالة ما اإذا تَبيَّن اأن الم�شتفيد النهائي من عملية التوثيق هو �شخ�س يجب تطبيق 

زة عليه. اإجراءات العناية المعزَّ

6-  اأية حالة اأخرى حين يكون هناك خطر اأكبر لحتمال وقوع جريمة غ�ْشل اأموال اأو تمويل 

اإرهاب.  

ل. اإذا كانت اأعمال التوثيق تتعار�س في طبيعتها مع ن�شاط اأو عمل العميل او وكيله، وعلى الأخ�س 

الأعمال الآتية:

1- عقود بيع اأو �شراء العقارات.

2- عقود تاأ�شي�س الأ�شخا�س العتبارية اأو توكيالت لإدارتها والت�شرف فيها اأو اإلغائها.

3- توكيل الإدارة والت�شرف في الح�شابات الم�شرفية، اأو الأوراق المالية والأ�شول الخا�شة 

ل و�شندات المديونية اأيًا كانت القيمة. بالموكِّ

زة الإجراءات الآتية:  م. ت�شمل العناية الواجبة المعزِّ

1- الح�شول على مزيد من المعلومات لتحديد هوية العميل والم�شتفيد النهائي. 

وال�شحة  الطبيعة  حيث  من  مة  المقدَّ الم�شتندات  من  ق  للتََّحقُّ اإ�شافية  تدابير  تطبيق   -2

ومالءمة عملية التوثيق لطبيعة ن�شاط العميل وما �شابه. 

3-  اإثبات م�شدر الأموال والغر�س من اأعمال التوثيق اأو المعاملة. 

4-  بذل تدابير خا�شة لمعرفة الم�شتفيد النهائي من التوثيق. 

5-  اأية اإجراءات اأخرى اأو تدابير اأ�شد بما يتنا�شب مع طبيعة اأعمال التوثيق.

ق من هوية  6.   يجب على ال�شخ�س الم�شجل تطوير وتحديث اإجراءاته فيما يتعلق بالتََّحقُّ

على  المبني  المنهج  وفق  وذلك  الم�شورة،  اأو  ال�شت�شارة  اأو  الفتوى  وطالبي  الموكلين 

المخاطر المعتَمد لدى الوزارة. 

ن. يلتزم ال�شخ�س الم�شجل بما يلي:

1- التاأكد من مدى مالءمة ال�شوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية المعمول بها لتحقيق 

متطلبات واأحكام القرار. 

ق من كفاية اأنظمة واإجراءات العناية الواجبة تجاه الموكلين، ومعقولية وم�شداقية  2- التََّحقُّ

المعلومات المتعلقة بهم التي يتم تح�شيلها للقيام باأعمال التوثيق.

اأو غير  3-  يجب على ال�شخ�س الم�شجل اإبالغ الجهة المخت�شة عن العمليات الم�شبوهة 
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العادية خالل اأول يوم عمل على الأكثر من معرفته بذلك. 

�ـــس. يعد ال�شخ�ـــس الم�شجل تقريرًا – طبقـــًا للنموذج المرفق – ب�شاأن العمليـــات الم�شبوهة اأو 

غيـــر العادية من واقع المعلومـــات والبيانات وال�شجالت الخا�شة باأطراف عمليات  التوثيق، 

ويجـــب اأن يت�شمـــن التقرير و�شفًا كاماًل للعمليـــة ونوِعها وقيمِتها وُعْمَلِتهـــا وتاريِخ اإجرائها 

واأ�شمـــاِء الأطـــراف الم�شتركين فيها، والأ�شبـــاِب التي دعت اإلى اعتبـــار العملية م�شبوهة اأو 

غيـــر عادية، وكافِة البيانات والمعلومات الإ�شافية التي قد تطلبها الجهة المخت�شة، وي�شلَّم 

التقرير ب�شورة اإلكترونية.

ع. علـــى ال�شخ�ـــس الم�شجل  اإذا ظهر له – فيمـــا بعد – عدم دقة التحريـــات المتعلقة بالهوية، 

ف على  َقيُّـــد بمتطلبات التََّعرُّ اأن ُيْبِلـــغ الجهة المخت�شـــة، واأن يتخذ ما يلزم من اإجراءات للتَّ

الهوية. 

ف. يجب الحتفاظ ب�شجل خا�س بالعمليات الم�شبوهة اأو غير العادية، على اأن ي�شمل هذا ال�شجل 

تفا�شيل كافية، بما في ذلك نوع العملية وتاريخ الإبالغ وبيانات العميل ومبلغ العملية، وعلى 

نحـــو يتيح تكوين �شـــورة وا�شحة عن هذه العمليات وتفا�شيل كافـــة الإجراءات التي اتُِّخذت 

ب�شاأنها. 

�س. يجب على كاتب العدل الخا�س تقديم تقرير �شنوي ب�شورة اإلكترونية ِوْفقًا للنموذج المرفق 

اإلـــى الجهة المخت�شة، على اأن يت�شمن تفا�شيل كافة طلبات التوثيق التي تمت خالل ال�شنة 

التـــي يِعـــد عنها التقرير، على اأن يتم ت�شليمه في فترة ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر من نهاية ال�شنة 

الميالدية.

ق. ُت�َشلَّـــم التقارير الم�شـــار اإليها ب�شورة اإلكترونية مع م�شتندات الهوية الخا�شة بالأطراف ذوي 

العالقـــة بالمعاملة واأية م�شتندات ذات عالقة اإلـــى الجهة المخت�شة، وُتحَفظ هذه التقارير 

لفترة ل تقل عن خم�س �شنوات من تاريخ انتهاء اأيٍّ من تلك العمليات. 
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )59( ل�شنة 2019

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عدد من العقارات يف منطقة توبلي – جممع 701

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

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

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

امل�شاريع  مناطق  ت�شنيف  اإىل   701 جممع  توبلي  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  يغريَّ 
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ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( ِ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�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 6 رجــــــب 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 13 مار�س 2019م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )60( ل�شنة 2019

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة املحرق - جممع 216

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،

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

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 بقواني ب�شاأن ا�شتمالك 

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

والتطوير واإ�شغال الطرق العامة،

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 

العمراين،

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

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

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  اإىل    216 جممع  املحرق  مبنطقة  الكائن   02010853 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 

مناطق ال�شكن اخلا�س  اأ )RA( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليه 
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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�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 6 رجــــــب 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 13 مار�س 2019م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )61( ل�شنة 2019

ب�شاأن ت�شنيف عقار يف منطقة بني جمرة - جممع 543

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقواني 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 

العمراين،

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

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

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  �شمن   543 جممع  جمرة  بني  مبنطقة  الكائن   05024893 رقم  العقار  ي�شنَّف 

مناطق ال�شكن اخلا�س  ب )RB( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق 
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ل�شنة  رقم )28(  الوزراء  رئي�س جمل�س  قرار  الواردة يف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه 

.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�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 6 رجــــــب 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 13 مار�س 2019م
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م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )26( ل�شنة 2019

ب�شاأن مْنح ترخي�س لبنك )البنك الفلبيني الوطني(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،

2007 ب�شاأن اخِلْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين  وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 

املركزي وتعديالتها، 

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:

مادة )1(

مينح بنك )البنك الفلبيني الوطني( ترخي�س مكتب متثيلي. 

مادة )2(

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

حمافظ م�شرف البحرين املركزي

                                                                                        ر�شيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 17 رجـــب 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 24 مار�س 2019م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز امل�شتثمرين

اإعالن رقم )256( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

امل�شجلة  للتجارة(،  وحقيقي  للفبكة  ا�شم )حقيقي  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  ر،  ُمَن�شَّ �شالح  اخل�شر 

مبوجب القيد رقم 82554-2 ورقم 82554-9، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة 

وفاء  لكل من:  وتكون مملوكة  دينار بحريني،  اآلف(  3،000 )ثالثة  وبراأ�شمال مقداره  ذات م�شئولية حمدودة، 

     .MOHAMMAD FURQAN SIDDIQUIر، و اخل�شر �شالح ُمَن�شَّ

اإعالن رقم )257( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن

 

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 )نادية واأحمد للدعاية والإعالن ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

116257، طالبي تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ت�شامن ا�شمها التجاري )�شركة نونا 

�شتايل للتجارة/ ت�شامن(، وبراأ�شمال مقداره 200 )مائتي( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: اأحمد بن 

�شعيد بن حممد الغامدي، ونادية املعرويف.

فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعت�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )258( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

فائق جميل العلى، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )�شيدلية الأثري �س.�س.و)، امل�شجلة مبوجب 
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حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًة   ،118120 رقم  القيد 

فهد  واأحمد عدنان  العلي،  فائق جميل  �شه ومن  بحريني، بي كل من:  دينار  )األفي(   2،000 وبراأ�شمال مقداره 

العزاوي.

 

اإعالن رقم )259( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

�س.�س.و(،  املعامالت  لتخلي�س  )اأنينيا  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  د�شوزا،  اإدوارد  �شاميثا 

امل�شجلة مبوجب القيد رقم 118477، طالبة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية 

حمدودة، وبراأ�شمال مقداره1،000  )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإدلي �شاميثا اإدوارد د�شوزا و

.RAJU KAITHA

اإعالن رقم )260( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد 

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

الت�شامن التي حتمل ا�شم )ملوند للعقارات/ ت�شامن(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 124714، طالبي تغيري ال�شكل 

دينار  )األف(  د.ب   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين 

بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ هبة البكري علي ك�شاب.

اإعالن رقم )261( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �شركة ذات م�شئوليه حمدودة

 

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

امل�شاهمة البحرينية التي حتمل ا�شم )اي دي �شي �شيف للعقارات �س.م.ب.مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

67917-1، طالبي تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة ا�شمها التجاري 

بحريني،  دينار  األف(  وخم�شون  )مائتان   250،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  للعقارات  �شي  دي  اي  )�شركة 

وت�شبح مملوكة لكل من: �شركة الإثمار للتطوير املحدودة، وحممد خليل عبدالرحيم ال�شيد. 
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رة  واملبِّ 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.

اإعالن رقم )262( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

العامة �س.�س.و(،  الليل لأن�شطة العالقات  التي حتمل ا�شم )عيون  الواحد  ال�شخ�س  على �شلطان، مالك �شركة 

امل�شجلة مبوجب القيد رقم 106840، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية 

حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإبراهيم ح�شن علي �شلطان، و

.SAMIA AHMED NUR

اإعالن رقم )263( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

  

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

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

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

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني.

اإعالن رقم )264( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن

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(،  واملقاولت  للتجارة  )كابريكون  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات 

114525-1، طالبي تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

 MUHAMMED BASHEER KOLIKKATTI من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  )األف( 

.KUNNUMMEL، ABDULNAZOOL SOOFI SHUKAR DEEN AHMED DEEN
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اإعالن رقم )265( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

  

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

امل�شجلة  الفني(،  لالإنتاج  �شتوديو  )ميلو  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  حمفوظ،  ال�شيد  خلف  ال�شيد 

مبوجب القيد رقم 38710، طالبًا حتويل الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة اإىل �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: فواز باقر ال�شيد خلف ال�شيد حمفوظ، وي�شرية حممد 

حممد �شبانه.

  اإعالن رقم )266( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة 

اإىل �شركة ذات م�شئولة حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه مكتب الزعبي و�شركاه 

لال�شت�شارات، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة امل�شاهمة البحرينية التي حتمل ا�شم )مالك لالإجارة �س.م.ب.مقفلة(، 

امل�شجلة مبوجب القيد رقم 66295، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية 

حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،500،000 مليون دولر اأمريكي.

رة  واملبِّ 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.

اإعالن رقم )267( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

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

العامة(،  والتجارة  للمقاولت  �شيب  )هاو�س  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  ال�شيد،  اإ�شماعيل  ها�شم 

امل�شجلة مبوجب القيد رقم 87818، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 150،000 )مائة وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم املالك نف�شه.
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اإعالن رقم )268( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

الواحد التي حتمل ا�شم )م�شنع اجلزيرة لالأملنيوم والزجاج �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 50430، طالبًا 

 250،000 وبراأ�شمال مقداره  اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة،  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوين  ال�شكل  تغيري 

)مائتان وخم�شون األف( ينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالعزيز عبداهلل حممد املو�شى، وبدر عبدالعزيز 

عبداهلل حممد املو�شى.

اإعالن رقم )269( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

جلوبال ريالتي ذ.م.م، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )جي جي ديفولوبرز �س.�س.و(، امل�شجلة 

مبوجب القيد رقم 111870، طالبة تغيري ال�شكل القانوين ل�شركة ال�شخ�س الواحد املذكورة، وذلك بتحويلها اإىل 

لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة  مقداره10،000   وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة 

ودهفال   ،MANOJ ISHWARLAL AJMERAو ذ.م.م،  ريالتي  جلوبال  مايفري  اأجمريا  �شركة  من: 

 ANURADHA NAYANو  ،NAYAN ARVIND SHAHو �شاه،  نايان  واأديتيا  اأجمريا،  اأجنيكانت 

 .SHAH

اإعالن رقم )270( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

مبوجب  امل�شجلة  كافيه(،  )�شالفيز  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  ال�شمري،  اإبراهيم  عبداحلكيم 

القيد رقم 91538-1، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، 

حممد  اإبراهيم  عبداحلكيم  من:  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال 

ونورة  ال�شمري،  اجلعفر  اإبراهيم  عبداحلكيم  وم�شاعل  املعماري،  �شريف  حممد  و�شلوى  ال�شمري،  اجلعفر 

عبداحلكيم اإبراهيم اجلعفر ال�شمري.
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اإعالن رقم )271( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن

 

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

رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  التجارية  للخدمات  النه�شة  )اأركان  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية 

 20،000 اإىل �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره  74390، طالبي تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 

)ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عبدالقادر ح�شي خ�شر امل�شرع، ومعاذ عبدالقادر ح�شي 

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

اإعالن رقم )272( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

حممد اجلمريي الهاجري، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأم املدن للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد 

رقم 76326، طالبا حتويل الفرع الأول من املوؤ�ش�شة اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري 

)�شركة دوريك لالإن�شاءات ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،050 )األف وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة 

.MANDEEP SINGH لكل من: اأحمد را�شد حممد اجلمريي الهاجري، و جكتار �شينج، و

رة  واملبِّ 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.

اإعالن رقم )273( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

عبداهلل حممد علي عبدالرحمن باميزد، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )برادات املرحومة(، امل�شجلة 

مبوجب القيد رقم 93411-1، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

 Aمقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: فوزية عبداهلل حممد علي عبدالرحمن باميزد، و

.K M MAYANUDDIN BHUYAN MD ABDUL AHAD BHUIYAN
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اإعالن رقم )274( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

ال�شيخ متعب عادل  اإليه  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

را�شد عبداهلل اآل خليفة، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شي بريز اإنرتنا�شيونال للمقاولت واخلدمات(، 

امل�شجلة مبوجب القيد رقم 97575، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية 

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

  .BINIL FRANCIS SCARIAاأحمد، و

اإعالن رقم )275( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

جعفر علي اأحمد، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شيك�س �شيجما للقوم�شيون(، امل�شجلة مبوجب القيد 

رقم 82553، طالبة حتويل الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  مع�شومة جعفر علي اأحمد، 

وعالء ح�شن عبداملجيد رم�شان. 

اإعالن رقم )276( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

لطيفه  ال�شيخة  اإليه  تقدمت  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

امل�شجلة  الفنية(،  ا�شم )تو فار لال�شت�شارات  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  اآل خليفة، مالكة  عبدالرحمن فار�س 

مبوجب القيد رقم 96635، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، 

 ،NAYEF SHAFEE من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  ومائة(  )األف   1،100 مقداره  وبراأ�شمال 

وال�شيخة مرمي دعيج �شلمان فهد اآل خليفة، وال�شيخة لطيفة عبدالرحمن فار�س اآل خليفة. 
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اإعالن رقم )277( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

اإنرتنا�شيونال ملقاولت الديكور(، امل�شجلة  ح�شن اللهياري، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اخلما�شية 

مبوجب القيد رقم 62897، طالبة حتويل الفرعي الثالث والرابع من املوؤ�ش�شة اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

ا�شم )اخلما�شية  الثالث  الفرع  اآلف( دينار بحريني، ويحمل  5،000 )خم�شة  وبراأ�شمال مقداره  بذاتها،  قائمة 

اإنرتنا�شيونال ملقاولت الديكور ذ.م.م(، والفرع الرابع ا�شم )اخلما�شية اإنرتنا�شيونال ملواد البناء ذ.م.م(، وتكون 

ال�شركة مملوكة لكل من: فريدة اأكب ح�شن علي اللهياري، وفادي حممد عمران.

رة  واملبِّ 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.

 اإعالن رقم )278( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

اإبراهيم بوفر�شن، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مريي روز للتنجيدات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

25064، طالبًا حتويل الفرع اخلام�س من املوؤ�ش�شة وامل�شمى )�شوبر اإك�شب�س للتجارة( اإىل �شركة ذات م�شئولية 

حمدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 10،000، )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإبراهيم 

 SHIRAZ MEETHALو  ،VAYAL PURAYIL ABDUL RAZACKو بوفر�شن،  ابراهيم  علي 

.VALLIYOTTU ABDULSATHARو ،MALIKANDY

اإعالن رقم )279( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ماّلك املوؤ�ش�شة الفردية 

التي حتمل ا�شم )فندق جراند �شوي�س/ بل رزورت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 116354، طالبي تغيري ال�شكل 

)مائتان   250،000 مقداره  وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين 

وخم�شون( األف دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة، وال�شيخة 
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ثاجبة بنت �شلمان بن حمد اآل خليفة. 

اإعالن رقم )281( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

و�شركاه الدولية/ ت�شامن، نيابًة عن مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مطعم لكو�شينا جورميت(، امل�شجلة 

اإىل �شركة ذات م�شئولية  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوين  ال�شكل  49790-2، طالبة تغيري  مبوجب القيد رقم 

حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفي( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: حممود جواد عدنان علي 

ها�شم، وملياء حممود عدنان املو�شوي. 

اإعالن رقم )282( ل�شنة 2019

 ب�شاأن دمج �شركة الطاير تراندز ذ.م.م

 بطريق ال�شم يف �شركة جمموعة الطاير/ ال�شرق الأو�شط ذ.م.م(

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

ذ.م.م(،  تراندز  )الطاير  ا�شم  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  دمج  بطلب  لال�شت�شارات  و�شركاوؤه 

امل�شجلة مبوجب القيد رقم 63128-4، وذلك بطريق ال�شم يف ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )جمموعة 

الطاير/ ال�شرق الأو�شط ذ.م.م(. امل�شجلة مبوجب القيد رقم 53220 وحلولها يف جميع حقوقها والتزاماتها.

رة  واملبِّ 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.

اإعالن رقم )283( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

حممد علي حممود العو�شي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )املدار للتجارة العامة(، امل�شجلة مبوجب 

حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،31008 رقم  القيد 

األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ليلى عبدالرحيم حممد علي  100،000 )مائة  وبراأ�شمال مقداره 

العو�شي، وعبدالرحيم حممد علي حممود العو�شي. 



العدد: 3412 – الخميس 28 مارس 2019

58

اإعالن رقم )284( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

  

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

رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  التعليم  لدعم  )عدلن  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك 

124736-1، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اآ�شية �شكري، واأبوبكر عدلن. 

 

اإعالن رقم )285( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

علي �شلمان املدوب، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )موؤ�ش�شة داود �شلمان املدوب للمقاولت(، امل�شجلة 

39278-3، طالبًا حتويل الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة قائمة  مبوجب القيد رقم 

 Walad Al Mudawib Contracting ذ.م.م  للمقاولت  املدوب  ولد  )�شركة  التجاري  ا�شمها  بذاتها 

Company W.L.L(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: داود 
.RAFAQAT HUSSAIN CHOUDHRY ABDUL GHANIشلمان علي �شلمان املدوب، و�

رة  واملبِّ 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.

 

اإعالن رقم )286( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �شركة ذات م�شئوليه حمدودة

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

امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )اآي اآي بي جي القاب�شة �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد 

ا�شمها  اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوين  ال�شكل  101714، طالبي تغيري  رقم 

و�شتمائة  اآلف  )�شبعة   7،650،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  هولدينج  جروب  بي  اآي  اآي  )�شركة  التجاري 

وخم�شون األف( دولر اأمريكي، وت�شبح مملوكة لكل من: �شهيل �شلطان اأحمد، و�شركة اإنكيوبرت اإنف�شتمنت�س ليمتد، 

و�شركة جوريال�س اأند كمبوين ليمتد 
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رة  واملبِّ 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.

اإعالن رقم )287( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

حبيب حممد احلليبي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )القاب�س للخدمات امليكانيكية املوثوقة(، امل�شجلة 

مبوجب القيد رقم 42668، طالبًا حتويل الفرعي الرابع وال�شاد�س من املوؤ�ش�شة اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، 

حممد  حبيب  يو�شف  عمار  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )اأربعون   40،000 مقداره  وبراأ�شمال 

احلليبي، وح�شي عبداهلل حمزة اإبراهيم اأحمد.

اإعالن رقم )288( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

  

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(،  للحفالت  بلو  اأكوا  )�شركة  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات 

97522، طالبي تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال ومقداره 

 NABEEL KABIR MOHAMMED/20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد

  .KABEER
رة  واملبِّ 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.

اإعالن رقم )289( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س 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 )العطريات البرتوكيماوية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 97343، 

وبراأ�شمال مقداره20،000   الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبي 

)ع�شرون األف )دينار بحريني، وت�شبح مملوكة  لل�شركة القاب�شة للنفط والغاز �س.م.ب مقفلة.


