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 �أمر ملكي رقم )3( ل�سنة 2017
بمْنح و�سام

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة                     ملك مملكة �لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا باالآتي:
�ملادة �الأولى
ُينح و�شام الكفاءة من الدرجة الأولى اإلى كل من:

ان حممد زيد الغنيم. 1- املقدم الركن   ح�شَّ
2- الرائد الركن    حممد جمعة الرميحي.

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

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريــــــخ: 25 ربيع الآخر 1438هـ
الـمـوافـق: 23 يـنـايـــــــــــــر 2017م
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 قانون رقم )2( ل�سنة 2017
 بالت�سديق على �التفاقية �لعربية

 لمكافحة جر�ئم تقنية �لمعلومات 
 

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

عة يف مدينة القاهرة بتاريخ       وعلى التفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، املوقَّ
1432/1/15هـ املوافق 2010/12/21م،

ْقنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ  اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ
 

�ملادة �الأولى
عة يف مدينة القاهرة  ودق على التفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، املوقَّ      �شُ

بتاريخ 1432/1/15هـ املوافق 2010/12/21م، واملرافقة لهذا القانون.
 

�ملادة �لثانية
     على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، 

وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
 

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريــــــخ: 25 ربيع الآخر 1438هـ
الـمـوافـق: 23 يـنـايـــــــــــــر 2017م
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 قانون رقم )3( ل�سنة 2017
 بالت�سديق على �التفاقية �لعربية

 لنْقل نزالء �لموؤ�س�سات �لعقابية و�الإ�سالحية 
في �إطار تنفيذ �الأحكام �لجز�ئية

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة                     ملك مملكة �لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى التفاقية العربية لنْقل نزلء املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية يف اإطار تنفيذ الأحكام 
عة يف مدينة القاهرة بتاريخ 1432/1/15هـ املوافق 2010/12/21م، اجلزائية، املوقَّ

ْقنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

�ملادة �الأولى
اإطار تنفيذ  العقابية والإ�شالحية يف  املوؤ�ش�شات  لنْقل نزلء  العربية  ودق على التفاقية  �شُ
عة يف مدينة القاهرة بتاريخ 1432/1/15هـ املوافق 2010/12/21م،  الأحكام اجلزائية، املوقَّ

املرافقة لهذا القانون.

�ملادة �لثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء و الوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون ، ويعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية .

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريــــــخ: 25 ربيع الآخر 1438هـ
الـمـوافـق: 23 يـنـايـــــــــــــر 2017م
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 قر�ر رقم )3( ل�سنة 2017
ب�س�أن �سروط و�سوابط مْنح الجن�سية البحرينية لل�سفن الأجنبية

رئي�س جمل�س الوزراء : 
 1982 ل�شنة   )23( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البحري  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، 
وبعد موافقة جمل�س الوزراء ،

وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

قرر �الآتي:
�ملادة �الأولى

رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البحري  القانون  من   )2( املادة  بحكم  الإخالل  عدم  مع 
)23( ل�شنة 1982، يجوز لوزير املوا�شالت والت�شالت مْنح اجلن�شية البحرينية لل�شفن اململوكة 

لغري البحرينيني متى ما حتققت ال�ضروط وال�ضوابط الآتية: 
�شجالت مملكة  ت�شجيلها يف  تقدمي طلب  وقت  عامًا  ال�شفينة ع�شرين  يتجاوز عمر  ل  اأْن   )1(

البحرين.
ْفع. )2( اأْن ل تقل احلمولة الإجمالية لل�شفينة عن ثالثة اآلف طن، واأْن تكون ذاتية الدَّ

فة لدى اإحدى هيئات الت�ضنيف الع�ضو يف الحتاد الدويل لهيئات  )3( اأْن تكون ال�ضفينة م�ضنَّ
الت�ضنيف )International Association of Classification Society(، اأو اإحدى هيئات 

التَّ�ضنيف املعرَتف بها من ِقَبل وزارة املوا�ضالت والت�ضالت.
)4( اأْن ل تكون ال�شفينة مقيَّدة على الالئحة ال�شوداء ملذكرات التفاهم للتفتي�س والرقابة على 

ال�ضفن يف خمتلف مناطق العامل.
نة الدولية لإدارة ال�شالمة  ل ال�شفينة حا�شاًل على �شهادة امتثال ِوْفقًا للمدوَّ )5( اأْن يكون ُم�َشغِّ

.)International Safety Code - ISM(
)6( اأْن تتمتع ال�شركة املالكة لل�شفينة بو�شع مايل جيد.

)7( اأْن يكون لل�شركة املالكة لل�شفينة ممثل قانوين يف مملكة البحرين.
مع  دبلوما�شية  بعالقات  يرتبط  بلد  تاأ�شي�شها يف  قد مت  لل�شفينة  املالكة  ال�شركة  تكون  )8( اأْن 

مملكة البحرين، ولي�شت عليها عقوبات من املجتمع الدويل.
)9( احل�شول على موافقة قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية على مْنح اجلن�شية البحرينية 
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لل�شفن الأجنبية.
    ول يجوز للوزير مْنح اجلن�شية البحرينية لل�شفن الأجنبية اململوكة لأ�شخا�س اأو ل�شركات 
اأجنبية تنتمي اإلى دول غري �ضديقة للمملكة، اأو ل تربطها بها عالقات دبلوما�ضية، اأو تكون يف 

عالقات غري ودية معها اأو مع اإحدى الدول العربية اإل بعد موافقة جمل�س الوزراء.
 

�ملادة �لثانية
لتاريخ   التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  والت�شالت  املوا�شالت  وزير  على 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 
 

 رئي�ص جمل�ص الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الآخر 1438هـــ
الـمــوافـــــــــق: 22 يـنــايــــــــــــــر 2017م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوق�ف 
 قر�ر رقم )3( ل�سنة 2017

 ب�س�أن اإجراءات ا�ست�سدار الوث�ئق 
المخت�ص به� ق��سي الإجراءات ال�سرعية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1986 ب�شاأن الإجراءات اأمام املحاكم 

ال�شرعية وتعديالته،
وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،

وبعد التفاق مع املجل�س الأعلى للق�شاء،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،  

قرر �الآتي:
�ملادة �الأولى

ُيعمل يف �شاأن اإجراءات ا�شت�شدار الوثائق املخت�س بها قا�شي الإجراءات ال�شرعية باأحكام 
الالئحة املرافقة لهذا القرار.

�ملادة �لثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر  يف 

اجلريدة الر�شمية.                                                                 
                                                         

وزير �لعدل 
وال�سئون الإ�سالمية والأوق�ف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 13 ربـيع الآخر 1438هـ
الـمـــوافـــــــق: 11 يـــــنــايــــــــــر 2017م



لئحة اإجراءات ا�ست�سدار الوث�ئق املخت�ص به� 
ق��سي الإجراءات ال�سرعية
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وثيقة الفري�سة ال�سرعية:
د ن�شيب كل وارث من تركة  هي وثيقة ر�شمية ت�شدر من املحاكم ال�شرعية، مبوجبها يحدَّ

ة والإجماع. نَّ نته ال�شريعة الإ�شالمية من الكتاب وال�شُّ ثه ِوْفَق ما بيَّ مورِّ
ى: هو كل ما يرتكه وله قيمة مالية كالنقود املتداولة والعقارات والأنعام  ومعنى تركة املتوفَّ

والزروع وغريها مما ميكن بيعه و�ضراوؤه واقتناوؤه.
موجب�ت ا�ستحق�ق الإرث ال�سرعي: 

ى والورثة.  1- وجود القرابة بني املتوفَّ
ى وزوجته. 2- وجود عالقة الزوجية بني املتوفَّ

3- ولء الإمام عليه ال�شالم )خا�س بفرائ�س الدائرة اجلعفرية(. 
مع�يري مهمة يجب مراع�ته� يف وثيقة الفري�سة ال�سرعية:

اأحد  اإ�ضقاط  وكذلك من عدم  ى،  املتوفَّ ورثة  لي�س من  �ضخ�س  اأيِّ  اإ�ضافة  التاأكد من عدم   -1
م الطلب للم�ضاءلة القانونية. �س ذلك ُمَقدِّ ورثته، حيث يَعرِّ

2- اإذا كان من بني الورثة زوجة فيجب التاأكد من َحمِلها، مع التاأكد من حياة اجلنني بعد وفاة 
الزوج.

ٍق من  ِر ورثٍة �شرعيٍّ له م�شدَّ ى الذي ل يحمل اجلن�شية البحرينية يجب اإح�شار ح�شْ 3- املتوفَّ
حكومة دولته، اأو خطاب ر�ضمي من ال�ضفارة التابعة لدولته، يبنيِّ اأ�ضماء و عدد الورثة ودرجة 

ث. قرابتهم من املورِّ
ت�سنيف الورثة ال�سرعيني لدى الدائرة ال�سنية:

1( اأ�سح�ب الفرو�ص، وينح�سرون يف:
1- الزوج اأو )الزوجة/ الزوجات(.

2- الأب والأم.
3- البنت وبنت البن.

4- الأخت ال�شقيقة والأخت لأب.
5- الإخوة من الأم.

6- اجلد واجلدة.
2( الَع�َسب�ت:

ة )البن، ابن البن، ابن ابن البن واإْن نزل(. 1- جهة الُبُنوَّ
ة )الأب، اأب الأب، اأب اأب الأب واإْن َعال(. 2- جهة الأُُبوَّ

ة )الأخ ال�شقيق، الأخ لأب، ابن اأخ ال�شقيق، ابن الأخ ال�شقيق لأب واإْن نزل(. 3- جهة الأُُخوَّ
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4- جهة العمومة )العم ال�شقيق، العم لأب، ابن العم ال�شقيق، ابن العم لأب(.
ى غري املذكورين. 5- ذوو الأرحام: اأقارب املتوفَّ

ت�سنيف الورثة ال�سرعيني لدى الدائرة اجلعفرية:
�َشبية وال�شببية، وهم: الأبوان املبا�شران، والأولد واأولد  �لطبقة �الأولى: َمن يِرثون بالعالقة النَّ

الأولد واإْن نزلوا، والزوج اأو الزوجات.
�َشبية فقط، وهم: الأجداد واجلدات، والإخوة الأ�شقاء  �لطبقة �لثانية: َمن يِرثون بالعالقة النَّ

والإخوة لأم والإخوة لأب، واأولدهم واأولد اأولدهم واإْن نزلوا.
�َشبية فقط، وهم: الأعمام والعمات، والأخوال واخلالت،  �لطبقة �لثالثة: َمن يِرثون بالعالقة النَّ

واأولدهم واأولد اأولدهم واإْن نزلوا.
القواعد  بح�ضب  اإليها  امل�ضار  الت�ضنيفات  بني جميع  ِمن  للرتكة  امل�ضتِحقني  ويكون حتديد 

الإرثية املتَّبعة لدى كل دائرة.
موانع الإرث: 

ويق�سد به� الأ�سب�ب التي ُيْحَرم الإن�س�ن بثبوته� عليه من مرياث مورِّثه ال�سرعي، وهي:
ثه. 1- القْتل: قْتل الوارث ملورِّ

ثه. ين: بني الوارث ومورِّ 2- اختالف الدِّ
اأنواع وث�ئق الفرائ�ص ال�سرعية للدائرتني ال�سنية واجلعفرية:

�أ – اأنواع وث�ئق الفرائ�ص ال�سرعية لدى الدائرة ال�سنية:
1- وثيقة فري�شة �شرعية.

2- وثيقة فري�شة �شرعية وتنازل.
3- وثيقة منا�َشخة �شرعية.

4- وثيقة منا�َشخة �شرعية يف عقار.
5- وثيقة فري�ضة �ضرعية ووْقف.
6- وثيقة فري�شة �شرعية وِهبة.

7- وثيقة منا�َشخة �شرعية بتنازل وِهبة.
8- وثيقة فري�شة �شرعية وو�شية.

ر �شلة القرابة. 9- وثيقة اإثبات ح�شْ
ب– اأنواع وث�ئق الفرائ�ص ال�سرعية لدى الدائرة اجلعفرية:

1- وثيقة فري�شة �شرعية يف النقود.
2- وثيقة فري�شة �شرعية يف العقارات.



العدد: 3298 - الخميس 26 يناير 2017

56

3- وثيقة فري�شة �شرعية �شاملة.
4- وثيقة فري�شة �شرعية وو�شية.

5- وثيقة فري�شة �شرعية وِهبة.
6- وثيقة منا�َشخة �شرعية يف النقود.

7- وثيقة منا�َشخة �شرعية يف العقارات.
امل�ستندات املطلوبة يف وثيقة الفري�سة ال�سرعية:

1- �شهادة الوفاة الأ�شلية ون�شخة منها.
2- ن�َشخ من البطاقات الذكية للورثة اأو ن�َشخ من جوازات ال�شفر اخلا�شة بهم.

قة يف املحكمة ال�ضرعية قبل  ى ب�ضرط اأْن تكون الو�ضية ر�ضمية م�ضدَّ 3- ن�ضخة من و�ضية املتوفَّ
وفاته.

خطوات ا�ستخراج وثيقة الفري�سة ال�سرعية:
1- ملء ا�شتمارة طلب ا�شتخراج وثيقة الفري�شة ال�شرعية مرَفقًا بها جميع امل�شتندات املطلوبة 

وت�ضليمها للموظف املخت�س، اأو تقدمي الطلب عرب بوابة احلكومة الإلكرتونية.
الطلب  درا�ضة  بعد  الطلبات  ا�ضتالم  موظف  من  للح�ضور  املحدد  املوعد  اإي�ضال  ا�ضتالم   -2
التقدمي عرب  عند  يَّة  ن�شِّ ر�شالة  ا�شتالم  اأو  ت�شديقه،  متطلبات  اكتمال جميع  من  والتاأكد 

بوابة احلكومة الإلكرتونية.
وا�شتالم  املحدد،  املوعد  والورثة يف  ى  املتوفَّ يعرفان  �شاهدين  مع  الورثة  اأحد  َيلَزم ح�شور   -3
املحكمة  اإلى  بها  ه  التوجُّ ثم  الأ�ضري،  والتوفيق  ال�ضرعي  البحث  ق�ضم  من  املعدة  الوثيقة 

ال�ضرعية لعتمادها وت�ضديقها م�ضطِحبًا متطلبات ذلك.
قة وت�ضليمه الن�ضخة  ه للموظف املخت�س من اأجل اإمتام عملية ت�ضجيل الوثيقة امل�ضدَّ 4- التوجُّ

اخلا�شة ب�شجالت الوزارة. 

وثيقة املن��َسخة ال�سرعية:
هي وثيقة ر�شمية ت�شدر من املحاكم ال�شرعية، مبوجبها يتم اإخراج الورثة الثابتة وفاتهم 
من الفرائ�س ال�شرعية واإدخال ورثتهم الأحياء، عن طريق دْمج اأكرث من فري�شة �شرعية؛ ملعرفة 

لة النهائية للورثة الأحياء ومقدار ح�ش�شهم الإرثية. املح�شِّ
معايري مهمة يجب مراعاتها يف وثيقة املنا�ضخة ال�ضرعية:

اإ�ضدار  الأول املطلوب  ث  ابتداًء من وفاة املورِّ ني  الورثة الأحياء واملتوفَّ 1- الإف�ضاح عن جميع 
ى منهم. منا�َشخة �شرعية لورثته وحتى اآخر متوفَّ

اأحد  اإ�ضقاط  وكذلك من عدم  ى،  املتوفَّ ورثة  لي�س من  �ضخ�س  اأيِّ  اإ�ضافة  التاأكد من عدم   -2
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م الطلب للم�ضاءلة القانونية. �س ذلك ُمَقدِّ ورثته، حيث يَعرِّ
د نوع املنا�َضخة ال�ضرعية املطلوب اإ�ضدارها من بني اخليارات الآتية: 3- يحدَّ

1- منا�َشخة �شرعية يف النقود.

2- منا�َشخة �شرعية يف العقار.
3- منا�َشخة �شرعية �شاملة.

ق من  ِر ورثٍة �شرعيٍّ له م�شدَّ ى الذي ل يحمل اجلن�شية البحرينية يجب اإح�شار ح�شْ 4- املتوفَّ
حكومة دولته، اأو خطاب ر�ضمي من ال�ضفارة التابعة لدولته، يبنيِّ اأ�ضماء و عدد الورثة ودرجة 

ث. قرابتهم من املورِّ
ى. ني من الورثة مت�ضل�ضاًل ابتداًء من الأقدم وحتى اآخر متوفَّ 5- بيان تواريخ وفاة املتوفَّ

امل�ستندات املطلوبة يف وثيقة املن��َسخة ال�سرعية:
ني. 1- ن�َضخ من الفرائ�س ال�ضرعية جلميع املتوفَّ

2- ن�َشخ من البطاقات الذكية اأو ن�شخ من جوازات ال�شفر للورثة الأحياء.
3- ن�شخة من وثيقة العقار يف حال كان الطلب عمل منا�َشخٍة �شرعيٍة عقاريٍة.

اأو بع�شهم، ولها  اأو الو�شايا التي �شدرت لأحد الورثة  الِهبات  اأو  التنازلت  4- ن�َشخ من جميع 
تاأثري على م�ضتحقات الورثة بالزيادة اأوالنق�ضان اإْن ُوِجدت.

خطوات ا�ستخراج وثيقة املن��َسخة ال�سرعية:
املطلوبة  امل�شتندات  جميع  بها  مرفقًا  ال�شرعية  الفري�شة  ا�شتخراج  طلب  ا�شتمارة  ملء   -1

وتقدميها للموظف املخت�س.
الطلب  درا�ضة  بعد  الطلبات  ا�ضتالم  موظف  من  للح�ضور  د  املحدَّ املوعد  اإي�ضال  ا�ضتالم   -2
التقدمي عرب  عند  يَّة  ن�شِّ ر�شالة  ا�شتالم  اأو  ت�شديقه،  متطلبات  اكتمال جميع  من  والتاأكد 

بوابة احلكومة الإلكرتونية.
ال�ضرعي  البحث  ق�ضم  من  الوثيقة  وا�ضتالم  د  املحدَّ املوعد  يف  الطلب  م  مقدِّ ح�ضور  َيلَزم   -3
ه بها اإلى املحكمة ال�شرعية لعتمادها وت�شديقها، م�شطحبًا معه  والتوفيق الأ�شري، للتوجُّ

جميع متطلبات ذلك.
قة وت�ضليمه الن�ضخة  ه للموظف املخت�س من اأجل اإمتام عملية ت�ضجيل الوثيقة امل�ضدَّ 4- التوجُّ

اخلا�شة ب�شجالت الوزارة.  
وثيقة عْقد الِهبة ال�سرعية:

قيمة  له  الواِهب مبا  ع  ترَبُّ يثبت مبوجبها  ال�شرعية  املحاكم  من  ت�شدر  ر�شمية  وثيقة  هي 
مالية للموهوب َله دون اأْخذ مقابل اأو ِعَو�س مايل. 
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اأنواع الهب�ت ال�سرعية:
ية  نِّ تتنوع وثائق الِهبات ال�ضرعية التي ت�ضدرها املحاكم ال�ضرعية بدائرتيها الق�ضائيتني ال�ضُّ

واجلعفرية اإلى نوعني، وهما:
1- ِهبة العق�رات : وت�ضمل الأرا�ضي والبيوت والعمارات وال�ضقق والأرا�ضي الزراعية وغري ذلك 

من العقارات امل�شجلة يف جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري.
2- ِهبة النقود : وت�ضمل الأ�ضهم وال�ضجالت التجارية واملركبات وال�ضفن وغري ذلك مما تنتقل 

ل با�ضم املوهوب َله. وَّ ملكيته وحُتَ
مع�يري مهمة يجب مراع�ته� يف وثيقة عْقد الِهبة ال�سرعية:

1- العلم باأن الِهبات ال�ضرعية ل ُي�ضرَتط فيها وجود �ضلة قرابة بني الواِهب واملوهوب َله، با�ضتثناء 
اإعفاوؤها من ر�شوم ت�شجيلها لدى جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري،  ِهبة العقارات املراد 
فاإنه َيلَزم اأْن تكون هناك �ضلة قرابة بني الواِهِبني واملوهوب َلهم ت�ضل حلد الدرجة الرابعة.
ة الت�ضرف القانونية  2- بلوغ الواِهب اأو الواِهِبني �ضن واحد وع�ضرين عامًا كاملة، اأي �ِضنُّ اأهليَّ

ِوْفقًا للمادة )13( من قانون الولية على املال.
3- َمن مل يبلغ ال�شن القانوين املذكور اأعاله اأو كان حمُجوًرا عليه اأو من ذوي الحتياجات اخلا�شة 
اأو كان م�ضجونًا يجوز له اأن يَهب ماَله للغري �ضريطة موافقة اجلهة املخت�ضة بالولية وهي 

اإدارة اأموال القا�شرين ِوْفقًا للمواد )6، 9، 10(  من قانون الولية على املال.
بالإرث  اأو  ر�ضمي  ملكية  ب�ضند  لهم  الآيلة  ها  بع�ضِ اأو  م�ضتحقاتهم  ِهبة جميع  للواِهِبني  يحق   -4

ال�شرعي مبوجب فري�شة �شرعية.
5- ي�شتمر تاريخ �شالحية ت�شجيل وثيقة عْقد ِهبة العقارات يف وثيقة العقار ملدة �شنة من تاريخ 
ا وثائق عقود الِهبات الأخرى فتبقى �شارية املفعول من تاريخ توثيقها  توثيقه اأمام املحكمة. اأمَّ

اأمام املحكمة دون حتديد مدة لنتهائها. 
6- انتهاء تاريخ �شالحية وثيقة عْقد ِهبة العقارات يف الدائرة ال�شنية ل ينفي اأحكاَمه واآثاَره 
ل الواِهب من اإعادة طلب جتديد العقد بح�شوره �شخ�شيًا اأمام املحكمة  ال�شرعية التي ُتَخوِّ
املخت�ضة، اأو جتديده بحكم ق�ضائي يف حال ثبوت وفاة الواِهب ورغبة املوهوب َله توثيقه يف 
ا لدى الدائرة اجلعفرية فاإنه يكن جتديد  وثيقة العقار اأو اجلهة املراد نْقل امللكية فيها. اأمَّ
اإذن املحكمة املخت�شة حتى لو ثبتت وفاة  َله عن طريق  اأو املوهوب  ِقَبل الواِهب  الِهبة ِمن 

الواِهب. 
ر  رًا بالعيار، وح�ضْ 7- اإذا كان املال املوهوب ذهبًا اأو ف�ضة ُي�ضرَتط حتديد وْزنه ون�ضبة �ضفائه مقدَّ

اه املتعاَرف عليه يف حال كونه َم�ضاغًا. عدده اأو كميته وكذلك ُم�َضمَّ
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يَّة يجب اأْن تكون خالية من ال�ضروط.  نِّ 8- الِهبات ال�ضرعية التي ت�ضدر من الدائرة الق�ضائية ال�ضُّ
�ضرعية  ب�ضروط  ِهبته  تقييد  للواِهب  يجوز  فاإنه  اجلعفرية  الق�ضائية  الدائرة  ِهبات  ا  اأمَّ

ْكنى يف العقار وال�ضتثمار فيه طيلة حياته. كا�ضرتاط حق ال�ضُّ
9- يجوز للواِهب الرجوع عن ِهَبته ما مل ُتَوثَّق يف جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، وكان الرجوع 

يَّة. نِّ موافقا ل�ضروط الرجوع ال�ضرعية والقانونية املعترَبة لدى املحاكم ال�ضرعية ال�ضُّ
امل�ستندات املطلوبة يف وثيقة عْقد الِهبة ال�سرعية:

1- ُن�َضخ من البطاقات الذكية اأو ُن�َضخ من جوازات ال�ضفر للواهِبني واملوهوب لهم.
التجارية،  الأ�شهم  التجاري،  ال�شجل  العقار،  )وثيقة  املوهوب  املال  ملكية  �شند  من  ُن�َشخ   -2

وغريها(.
بالإرث  لهم  الآيلة  اأ�ضهمهم  الواهِبني  م�ضتَحق  ِهَبة  حال  يف  ال�ضرعية  الفري�ضة  من  ن�ضخة   -3

ال�شرعي مبوجب الفري�شة.
اهنة واإح�شار ر�شالة املوافقة. 4- اإذا كان العقار املراد ِهَبته مرهونًا يلزم موافقة اجلهة الرَّ

اإح�ضار  يلزم  خا�ضة،  اأو  حكومية  جهة  من  الت�ضرف  م�ضروَط  ِهَبته  املراد  العقار  كان  اإذا   -5
موافقة خطية منها.

6- ن�ضخة من التوكيل الر�ضمي يف حال رغبة الأطراف اإنابة وكالئهم الر�ضميني بالتوقيع عنهم 
على الِهَبة اأمام املحاكم ال�شرعية.

خطوات ا�ستخراج وثيقة عْقد الهبة ال�سرعية:
ع عالمة )•( يف خانة ِهبة �شرعية، اأو تقدمي  1- ملء ا�شتمارة طلب ا�شتخراج وثيقة �شرعية وو�شْ

طلب عرب بوابة احلكومة الإلكرتونية.
2- اإرفاق جميع امل�ضتندات املطلوبة وتقدميها للموظف املخت�س با�ضتالم الطلبات.

الطلب  درا�ضة  بعد  الطلبات،  ا�ضتالم  موظف  من  للح�ضور  د  املحدَّ املوعد  اإي�ضال  ا�ضتالم   -3
التقدمي عرب  عند  يَّة  ن�شِّ ر�شالة  ا�شتالم  اأو  ت�شديقه،  متطلبات  اكتمال جميع  من  والتاأكد 

بوابة احلكومة الإلكرتونية.
ة بالطلب من ق�ضم البحث  د وا�ضتالم الوثيقة املعدَّ م الطلب يف املوعد املحدَّ 4- َيلزم ح�ضور مقدِّ
ال�ضرعي والتوفيق الأ�ضري، وكذلك ح�ضور جميع الواهِبني واملوهوب لهم اأو من ينوب عنهم 
من وكالئهم الر�ضميني، م�ضطحبني جميع متطلبات ت�ضديق الطلب اإلى املحكمة اجلعفرية 
اأمام حماكم  ت�شديُقه  كان  اإذا  ا  اأمَّ بت�شديِقه.  ة  املخت�شَّ الق�شائية  الدائرة  كانت هي  اإذا 
الر�ضميني  وكالئهم  من  عنهم  ينوب  من  اأو  فقط  الواهِبني  ح�ضور  فَيلزم  ة  يَّ نِّ ال�ضُّ الدائرة 

للمحكمة، م�ضطحبني متطلبات ذلك.
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قة وت�ضليمه الن�ضخة  ه للموظف املخت�س من اأجل اإمتام عملية ت�ضجيل الوثيقة امل�ضدَّ 5- التوجُّ
اخلا�شة ب�شجالت الوزارة.

وثيقة عْقد التن�زل ال�سرعي:
ع الوارث  ة ال�شرعية يثبت مبوجبها تربُّ يَّ نِّ هي وثيقة ر�شمية ت�شدر من حماكم الدائرة ال�شُّ

عن ن�شيبه ال�شرعي اأو جزء منه، الآيل له مبوجب فري�شة �شرعية لبع�س الورثة اأو جميعهم. 
اأنواع التن�زلت ال�سرعية:

تختلف التنازلت ال�ضرعية بح�ضب نوعية املال املتناَزل عنه وبح�ضب مقداره اإلى نوعني هما:
ع املتناِزل للمتناَزل له بكل ما اآل  د به اإ�شدار وثيقة �شرعية ُتثِبت تربُّ 1- التن�زل ال�س�مل: وُيق�شَ
ثه ال�ضرعي يف الأموال املنقولة وغري املنقولة وما يعد قانونًا اأو عرفًا باأنه  اإليه من تركة مورِّ

تركة.
مباٍل  له  للمتناَزل  املتناِزل  ع  تربُّ ُتثِبت  �شرعية  وثيقة  اإ�شدار  به  د  وُيق�شَ اخل��ص:  التن�زل   -2
د النوع واملقدار، كاأن يكون التَّناُزل عن ن�شيب الوارث من عقار اأو ح�شاب م�شريف اأو  حمدَّ

اأ�شهم جتارية، ونحوها. 
الَفْرق بني وثيقتي التَّن�ُزل ال�سرعي وعْقد الهبة ال�سرعية:

ع املتناِزل عن ح�ش�س اإرثية، اآيلة له مبوجب فري�شة �شرعية،  1- وثيقة التَّناُزل ال�شرعي ُتثِبت تربُّ
ع الواِهب للموهوب له مباٍل َثبتت ملكيته له ب�شند  للمتناَزل له، بينما الِهبة ال�شرعية ُتثِبت تربُّ

ر�شمي اآخر كوثيقة العقار اأو ال�شجالت التجارية اأو الأ�شهم املالية.
وثيقة  بخالف  �شالحيتها،  تنتهي  ل  بالعقارات  اخلا�شة  الإرثية  باحل�ش�س  التَّناُزل  وثيقة   -2

الِهبة ال�شرعية يف العقارات، فاإن �شالحيتها تنتهي مبرور �شنة من تاريخ ت�شديقها.
3- لإ�شدار التَّناُزل ال�شرعي لبد من ا�شتخراج الفري�شة ال�شرعية التي ُتثِبت ح�ش�س املتناِزل 

الإرثية ومقدراها، بخالف الِهبة ال�شرعية، فاإنه يكفي اإح�شار �شند ِمْلكية للمال املوهوب.
4- يف بع�س احلالت يكن دْمج التَّناُزل يف وثيقة الفري�شة ال�شرعية باإجراء واحد، بخالف عْقد 

الِهبة ال�شرعية فاإنه لبد من وجود اإجراءات خا�شة لإ�شدارها.
مع�يري مهمة يجب مراع�ته� عند اتِّب�ع اإجراءات وثيقة عْقد التن�زل ال�سرعي:

املتناِزل  بني  قرابة  �ضلة  وجود  فيها  ُي�ضرَتط  ل  �ضورها  بكل  ال�ضرعية  التنازلت  باأن  العلم   -1
اإعفاوؤها من ر�شوم ت�شجيلها لدى جهاز  واملتناَزل له، با�شتثناء التَّناُزل يف العقارات املراد 
امل�ضاحة والت�ضجيل العقاري، فاإنه َيلزم اأْن تكون هناك �ضلة قرابة بني الأطراف ت�ضل حلد 

الدرجة الرابعة.
ة  2- لبد اأْن يكون املتناِزل اأو املتناِزلون قد بلغوا �شن واحد وع�شرين عامًا كاملة، اأي �ِشنُّ اأهليَّ
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الت�شرف القانونية ِوْفقًا للمادة )13( من قانون الولية على املال.
الحتياجات  ذوي  من  اأو  عليه  حمجورًا  كان  اأو  اأعاله  املذكور  القانوين  ال�شن  يبلغ  مل  َمن   -3
اخلا�ضة اأو كان م�ضجونًا يجوز له اأْن يتنازل عن ماله للغري �ضريطة موافقة اجلهة املخت�ضة 
بالولية، وهي اإدارة اأموال القا�شرين وفقًا للمواد )6، 9، 10( من قانون الولية على املال.

4- يحق للمتناِزلني التَّناُزل عن جميع م�ضتحقاتهم اأو بع�ضها الآيلة لهم بالإرث ال�ضرعي مبوجب 
فري�شة �شرعية.

5- التَّناُزلت ال�ضرعية يجب اأْن تكون خالية من ال�ضروط.
ُيَوثَّق يف جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، وكان  للمتناِزل الرجوع عن تناُزله ما مل  6- يجوز 
يَّة. نِّ الرجوع موافقًا ل�ضروط الرجوع ال�ضرعية والقانونية املعترَبة لدى املحاكم ال�ضرعية ال�ضُّ

امل�ستندات املطلوبة يف وثيقة عْقد التَّن�ُزل ال�سرعي:
1- ن�شخة من الفري�شة ال�شرعية.

2- ن�َضخ من البطاقات الذكية اأو ن�َضخ من جوازات ال�ضفر للمتناِزلني واملتناَزل لهم.
3- ن�َشخ من �شند ملكية املال املتناَزل عنه )وثيقة العقار، ال�شجل التجاري، الأ�شهم التجارية، 

وغريها(، وذلك يف حال التناُزل اخلا�س.
اِهنة واإح�شار ر�شالة املوافقة. 4- اإذا كان املال املتناَزل عنه عقارًا مرهونًا َيلزم موافقة اجلهة الرَّ

اإح�ضار  َيلزم  اأو خا�ضة،  الت�ضرف من جهة حكومية  املتناَزل عنه م�ضروَط  العقار  اإذا كان   -5
موافقة خطية منها.

6- ن�ضخة من التوكيل الر�ضمي يف حال رغبة الأطراف اإنابة وكالئهم الر�ضميني بالتوقيع عنهم 
كمتناِزلني اأمام املحاكم ال�ضرعية.

خطوات ا�ستخراج وثيقة عْقد التَّن�ُزل ال�سرعي:
1- ملء ا�شتمارة طلب ا�شتخراج وثيقة �شرعية، وو�شع عالمة )•( يف خانة تناُزل يف فري�شة، اأو 

تقدمي الطلب عرب بوابة احلكومة الإلكرتونية.
2- اإرفاق جميع امل�ضتندات املطلوبة وتقدميها للموظف املخت�س با�ضتالم الطلبات.

الطلب  درا�ضة  بعد  الطلبات  ا�ضتالم  موظف  من  للح�ضور  د  املحدَّ املوعد  اإي�ضال  ا�ضتالم   -3
التقدمي عرب  عند  يَّة  ن�شِّ ر�شالة  ا�شتالم  اأو  ت�شديقه،  متطلبات  اكتمال جميع  من  والتاأكد 

بوابة احلكومة الإلكرتونية.
ق�شم  من  بالطلب  ة  املعدَّ الوثيقة  وا�شتالم  د  املحدَّ املوعد  يف  الطلب  م  مقدِّ ح�شور  َيلزم   -4
البحث ال�ضرعي والتوفيق الأ�ضري، وكذلك ح�ضور املتناِزل اأو املتناِزلني اأو من ينوب عنهم 
م�ضطحبني  وت�ضديقها  لعتمادها  ال�ضرعية  املحكمة  اإلى  للتوجه  الر�ضميني  وكالئهم  من 
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متطلبات ذلك.
ه للموظف املخت�س من اأجل اإمتام عملية ت�ضجيل الوثيقة امل�ضدقة وت�ضليمه الن�ضخة  5- التوجُّ

اخلا�شة ب�شجالت الوزارة. 
وثيقة عْقد الوْقف ال�سرعي:

هي وثيقة �شرعية ُت�شِدرها املحاكم ال�شرعية َيثُبت مبوجبها تخ�شي�س منفعة املال املراد 
دائمة  لفرتة  الأ�ضيل  مورده  اأو  املال  بعني  الحتفاظ  مع  �ضخ�ضية،  اأو  عامة  ل�ضالح جهة  وْقُفه 
ف �ضرعي اأو قانوين ناقل مللكيته ابتغاء  )الوْقف الدائم( اأو موؤقتة )الوْقف املوؤقت( دون اأيِّ ت�ضرُّ

الأجر والثواب من اهلل تعالى.
اأنواع الوْقف ال�سرعي:

د به قيام الواقف بتخ�ضي�س ماٍل ميلكه ل�ضالح جهة عامة اأو خريية  1- الوْقف اخلريي: وُيق�ضَ
كاملوؤ�ش�شات املعنية باأعمال الرب والإح�شان.

د به قيام الواقف بتخ�ضي�س ماٍل ميلكه ل�ضالح اأولده ِوْفق املعايري  ري: وُيق�ضَ 2- الوْقف الذُّ
التي ا�ضرتطها الواقف يف وثيقة الوْقفية، كتحديد الطبقات امل�ضتفيدة من الوْقف.

د به تق�ضيم الواقف املال املراد وْقُفه ل�ضالح جهة خريية وكذلك  الوْقف امل�سرتك: وُيق�ضَ  -3
ل�شالح ذريته.

الأموال اجل�ئز وْقُفه� �سرع�ً:
الأموال اجلائز وْقُفها تنح�ضر يف نوعني اثنني هما:

وم�ضائد  والب�ضاتني  كالعقارات  عيِنها،  نْقل  ميكن  ل  التي  الأموال  وهي  �لثابتة:  �الأمو�ل   -1
الأ�ضماك الثابتة يف اأرا�ضي البحار والعيون والآبار وغريها.

ْقل من مكان لآخر، كوْقف احل�ضابات البنكية  2- �الأمو�ل �ملنقولة: وهي جميع الأموال القابلة للنَّ
اأو الذهب واملجوهرات وال�ضيارات والأجهزة والأدوات والدواب والكتب العلمية وغريها.

مع�يري مهمة يجب مراع�ته� يف وثيقة عْقد الوْقف ال�سرعي:
1- موافقة وزير العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف على الوْقف اإذا كان املال املراد وْقُفه عقارًا 
مت تخ�ضي�س عينه اأو َريعه لأعمال اخلري اأو بناء م�ضجد اأو ماأمت اأو مركز حتفيظ قراآن اأو 

�س املالك العقار لالنتفاع به لأعمال اخلري و على اأولده. حوزة دينية، اأو َخ�ضِّ
�س عيُنها وَريُعها لذرية الواقف ل ُي�ضرَتط فيها احل�ضول على موافقة  2- الأوقاف التي تَخ�ضَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
ِوْفقًا  الوْقف  لأحكام  موافقة  تكون  اأْن  يجب  الواقف  وا�ضرتاطات  ال�ضرعية  الوْقف  اأحكام   -3
اإذا  اأما  اإ�شداره،  يف  الخت�شا�س  �شاحبة  هي  يَّة  نِّ ال�شُّ الدائرة  كانت  اإذا  املالكي  للمذهب 
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كانت الدائرة اجلعفرية هي �شاحبة الخت�شا�س فاإن اأحكامه ال�شرعية لبد اأْن تكون مواِفقة 
لأحكام املذهب اجلعفري.

يَّة اختيار اأحد املذاهب الأربعة كمذهب معتَمد غري مذهب  نِّ 4- يحق للواقف لدى الدائرة ال�ضُّ
)احلنفي،  كاملذهب  وْقِفه  لأحكام  يَّة  نِّ ال�ضُّ ال�ضرعية  املحاكم  لدى  املعتَمد  مالك  الإمام 
باأحكام  الواقف خمتِلطة  وا�ضرتاطات  الوْقف  اأحكام  تكون  األَّ  ب�ضرط  ال�ضافعي، احلنبلي( 

مذهب اآخر غري املذهب املختار.
ف القانونية  ة الت�ضرُّ 5- لبد اأْن يكون الواقف قد بلغ �ضن واحد وع�ضرين عامًا كاملة، اأي �ِضنُّ اأهليَّ

ِوفقًا للمادة )13( من قانون الولية على املال.
6- يجوز للواقف الرجوع عن وْقِفه ما مل ُيَوثَّق يف جهاز امل�ضاحة والت�ضجيل العقاري، وكان الرجوع 

ُموافقًا ل�ضروط الرجوع ال�ضرعية والقانونية املعترَبة لدى املحاكم ال�ضرعية.
امل�ستندات املطلوبة يف اإ�سدار وثيقة عْقد الوقف ال�سرعي:

1- ن�َضخ من البطاقة الذكية اأو ن�َضخ من جواز ال�ضفر للواقف و املوقوف عليه.
التجارية،  الأ�شهم  التجاري،  ال�شجل  العقار،  )وثيقة  املوقوف  املال  ملكية  �شند  من  ن�َشخ   -2

ونحوها(.
3- اإرفاق ن�شخة من خطاب طلب احل�شول على موافقة وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف 
حًا فيه ما يفيد نوع املال املراد وْقُفه، واجلهات امل�ضتفيدة منه، وكذلك اجلهات التي  مو�ضَّ

�ضتتولى اإدارة ِرُيوعه والإ�ضراف عليه، اإذا كان نوع الوْقف خرييًا. 
امل�ضتفيدة منه،  ُفه، واجلهات  وَقْ املراد  املال  نوع  فيه  يو�ضح  الواقف  اإرفاق خطاب من قبل   -4

وكذلك اجلهات التي �ضتتولى اإدارة ِرُيوعه والإ�ضراف عليه، اإذا كان نوع الوْقف ُذريًا. 
5- ن�ضخة من الفري�ضة ال�ضرعية يف حال وْقف م�ضتَحق الواِقف اأو الواِقفني اأ�ضهمهم الآيلة لهم 

بالإرث ال�شرعي مبوجب الفري�شة.
اهنة واإح�شار ر�شالة املوافقة  6- اإذا كان املال املراد وْقُفه عقارًا مرهونًا َيلزم موافقة اجلهة الرَّ

منها.
اإح�ضار  َيلزم  خا�ضة،  اأو  حكومية  جهة  من  الت�ضرف  م�ضروط  وْقُفه  املراد  العقار  كان  اإذا   -7

موافقة خطية منها.
قة وت�ضليمه الن�ضخة  ه للموظف املخت�س من اأجل اإمتام عملية ت�ضجيل الوثيقة امل�ضدَّ 8- التوجُّ

اخلا�شة ب�شجالت الوزارة.
خطوات ا�ستخراج وثيقة عْقد الوقف ال�سرعي:

اأو  وثيقة �شرعية، وو�شع عالمة )•( يف خانة وْقف �ضرعي،  ا�شتخراج  ا�شتمارة طلب  1- ملء 



العدد: 3298 - الخميس 26 يناير 2017

64

تقدمي الطلب عرب بوابة احلكومة الإلكرتونية.
2- اإرفاق جميع امل�ضتندات املطلوبة وتقدميها للموظف املخت�س با�ضتالم الطلبات.

الطلب  درا�ضة  بعد  الطلبات  ا�ضتالم  موظف  من  للح�ضور  د  املحدَّ املوعد  اإي�ضال  ا�ضتالم   -3
التقدمي عرب  عند  يَّة  ن�شِّ ر�شالة  ا�شتالم  اأو  ت�شديقه،  متطلبات  اكتمال جميع  من  والتاأكد 

بوابة احلكومة الإلكرتونية.
ة بالطلب من ق�ضم البحث  د وا�ضتالم الوثيقة املعدَّ م الطلب يف املوعد املحدَّ 4- َيلزم ح�ضور مقدِّ
بوكالة  عنهم  ينوب  من  اأو  الواِقفني  اأو جميع  الواِقف  وح�ضور  الأُ�َضِري،  والتوفيق  ال�ضرعي 
ه اإلى املحكمة ال�ضرعية لعتمادها وت�ضديقها، م�ضطحبًا معه متطلبات ذلك. ر�ضمية؛ للتوجُّ

قة وا�ضتالم الن�ضخة  ه للموظف املخت�س من اأجل اإمتام عملية ت�ضجيل الوثيقة امل�ضدَّ 5- التوجُّ
اخلا�شة ب�شجالت الوزارة.
وثيقة عْقد الُعْمَرى ال�سرعية:

هي وثيقة ر�ضمية َت�ضُدر من املحاكم ال�ضرعية، َتثُبت مبوجبها ِهبة املالك عقاره  ل�ضخ�س 
دة ت�شتمر من تاريخ اإبرام عقد الُعْمَرى وحتى  ما لينتفع به لغر�س ال�شكنى فيه لفرتة زمنية حمدَّ
ف بالعقار )الـُمْعِمر( اإن كان  وفاة امل�شتفيد )الـُمْعَمر عليه(، ومن ثم يرجع العقار اإلى املت�شرِّ

حيًا، اأو اإلى ورثته بعد وفاته. 
مع�يري مهمة يجب مراع�ته� يف وثيقة عقد الُعْمَرى ال�سرعية:

1- الُعْمَرات ال�ضرعية ل ُي�ضرَتط فيها وجود �ضلة قرابة بني املُْعِمر واملُعَمر له، با�ضتثناء الُعْمَرات 
املراد اإعفاوؤها من ر�شوم ت�شجيلها لدى جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري فاإنه َيلزم اأْن تكون 

هناك �ضلة قرابة بني الـُمْعِمر والـُمْعَمر له ت�ضل حلد الدرجة الرابعة.
ة الت�شرف القانونية  2- لبد اأن يكون الـُمْعِمر قد بلغ �شن واحد وع�شرين عامًا كاملة، اأي �ِشنُّ اأهليَّ

ِوْفقًا للمادة )13( من قانون الولية على املال.
بالإرث  عقار  ملكية  ب�شند  لهم  الآيلة  بع�شها  اأو  م�شتحقاتهم  جميع  اإعمار  للُمْعِمرين  يحق   -3

ال�شرعي مبوجب فري�شة �شرعية.
4- ي�شتمر تاريخ �شالحية ت�شجيل وثيقة عقد الُعْمَرى يف وثيقة العقار ملدة �شنة من تاريخ توثيقه 

اأمام املحكمة.
5- انتهاء تاريخ �شالحية وثيقة عْقد الُعْمَرى ل ينفي اأحكامه واآثاره ال�شرعية التي تخول الـُمْعِمر 
ا بح�شور الـُمْعِمر والـُمْعَمر له �شخ�شيًا، اأو جتديده  والـُمْعَمر له اإعادة طلب جتديد العْقد، اإمَّ
بحكم ق�ضائي يف حال ثبوت وفاة الـُمْعِمر ورغبة الـُمْعَمر له بتوثيقه يف وثيقة العقار اأو اجلهة 

املراد نقل امللكية فيها.
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العقاري، وكان  ُتَوثَّق يف جهاز امل�شاحة والت�شجيل  للُمْعِمر الرجوع عن معاملته ما مل  6- يجوز 
ة.  يَّ نِّ الرجوع مواِفقا ل�ضروط الرجوع ال�ضرعية والقانونية املعترَبة لدى املحاكم ال�ضرعية ال�ضُّ

امل�ستندات املطلوبة يف وثيقة عقد الُعْمَرى ال�سرعية:
1- ن�َشخ من البطاقات الذكية اأو ن�َشخ من جوازات ال�شفر للُمْعِمرين وللُمْعَمر لهم.

2- ن�َشخ من �شند ملكية العقار حمل الُعْمَرى.
3- ن�شخة من الفري�شة ال�شرعية يف حال اإعمار م�شتَحق الـُمْعِمرين اأ�شهمهم من عقار اآيل لهم 

بالإرث ال�شرعي مبوجب فري�شة �شرعية.
اهنة واإح�شار ر�شالة املوافقة  4- اإذا كان العقار املراد اإعماره مرهونًا َيلزم موافقة اجلهة الرَّ

منها. 
5- اإذا كان العقار حمل الُعْمَرى م�ضروط الت�ضرف من جهة حكومية اأو خا�ضة، َيلزم اإح�ضار 

موافقة خطية منها.
6- ن�ضخة من التوكيل الر�ضمي يف حال رغبة الـُمْعِمرين اإنابة وكالئهم الر�ضميني بالتوقيع عنهم 

كُمْعِمرين اأمام املحاكم ال�شرعية.
خطوات ا�ستخراج وثيقة عقد الُعْمَرى ال�سرعية:

1- ملء ا�شتمارة طلب ا�شتخراج وثيقة �شرعية وو�شع عالمة )•( يف خانة ُعْمَرى �شرعية، اأو 
تقدمي طلب عرب بوابة احلكومة الإلكرتونية.

2- اإرفاق جميع امل�ضتندات املطلوبة وتقدميها للموظف املخت�س با�ضتالم الطلبات.
الطلب  درا�ضة  بعد  الطلبات  ا�ضتالم  موظف  من  للح�ضور  د  املحدَّ املوعد  اإي�ضال  ا�ضتالم   -3
التقدمي عرب  عند  يَّة  ن�شِّ ر�شالة  ا�شتالم  اأو  ت�شديقه،  متطلبات  اكتمال جميع  من  والتاأكد 

بوابة احلكومة الإلكرتونية.
ة بالطلب من ق�ضم البحث  د وا�ضتالم الوثيقة املعدَّ م الطلب يف املوعد املحدَّ 4- َيلزم ح�ضور مقدِّ
ر لهم اأو من ينوب عنهم من  ه جميع الـُمْعِمرين والـُمعمَّ ال�شرعي والتوفيق الأُ�َشِري، ثم توجُّ
وكالئهم الر�ضميني م�ضطحبني جميع متطلبات ت�ضديق الطلب اإلى املحكمة اجلعفرية اإذا 
ا اإذا كان ت�شديُقه اأمام حماكم الدائرة  ة بت�شديقه، اأمَّ كانت هي الدائرة الق�شائية املخت�شَّ
ة فَيلزم ح�ضور الـُمْعِمرين فقط اأو من ينوب عنهم من وكالئهم الر�ضميني للمحكمة  يَّ نِّ ال�ضُّ

م�ضطحبني متطلبات ذلك.
قة وت�ضليمه الن�ضخة  ه للموظف املخت�س من اأجل اإمتام عملية ت�ضجيل الوثيقة امل�ضدَّ 5- التوجُّ

اخلا�شة ب�شجالت الوزارة. 
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وثيقة عْقد الو�سية ال�سرعية:
يلكه  مباٍل  ي  املو�شِ ع  تربُّ مبوجبها  يثُبت  ال�شرعية  املحاكم  من  ت�شدر  ر�شمية  وثيقة  هي 

ى له بعد وفاته. للمو�شَ
اأنواع الو�س�ي� ال�سرعية:

ي ماًل من تركته بعد وفاته ل�ضخ�س ما اأو جهة اعتبارية  1- و�ضية متليكية تتعلق بتمليك املو�ضِ
ها قبل تق�شيم الرتكة. ُت�شَرف مل�شتِحقِّ

2- و�ضية تتعلق مبكان الدفن وجتهيز امليت والعزاء، وُت�ضِدرها املحاكم ال�ضرعية حتت م�ضمى 
وثيقة الو�شية بالدفن.

ي ل�شخ�س اأْن يرعى اأطفاله ويقوم برتبيتهم واإدارة �شئونهم، وُت�شِدرها  3- و�شية عهدية كاأْن يو�شِ
املحاكم ال�ضرعية حتت م�ضمى و�ضية الولية بالرتبية.

مع�يري مهمة يجب مراع�ته� يف وثيقة عْقد الو�سية ال�سرعية:
ي، فاإْن اأو�ضى مبا يزيد على ُثُلث تركته  ى به يف حدود ثلت تركة املو�ضِ 1- اأْن يكون املال املو�ضَ
ح اإل يف حدود الُثُلث.  جازت و�ضيته وَنَفذت �ضريطة موافقة الورثة على الزيادة واإل مل َت�ضُ
واإْن اأجاز البع�س وامتنع البع�س َنَفذت الزيادة على الـُمجيزين فقط، كلٌّ بح�شب ن�شيبه يف 
ى به من ن�ضيبهم ال�ضرعي. م الُثُلث املو�ضَ الرتكة، ويعَطى املمتنعون ن�ضيبهم كاماًل بعد خ�ضْ
2- اأْن ل تكون الو�ضية لوارث اإل ب�ضرط اإجازتها ِمن ِقَبل باقي الورثة الذين مل يو�َس لهم ب�ضيء 
ة، اأما لدى  يَّ نِّ لقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: "ل و�شية لوارث"، وذلك ِوْفًقا ملحاكم الدائرة ال�ضُّ

حماكم الدائرة اجلعفرية فيجوز الإي�ضاء لوارث دون ا�ضرتاط اإجازة الورثة.
اأمواله يف  بتوزيع  يو�ضي  الإ�ضالمية، كَمن  ال�ضريعة  الو�ضية خماِلفة لأحكام  تكون  األ  3- يجب 

مات،  اأو مت�ضمنة خماَلفات قانونية كمخالفة قانون الولية على املال. الـُمَحرَّ
ب فيها فجعلها من العقود التي  ع عليها ال�ضارع ورغَّ 4- عْقد الو�ضية من عقود التربُّعات التي �ضجَّ
ب على جميع الأطراف ذوي  ِميها احلق يف العدول عنها قبل الوفاة. لذلك يتوجَّ ل ُمرْبِ ُتَخوِّ

ي عن و�شيته ال�شرعية قبل وفاته. العالقة التاأكد من عدم عدول املو�شِ
ق الوفاة. ي، ول تكون نافذة اإل بعد  حَتقُّ ى له الو�ضية بعد موت املو�ضِ 5- ي�ضتحق املو�ضَ

الورثة  على  ع  يوزَّ تركة  به  ى  املو�شَ املال  ليوؤول  قبولها،  وعدم  الو�شية  ردُّ  له  ى  للمو�شَ يحق   -6
ال�ضرعيني.

7- الو�شية ال�شرعية ل ُتعتَمد اأمام جميع اجلهات ذات العالقة اإل بعد ثبوت توثيقها ر�شميًا اأمام 
املحاكم ال�شرعية اأو الأجهزة احلكومية اأو ثبوتها بحكم ق�شائي.

ة الت�شرف القانونية  ي قد بلغ �شن واحد وع�شرين عامًا كاملة، اأي �ِشنُّ اأهليَّ 8- لبد اأْن يكون املو�شِ
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ِوْفقًا للمادة )13( من قانون الولية على املال.
امل�ستندات املطلوبة يف وثيقة عْقد الو�سية ال�سرعية:

ى له. ي واملو�شَ 1- ن�َشخ من البطاقات الذكية اأو ن�َشخ من جوازات ال�شفر للمو�شِ
التجارية  الأ�شهم  التجاري،  ال�شجل  العقار،  )وثيقة  به  ى  املو�شَ املال  ملكية  �شند  من  ن�َشخ   -2

ونحوها(.
ى به م�ضروط الت�ضرف من جهة حكومية اأو خا�ضة، َيلزم اإح�ضار موافقة  3- اإذا كان العقار املو�ضَ

خطية منها.
ي اإنابة وكيل ر�ضمي بالتوقيع عنه كمو�ٍس اأمام  4- ن�ضخة من التوكيل الر�ضمي يف حال رغبة املو�ضِ

املحاكم ال�شرعية.
خطوات ا�ستخراج وثيقة عْقد الو�سية ال�سرعية:

اأو  ع عالمة )•( يف خانة و�شية �شرعية،  1- ملء ا�شتمارة طلب ا�شتخراج وثيقة �شرعية وو�شْ
تقدمي الطلب عرب بوابة احلكومة الإلكرتونية.

2- اإرفاق جميع امل�ضتندات املطلوبة وتقدميها للموظف املخت�س با�ضتالم الطلبات.
الطلب  درا�ضة  بعد  الطلبات  ا�ضتالم  موظف  من  للح�ضور  د  املحدَّ املوعد  اإي�ضال  3- ا�ضتالم 
التقدمي عرب  عند  يَّة  ن�شِّ ر�شالة  ا�شتالم  اأو  ت�شديقه،  متطلبات  اكتمال جميع  من  والتاأكد 

بوابة احلكومة الإلكرتونية.
ة بالطلب من ق�ضم البحث  د وا�ضتالم الوثيقة املعدَّ م الطلب يف املوعد املحدَّ 4- َيلزم ح�ضور مقدِّ
ه  ي اأو من ينوب عنه بوكالة ر�ضمية للتوجُّ ال�ضرعي والتوفيق الأُ�َضِري، وكذلك ح�ضور املو�ضِ

للمحكمة ال�ضرعية لعتمادها وت�ضديقها، م�ضطحبني متطلبات ذلك.
قة وت�ضليمه الن�ضخة  ه للموظف املخت�س من اأجل اإمتام عملية ت�ضجيل الوثيقة امل�ضدَّ 5- التوجُّ

اخلا�شة ب�شجالت الوزارة.  

وثيقة الو�سية ب�لولية يف الرتبية:
برعاية  له  ى  املو�شَ ال�شخ�س  ة  اأحقيَّ ُتثِبت  ال�شرعية  املحاكم  ر�شمية ت�شدر من  وثيقة  هي 

ي بعد وفاته. وتربية اأبناء املو�شِ
مع�يري مهمة يجب مراع�ته� يف وثيقة الو�سية ب�لولية يف الرتبية:

ي و�شيًا على اأولده عْدًل كفوؤًا ذا اأهلية وِمن دين القا�شر، واأْن ل يكون حمكومًا  1- اأْن يختار الو�شِ
بجرمية �ضرف اأو اأمانة اأو اإفال�س، اأو م�ضهورًا ب�ضوء ال�ضرية وال�ضلوك، اأو �ضبق و�ُضِلبت وليُته 

عماًل بالن�شو�س ال�شرعية وبن�س املادة )25( من قانون الولية على املال. 
2- يجب اأْن ل تكون الو�ضية خماِلفة لأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية، اأو مت�ضمنة خماَلفات قانونية 
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كمخاَلفة قانون الولية على املال.
3- الو�شية ال�شرعية ل ُتعتَمد اأمام جميع اجلهات ذات العالقة اإل بعد ثبوت توثيقها ر�شميًا اأمام 

املحاكم ال�شرعية اأو الأجهزة احلكومية اأو ثبوتها بحكم ق�شائي.
امل�ستندات املطلوبة يف وثيقة الو�سية ب�لولية يف الرتبية:

ى عليه. ى له واملو�شَ ي واملو�شَ 1- ن�َشخ من البطاقات الذكية اأو ن�َشخ من جوازات ال�شفر للمو�شِ
ي اإنابة وكيل ر�ضمي بالتوقيع عنه على الو�ضية  2- ن�ضخة من التوكيل الر�ضمي يف حال رغبة املو�ضِ

اأمام املحاكم ال�شرعية.
خطوات ا�ستخراج وثيقة الو�سية ب�لولية يف الرتبية:

اأو  ع عالمة )•( يف خانة و�شية �شرعية،  1- ملء ا�شتمارة طلب ا�شتخراج وثيقة �شرعية وو�شْ
تقدمي الطلب عرب بوابة احلكومة الإلكرتونية.

اأو  ال�ضخ�ضية  واأرقامهم  بالو�ضية  املعنيني  والأطفال  ي  الو�ضِ ا�ضم  فيه   ٍ مبنيَّ خطاب  تقدمي   -2
اأرقام جوازات �شفرهم.

3- اإرفاق جميع امل�ضتندات املطلوبة وتقدميها للموظف املخت�س با�ضتالم الطلبات.
الطلب  درا�ضة  بعد  الطلبات  ا�ضتالم  موظف  من  للح�ضور  د  املحدَّ املوعد  اإي�ضال  4-ا�ضتالم 
التقدمي عرب  عند  يَّة  ن�شِّ ر�شالة  ا�شتالم  اأو  ت�شديقه،  متطلبات  اكتمال جميع  من  والتاأكد 

بوابة احلكومة الإلكرتونية.
5- اإرفاق جميع امل�ضتندات املطلوبة وتقدميها للموظف املخت�س با�ضتالم الطلبات.

ة بالطلب من ق�ضم البحث  د وا�ضتالم الوثيقة املعدَّ م الطلب يف املوعد املحدَّ 6- َيلزم ح�ضور مقدِّ
ه اإلى  ال�ضرعي والتوفيق الأُ�َضِري وكذلك ح�ضور املو�ضي اأو من ينوب عنه بوكالة ر�ضمية للتوجُّ

املحكمة ال�ضرعية لعتمادها وت�ضديقها م�ضطحبني متطلبات ذلك.
قة وت�ضليمه الن�ضخة  ه للموظف املخت�س من اأجل اإمتام عملية ت�ضجيل الوثيقة امل�ضدَّ 7- التوجُّ

اخلا�شة ب�شجالت الوزارة.  

ْفن: وثيقة �لو�سية بالدَّ
ى بدْفِنه يف  هي وثيقة ر�شمية ُت�شِدرها املحاكم ال�شرعية يثُبت مبوجبها اإلزام ورثة املتوفَّ
ورد يف  ما  له بح�شب  التابعة  الإجراءات  كافة  بتنفيذ  اإلزامهم  مع  ي،  املو�شِ ده  الذي حدَّ املكان 
لة لكيفية ال�شالة عليه وطريقة دْفِنه  ن�س الو�شية كاختيار اأحكام اأحد املذاهب الفقهية املف�شِّ

وجتهيزه واملذهب املختار يف توزيع مرياثه. 
ْفن: مع�يري مهمة يجب مراع�ته� يف وثيقة الو�سية ب�لدَّ

1- يجب األ تكون الو�ضية خماِلفة لأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية اأو خمالفة للن�ضو�س القانونية. 
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ى ودْفُنه يف املكان الذي اأو�ضى  2- الوازع الديني والأخالقي يحتِّم على الورثة احرتام رغبة املتوفَّ
ل من  ي اأن يتنازل عنها لأنها حكٌم ل ي�ضقط بالإ�ضقاط، واإمنا يجوز اأن يوكِّ به، ول يجوز للو�ضِ

ي�شاء باأْن يقوم مقامه.
3- الو�شية ال�شرعية ل ُتعتَمد اأمام جميع اجلهات ذات العالقة اإل بعد ثبوت توثيقها ر�شميًا اأمام 

املحاكم ال�شرعية اأو الأجهزة احلكومية اأو ثبوتها بحكم ق�شائي.
ة الت�شرف القانونية  ي قد بلغ �شن واحد وع�شرين عامًا كاملة، اأي �ِشنُّ اأهليَّ 4- لبد اأن يكون املو�شِ

ِوْفقًا للمادة )13( من قانون الولية على املال.
ْفن: امل�ستندات املطلوبة يف وثيقة الو�سية ب�لدَّ

ى له اأو لهم. ي واملو�شَ 1- ن�َشخ من البطاقات الذكية اأو ن�َشخ من جوازات ال�شفر للمو�شِ
ي اإنابة وكيل ر�ضمي بالتوقيع عنه كمو�ٍس اأمام  2- ن�ضخة من التوكيل الر�ضمي يف حال رغبة املو�ضِ

املحاكم ال�شرعية.
ْفن: خطوات ا�ستخراج وثيقة الو�سية ب�لدَّ

اأو  ع عالمة )•( يف خانة و�شية �شرعية،  1- ملء ا�شتمارة طلب ا�شتخراج وثيقة �شرعية وو�شْ
تقدمي الطلب عرب بوابة احلكومة الإلكرتونية.

2- اإرفاق جميع امل�ضتندات املطلوبة وتقدميها للموظف املخت�س با�ضتالم الطلبات.
الطلب  درا�ضة  بعد  الطلبات  ا�ضتالم  موظف  من  للح�ضور  د  املحدَّ املوعد  اإي�ضال  ا�ضتالم   -3
التقدمي عرب  عند  يَّة  ن�شِّ ر�شالة  ا�شتالم  اأو  ت�شديقه،  متطلبات  اكتمال جميع  من  والتاأكد 

بوابة احلكومة الإلكرتونية.
ة بالطلب من ق�ضم البحث  د وا�ضتالم الوثيقة املعدَّ م الطلب يف املوعد املحدَّ 4- َيلزم ح�ضور مقدِّ
ه  ي اأو من ينوب عنه بوكالة ر�ضمية للتوجُّ ال�ضرعي والتوفيق الأُ�َضِري، وكذلك ح�ضور املو�ضِ

اإلى املحكمة ال�ضرعية لت�ضديقها واعتمادها م�ضطحبني متطلبات ذلك.
قة وت�ضليمه الن�ضخة  ه للموظف املخت�س من اأجل اإمتام عملية ت�ضجيل الوثيقة امل�ضدَّ 5- التوجُّ

اخلا�شة ب�شجالت الوزارة.

لة القرابة: ر �سِ وثيقة اإثب�ت ح�سْ
ورثة  قرابة  درجة  د مبوجبها  يَّة حتدَّ نِّ ال�ضُّ ال�ضرعية  املحاكم  ت�ضدر من  ر�ضمية  وثيقة  هي 

ني والباقني على قْيد احلياة. ى منه، وحت�ضر عدد واأ�ضماء املتوفَّ املتوفَّ
لة القرابة: ر �سِ مع�يري مهمة يجب مراع�ته� يف وثيقة اإثب�ت ح�سْ

اأقاربه  ر  يراد ح�ضْ �ضخ�س  اأول  من  ابتداًء  ني  واملتوفَّ الأحياء  الأقارب  1- الإف�ضاح عن جميع 
ًى منهم. ال�ضرعيني وحتى اآخر متوفَّ
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ى املعِني باإ�ضدار الوثيقة، وكذلك  2- التاأكد من عدم اإ�ضافة اأيِّ �ضخ�س ل يعدُّ من اأقارب املتوفَّ
م الطلب للم�ضاءلة القانونية. �س ذلك مقدِّ من عدم اإ�ضقاط اأيٍّ منهم، حيث ُيَعرِّ

ر  لة قرابته ممن ل يحمل اجلن�شية البحرينية يجب اإح�شار ح�شْ ى املق�شود باإثبات �شِ 3- املتوفَّ
ٍق من حكومة دولته اأو خطاب ر�ضمي من ال�ضفارة التابعة لدولته يبنيَّ  ورثٍة �ضرعٍي له م�ضدَّ

ث. اأ�شماء و عدد الورثة ودرجة قرابتهم من املورِّ
ى. ني مت�ضل�ضاًل ابتداًء من الأقدم وحتى تاريخ اآخر متوفَّ 4- احلر�س على بيان تواريخ وفاة املتوفَّ

لة القرابة: ر �سِ امل�ستندات املطلوبة يف وثيقة اإثب�ت ح�سْ
1- ن�شخة من الفرائ�س ال�شرعية للورثة.

2- ن�َشخ من البطاقات الذكية اأو ن�َشخ من جوازات ال�شفر للورثة الأحياء.
لة القرابة: ر �سِ خطوات ا�ستخراج وثيقة اإثب�ت ح�سْ

1- ملء ا�ضتمارة طلب الوثيقة مرفقًا معها جميع امل�ضتندات املطلوبة وتقدميها للموظف املخت�س، 
اأو تقدمي الطلب عرب بوابة احلكومة الإلكرتونية.

الطلب  درا�ضة  بعد  الطلبات  ا�ضتالم  موظف  من  للح�ضور  د  املحدَّ املوعد  اإي�ضال  ا�ضتالم   -2
التقدمي عرب  عند  يَّة  ن�شِّ ر�شالة  ا�شتالم  اأو  ت�شديقه،  متطلبات  اكتمال جميع  من  والتاأكد 

بوابة احلكومة الإلكرتونية.
ال�ضرعي  البحث  ق�ضم  من  الوثيقة  وا�ضتالم  د  املحدَّ املوعد  يف  الطلب  م  مقدِّ ح�ضور  3- َيلزم 
وت�شديقها م�شطحبًا  ال�شرعية لعتمادها  املحكمة  اإلى  بها  ه  التوجُّ ثم  الأُ�َشِري،  والتوفيق 

متطلبات ذلك.
قة وت�ضليمه الن�ضخة  ه للموظف املخت�س من اأجل اإمتام عملية ت�ضجيل الوثيقة امل�ضدَّ 4- التوجُّ

اخلا�شة ب�شجالت الوزارة.  

وثيقة عْقد التق�يل ال�سرعي: 
ة يثُبت مبوجبها اتفاق املتعاقَدين  يَّ نِّ هي وثيقة ر�شمية ت�شدر من حماكم الدائرة ال�شرعية ال�شُّ
ق اأمام املحاكم ال�شرعية بينهما، واإرجاع املال حمل التعاقد  على ف�ْشخ وثيقة عْقد ر�شمي م�شدَّ

عه قبل التعاقد.  اإلى �شابق عهده وو�شْ
مع�يري مهمة يجب مراع�ته� يف وثيقة عْقد التق�يل ال�سرعي:

1- اتفاق جميع الأطراف املتعاِقدة على التقايل فيما بينها.
املتعاقدين،  وقبول  اإيجاب  على  �شحُتها  فة  املتوقِّ ال�شرعية  العقود  يف  يقع  ال�شرعي  التقايل   -2
وهي الهبات ال�شرعية والوقفيات الذرية والعمرات والتنازلت، ولكن اقت�شر العمل عليها يف 

املحاكم ال�شرعية يف عقود العمرات ال�شرعية.



العدد: 3298 - الخميس 26 يناير 2017

71

امل�ستندات املطلوبة يف وثيقة عْقد التق�يل ال�سرعي:
1- ن�َضخ من البطاقات الذكية اأو ن�َضخ من جوازات ال�ضفر للمتقايلني.

2- ن�شخة من وثيقة العْقد ال�شرعي املراد التقاُيل عليه.
3- ن�ضخة من التوكيل الر�ضمي يف حال رغبة املتقايلني اإنابة وكيل ر�ضمي بالتوقيع عنهم كمتقايلني 

اأمام املحاكم ال�شرعية.
خطوات ا�ستخراج وثيقة عْقد التق�ُيل ال�سرعي:

املتقايلني  اأ�ضماء  فيه  مبنٍي  خطاب  وتقدمي  �ضرعية  وثيقة  ا�ضتخراج  طلب  ا�ضتمارة  ملء   -1
واأرقامهم ال�شخ�شية اأو اأرقام جوازات �شفرهم.

تقدمي  اأو  الطلبات،  با�ضتالم  املخت�س  للموظف  وتقدميها  املطلوبة  امل�ضتندات  2- اإرفاق جميع 
الطلب عرب بوابة احلكومة الإلكرتونية.

الطلب  درا�ضة  بعد  الطلبات  ا�ضتالم  موظف  من  للح�ضور  د  املحدَّ املوعد  اإي�ضال  3- ا�ضتالم 
التقدمي عرب  عند  يَّة  ن�شِّ ر�شالة  ا�شتالم  اأو  ت�شديقه،  متطلبات  اكتمال جميع  من  والتاأكد 

بوابة احلكومة الإلكرتونية.
ة بالطلب من ق�ضم البحث  د وا�ضتالم الوثيقة املعدَّ م الطلب يف املوعد املحدَّ 4- َيلزم ح�ضور مقدِّ
ال�ضرعي والتوفيق الأُ�َضِري، وكذلك ح�ضور جميع املتقايلني اأو من ينوب عنهم بوكالة ر�ضمية 

ه اإلى املحكمة ال�ضرعية لعتمادها وت�ضديقها م�ضطحبا معه متطلبات ذلك. للتوجُّ
قة وت�ضليمه الن�ضخة  ه للموظف املخت�س من اأجل اإمتام عملية ت�ضجيل الوثيقة امل�ضدَّ 5- التوجُّ

اخلا�شة ب�شجالت الوزارة.

ن�سخة طبق الأ�سل من وثيقة �سرعية:
هي م�شتند ر�شمي مطابق لأ�شل وثيقة �شرعية �شبق اإ�شدارها من املحاكم ال�شرعية تقوم 

يتها اأمام جميع اجلهات ذات العالقة. مقام �شندها القانوين وال�شرعي وحجِّ
مع�يري مهمة يجب مراع�ته� عند طلب ن�سخة طبق الأ�سل من وثيقة �سرعية: 

م  1- اإ�شدار ن�َشخ طبق الأ�شل للوثائق ال�شرعية ل يتم املوافقة عليه اإل بعد التاأكد من اأن مقدِّ
ن له �شفة ر�شمية فيها اأو بعد موافقة  الطلب ذو �شفة يف الوثيقة ال�شرعية اأو وكيل ر�شمي عمَّ

املحكمة لغريهما ا�ضتثناًء.
اأو  الأ�شل  فقدان  العالقة  ذوي  الأطراف  اإثبات  بعد  اإل  الأ�شل  طبق  ن�شخة  اإ�شدار  يتم  2- ل 

احتياجهم لن�ضخ اإ�ضافية يتعنيَّ عليهم اإبرازها لدى جهات حكومية اأو خا�ضة. 
اأمام جهات ر�شمية خارج  3- ن�َشخ طبق الأ�شل امل�شتخَرجة لإثبات �شندها القانوين وال�شرعي 
مملكة البحرين لبد من توثيقها ر�شميًا لدى اإدارة التوثيقات التابعة لوزارة العدل وت�شديقها 

يف وزارة اخلارجية البحرينية وكذلك لدى �ضفارة الدولة ذات العالقة بالوثيقة.
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امل�ستندات املطلوبة لطلب ن�سخة طبق الأ�سل من وثيقة �سرعية:
1- ن�َشخ من البطاقة الذكية اأو ن�شخة من جواز ال�شفر ل�شاحب الطلب.

2- ن�شخة من الوثيقة ال�شرعية املراد اإ�شدار ن�شخة طبق الأ�شل منها اإْن ُوِجدت اأو الإفادة عن 
رقم الإعداد اخلا�س بها اأو رقم ت�شجيلها يف حال فقدانها. 

اأحد الأطراف يف  م الطلب وكياًل ر�شميًا عن  3- ن�شخة من التوكيل الر�شمي يف حال كان مقدِّ
الوثيقة الأ�شلية.

خطوات ا�ستخراج ن�سخة طبق الأ�سل من وثيقة �سرعية:
1- ملء ا�شتمارة طلب ا�شتخراج وثيقة �شرعية وو�شع عالمة )•( يف خانة �شورة طبق الأ�شل، 

اأو تقدمي الطلب عرب بوابة احلكومة الإلكرتونية.
2- اإرفاق جميع امل�ضتندات املطلوبة وتقدميها للموظف املخت�س با�ضتالم الطلبات.

الطلب  درا�ضة  بعد  الطلبات  ا�ضتالم  موظف  من  للح�ضور  د  املحدَّ املوعد  اإي�ضال  3- ا�ضتالم 
التقدمي عرب  عند  يَّة  ن�شِّ ر�شالة  ا�شتالم  اأو  ت�شديقه،  متطلبات  اكتمال جميع  من  والتاأكد 

بوابة احلكومة الإلكرتونية.
ال�ضرعي  الباحث  اإلى  الطلبات  ا�ضتالم  موظف  قبل  من  اإ�ضعاره  بعد  الطلب  م  مقدِّ ه  4- توجُّ
ه لرئي�س ق�ضم البحث ال�ضرعي والتوفيق الأ�ضري  املخت�س باإعداد ودرا�شة طلبه، ثم التوجُّ

لعتماد وت�شديق الوثيقة.
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوق�ف
 قر�ر رقم )4( ل�سنة 2017

ب�س�أن �سوابط توثيق توكيالت بيع العق�رات

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971، وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق،

وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001،
وعلى قانون الت�شجيل العقاري ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة 2013،

 1971 ل�شنة   )14( رقم  للقانون  التنفيذية  بالالئحة   1971 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 
ل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009، ب�شاأن التوثيق، املعدَّ

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2000 ب�شاأن توثيق التوكيالت،
وبناًء على ما عَر�شه وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر �الآتي:
�ملادة �الأولى

ببيع  للوكيل  الأ�شيل  بتفوي�س من  توكياًل  توثيقه  املخت�س عند  ق  املوثِّ اأو  العدل  كاتب  على 
ل غريه يف اإجراء ذات  اأْن يوكِّ اأنَّ هذا التوكيل ل يجيز لهذا الوكيل ب�ضفته  اأْن يتاأكد من  عقار 

ق توثيقه. الت�شرف، واإل ُيحَظر على كاتب العدل اأو املوثِّ

 
�ملادة �لثانية

ح للوكيل عنه بهذه ال�ضفة بتوكيل وكيل واحد فقط عن ذات  لالأ�ضيل الذي يرغب باأْن ي�ضرِّ
الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزير  اإلى  يتقدم بطلبه  اأْن  ال�شابقة،  املادة  اإليه يف  امل�شار  الت�شرف 

ر طلبه ليتخذ الوزير ما يراه منا�شبًا ب�شاأنه. حًا به الأ�شباب التي تربِّ والأوقاف مو�شِّ
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�ملادة �لثالثة
ُيلغى القرار رقم )15( ل�شنة 2000 ب�شاأن توثيق التوكيالت.

�ملادة �لر�بعة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

باجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل 
 وال�سئون الإ�سالمية والأوق�ف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 19 ربيع الآخر 1438هـ
الـمـــوافــــــــق: 17 يـنـايـــــــــــــر 2017م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوق�ف
 قر�ر رقم )6( ل�سنة 2017

 ب�س�أن تخويل اأحد موظفي وزارة ال�سن�عة والتج�رة وال�سي�حة 
ْبط �لق�سائي �سفة ماأموري �ل�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
ل  املعدَّ ال�شياحة،  ب�شاأن تنظيم  ل�شنة 1986  بقانون رقم )15(  املر�شوم  بعد الطالع على 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،
 2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،
وبناًء على التفاق مع وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر �الآتي:
�ملادة �الأولى

ل ال�ضيد/عبدالرحمن اإيهاب احلدي املوظف بهيئة البحرين لل�ضياحة واملعار�س �ضفة  يخوَّ
ْبط الق�ضائي، وذلك بالن�ضبة اإلى اجلرائم التي تقع يف دائرة اخت�ضا�ضه باملخالفة  ماأموري ال�ضَّ
ال�شادرة  والقرارات  ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  لأحكام 

تنفيذًا له.

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

وزير �لعدل 
 وال�سئون الإ�سالمية والأوق�ف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 17 ربـيع الآخر 1438هـ
الـمـــوافـــــــق: 15 يـــنـــايـــــــــــر 2017م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوق�ف
 قر�ر رقم )7( ل�سنة 2017

 ب�س�أن تخويل بع�ص موظفي وزارة العمل والتنمية الجتم�عية
ْبط �لق�سائي �سفة ماأموري �ل�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
ل�شنة  رقم )46(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الإجراءات اجلنائية  قانون  بعد الطالع على 

2002 وتعديالته،
الأخ�س  وعلى  الأُ�َضِري،  العنف  ب�ضاأن احلماية من  ل�شنة 2015  رقم )17(  القانون  وعلى 

املادة )6( منه،
وبناًء على التفاق مع وزير العمل والتنمية الجتماعية،

قرر �الآتي:
�ملادة �الأولى

ْبط  ال�ضَّ ماأموري  �ضفة  اأ�ضماوؤهم  التالية  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  موظفو  ل  يخوَّ
الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام القانون رقم )17( 

ل�شنة 2015 ب�ضاأن احلماية من العنف الأُ�َضِري، وهم:
1- مروة ديب كزبر

2- مرمي حممد النعيمي.
3- هناء مكي الفردان.

4- اأمينة اإبراهيم عبدالرزاق.
5- فاطمة ح�شن عبدالعال.

6- مرمي عبدالروؤوف حمدان.
7- لولوة خليفة احل�شن.

8- اأمينة عبدالرحمن الزويد.

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

                                                                       
                                                               

  وزير �لعدل 
 وال�سئون الإ�سالمية والأوق�ف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 17 ربـيع الآخر 1438هـ
الـمـــوافـــــــق: 15 يـــنـــايــــــــــــر 2017م
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وزارة �سئون الإعالم

 قر�ر رقم )8( ل�سنة 2017
 بن�سر اإعالن�ت المح�كم على موقع الجريدة الر�سمية

بهيئة المعلوم�ت والحكومة الإلكترونية

وزير �شئون الإعالم:
بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971 وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،

وبعد التن�شيق مع وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

قرر �الآتي
�ملادة �الأولى

ُتن�َشر اإعالنات املحاكم على موقع اجلريدة الر�شمية بهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية، 
وذلك بعد التن�ضيق مع وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف يف هذا ال�ضاأن.

�ملادة �لثانية
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية،  وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

وزير �سئون الإعالم
علي بن حممد �لرميحي

  

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1438هـ
الـمـــــوافــــــق: 25 يـنـايــــــــــــــر 2017م
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وزارة الأ�سغ�ل و�سئون البلدي�ت والتخطيط العمراين
 قر�ر رقم )209( ل�سنة 2016

 ب�س�أن تغيير ت�سنيف مجموعة عق�رات 
في منطقة �لعكر �لغربي - مجمع 626

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
ل�شنة 1977  باملر�شوم بقانون رقم )13(  ال�شادر  املباين  بعد الطالع على قانون تنظيم 

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�ضاأن تق�ضيم الأرا�ضي 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�ضيم بقوانني ب�ضاأن ا�ضتمالك 
ة للتعمري  الأرا�ضي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�ضيم الأرا�ضي املعدَّ

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�ضاأن ا�ضتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

رقم  بالقرار  ال�ضادرة  اململكة  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  ال�ضرتاطات  وعلى 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وعلى موافقة جمل�س اأمانة العا�شمة،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �الآتي:
مادة )1(

يغريَّ ت�ضنيف العقارات الكائنة مبنطقة العكر الغربي جممع )626( اإلى ت�ضنيف مناطق 
امل�شاريع الإ�شكانية )MOH( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها 
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ال�ضرتاطات 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�شره.

وزير الأ�سغ�ل و�سئون البلدي�ت والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 27 �شـفــر 1438هـ 
الـمـــوافـــــــق: 27 نوفمرب 2016م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة
 قر�ر رقم )151( 2016

 ب�س�أن ت�سكيل لجنة التََّظلُّم�ت  من القرارات الخ��سة 

ب�لعالم�ت التج�رية ونظ�م عمله�

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التجارية  العالمات  )نظام(  قانون  على  الطالع  بعد 

العربية، ال�شادر بالقانون رقم )6( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة )13( منه،
التعاون لدول  التجارية لدول جمل�س  العالمات  لقانون )نظام(  التنفيذية  الالئحة   وعلى 

اخلليج العربية، ال�شادرة بالقرار رقم )65( ل�شنة 2016، وعلى الأخ�س املادة )8( منها،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر �الآتي
مادة )1(

بوزارة  التجارية  بالعالمات  اخلا�شة  القرارات  من  التََّظلُّمات  يف  للف�شل  جلنة  ل  ُت�شكَّ
ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  برئا�شة ال�شيدة اإيان اأحمد الدو�شري، الوكيل امل�شاعد للتجارة 

اخلارجية، وع�شوية كل من:
2- ال�شيدة/ لونا عبداهلل املعتز          نائبًا للرئي�س

3-  ال�شيد/ علي عبدالنبي مرهون       ع�شوًا
4- ال�شيدة/ رنا اأحمد الأحمد        ع�شوًا
5- ال�شيد/  عبا�س ح�شن اأحمد          ع�شوًا

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد.

مادة )2(
تخت�س اللجنة بالنظر يف كافة التََّظلُّمات من القرارات ال�شادرة من اجلهة املخت�شة يف 

�ضاأن ت�ضجيل العالمات التجارية اأو تعليقها على �ضرط اأو تعديالتها.
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مادة )3(
والزمان  املكان  اأو يف  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  اجتماعاتها مبقر  اللجنة  تعقد 

دهما رئي�س اللجنة، ِوفقًا ِلـما يحال اإليه من تظلمات. اللذين يحدِّ

مادة )4( 
ل يكون انعقاد اللجنة �ضحيحًا اإل بح�ضور اأغلبية اأع�ضائها، على اأْن يكون من بينهم الرئي�س 
ح  اأو نائبه. وُت�ضِدر اللجنة قراراتها باأغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين، وعند َت�ضاوي الأ�ضوات ُيرجَّ

بة، واجتماعاتها ومداولتها �شرية. اجلانب الذي منه الرئي�س، وتكون قرارات اللجنة م�شبَّ

مادة )5(
تدعَوهم  واأْن  واملخت�ضني،  اخلرباء  من  بهم  ال�ضتعانة  ترى  مَبن  ت�ضتعني  اأْن  للجنة  يجوز 
حل�شور اجتماعاتها ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم، اأو لتزويدها باملعلومات التي تراها �شرورية 
اأعمال  يف  بهم  ُي�ضتعان  ملن  يكون  ول  اجلل�ضة،  حم�ضر  يف  ذلك  وُيثَبت  اخت�ضا�ضاتها،  ملبا�ضرة 

اللجنة �شوت معدود عند الت�شويت.

مادة )6(
لجتماعاتها  التح�ضري  يتولى  للجنة  �ضٍر  اأمني  ليكون  اإدارته  موظفي  اأحد  الرئي�س  ُيعنيِّ 

وحترير حما�ضرها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

مادة )7(
مة اليها خالل خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  يجب على اللجنة البتُّ يف التََّظلُّمات املقدَّ
تقدميها، وعليها اإخطار املتظلِّم كتابيًا اأو اإلكرتونيًا بالقرار ال�ضادر ب�ضاأن تَظلُّمه خالل ثالثني 

د يف التََّظلُّم. يومًا من تاريخ �شدوره على العنوان اأو الربيد الإلكرتوين املحدَّ

مادة )8(
ع  وُتوقَّ اللجنة،  جل�شات  حما�شر  جميع  على  احلا�شرون  واأع�شاوؤها  اللجنة  رئي�س  ع  ُيوقِّ

قرارات اللجنة من الرئي�س.
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مادة )9(
ترفع اللجنة قراراتها لوزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة لعتمادها، وتكون هذه القرارات 

نافذة بعد اعتمادها.

مادة )10(
التايل  اليوم  من  اعتبارًا  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  التجارة  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة
زايد بن را�سد الزي�ين

�شدر بتاريخ: 20 �شفر 1438هـ
الـمـــوافــــــــق:20 نوفمرب 2016م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة
 قر�ر  رقم )152( ل�سنة  2016 

 ب�س�أن ال�سم�ح بمزاولة اأن�سطة تج�رية 
 من خالل محل تجاري �فتر��سي 

 
وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة :

  بعد الطالع على قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته،
  وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار  رقم )126( ل�شنة 2016، وعلى الأخ�س املادة )27( منها،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر �الآتي:
�ملادة �الأولى

القرار من خالل حمل  لهذا  املرافق  باجلدول  الواردة  التجارية  الأن�شطة  ُي�شمح مبزاولة   
ره الإدارة املخت�شة بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة ح�شب  جتاري افرتا�شي ِوْفقًا ِلـما ُتقدِّ

طبيعة الن�ضاط املطلوب الرتخي�س به.  

�ملادة �لثانية
ُي�ضرَتط فيمن يطلب الرتخي�س مبزاولة اأيٍّ من الأن�ضطة التجارية الواردة باجلدول املرافق 

لهذا القرار  ال�ضروط التالية:
- اأْن يكون بحريني اجلن�شية.

ثاًل يف اإدارة اأية  - األ يكون مالكًا ملوؤ�ش�شة جتارية فردية اأو �شركة �شخ�س واحد، اأو مديرًا اأو مُمَ
�شركة جتارية.  

 - اأْن يلتزم مبزاولة الن�ضاط التجاري من خالل �ضكل موؤ�ض�ضة جتارية فردية فقط. 
- توفري عنوان ُمرا�ضلة دائم. 

�ملادة �لثالثة
القرار  لهذا  املرافق  باجلدول  الواردة  الأن�شطة  من  اأيٍّ  مبزاولة  له  �س  للُمرخَّ يجوز  ل   

�س به. احل�ضول على ت�ضاريح جلْلب عمالة اأجنبية تتعلق بالن�ضاط الـُمرخَّ
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�ملادة �لر�بعة
على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره  

يف اجلريدة الر�شمية.

  وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة
زايد بن را�سد الزي�ين

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الأول  1438هـ 
الـمــوافـــــــــق: 1 دي�شمرب  2016م
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هيئة الت�سريع والإفت�ء الق�نوين
 قر�ر رقم )1( ل�سنة 2017

 ب�إ�سدار لئحة ال�سئون الوظيفية
لأع�س�ء هيئة الت�سريع والإفت�ء الق�نوني

رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين – رئي�س جمل�س الهيئة:
بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد 

ملوظفي احلكومة وتعديالته،
وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين، 

وتعديالته،
باملر�ضوم  ل  املعدَّ املالية،  الذمة  عن  الك�ضف  ب�ضاأن   2010 ل�شنة   )32( رقم  القانون  وعلى 

بقانون رقم )19( ل�شنة 2016،
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 

لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، 2012، املعدَّ
وعالوات  ورواتب  ودرجات  م�شميات  بتحديد   2013 ل�شنة   )49( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

وبدلت ومزايا اأع�شاء هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين،
وعلى الالئحة الداخلية لنظام العمل يف هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين ال�شادرة بالقرار 

رقم )1( ل�شنة 2008،
وبناًء على عْر�س نائب رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين،

وبعد موافقة جمل�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين،

قرر �الآتي:
�ملادة �الأولى

ُيعمل باأحكام لئحة ال�ضئون الوظيفية لأع�ضاء هيئة الت�ضريع والإفتاء القانوين املرافقة لهذا 
ق قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية فيما مل يرد به ن�س خا�س يف القانون  القرار، وُيطبَّ

اأو هذه الالئحة.



العدد: 3298 - الخميس 26 يناير 2017

91

�ملادة �لثانية
ُتلغى الالئحة الداخلية لنظام العمل يف هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين ال�شادرة بالقرار 

رقم )1( ل�شنة 2008.

�ملادة �لثالثة
التايل  اليوم  بهما من  وُيعمل  الر�شمية،  املرافقة يف اجلريدة  والالئحة  القرار  ُين�شر هذا 

لتاريخ الن�شر.

رئي�ص هيئة الت�سريع والإفت�ء الق�نوين          
رئي�ص جمل�ص الهيئة

عبد�هلل بن ح�سن �لبوعينني

�شدر بتاريخ: 17 ربـيع الآخر 1438هـ
الـمـــوافـــــــق: 15 يـــنـــايـــــــــــر 2017م
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لئحة ال�سئون الوظيفية 
لأع�س�ء هيئة الت�سريع والإفت�ء الق�نوين

�لف�سل �الأول
�أحكام عامة وتعاريف

مادة )1(
باأوامر  املعينني  القانوين  والإفتاء  الت�ضريع  هيئة  اأع�ضاء  على  الالئحة  هذه  اأحكام  ت�ضري 
ملكية، كما ت�شري على الأع�شاء املتعاقدين ما مل يرد ن�س خا�س يف عقودهم يق�شي بخالف 

ذلك.

مادة )2( 
املبينة قرين كل  املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  الالئحة،  اأحكام هذه  يف تطبيق 

منها، ما مل يقت�س �ضياق الن�س خالف ذلك:
�لقانون: القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين.

الهيئة: هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين.
ل طبقًا للمادة )53( من هذه الالئحة. املجل�ص: جمل�س الهيئة املُ�شكَّ

الرئي�ص: رئي�س الهيئة.
ن�ئب الرئي�ص: نائب رئي�س الهيئة.

اإدارة  والبحوث،  القانوين  الإفتاء  اإدارة  وهي  بالهيئة  الفنية  الإدارات  من  اأيٌّ  �لفنية:  �الإد�رة 
اإدارات  واأية  والعقود،  الدولية  والتفاقيات  املعاهدات  اإدارة  الر�شمية،  واجلريدة  الت�شريع 

اأخرى ت�شاف مبر�شوم للهيئة ويكون مديرها ع�شوًا باملجل�س.
�ملدير: مدير اإحدى الإدارات الفنية بالهيئة.

�لع�سو: رئي�س الهيئة اأو نائب الرئي�س اأو اأيٌّ من م�شت�شاري الهيئة الأول وامل�شت�شارين وامل�شت�شارين 
امل�ضاعدين بالهيئة املعينني باأوامر ملكية اأو بطريق التعاقد.

 
�لف�سل �لثاين
تعيني �الأع�ساء

مادة )3( 
ُي�ضرَتط فيمن يعني ع�ضوًا بالهيئة ما يلي:

1- اأْن يكون بحرينيًا، ويجوز تعيني من ينتمي اإلى اإحدى الدول العربية.
2- اأْن يكون كامل الأهلية.

3- اأْن يكون حا�شاًل على درجة اللي�شان�س اأو البكالوريو�س يف القانون من جامعة معرَتف بها.
4- اأْن يكون حممود ال�ضرية ح�ضن ال�ضمعة.

5- األ يكون قد �ضبق احلكم عليه جنائيًا اأو تاأديبيًا لأ�ضباب خملَّة بال�ضرف اأو الأمانة ولو كان قد 
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ُردَّ اإليه اعتباره.
6- اأن يكون قد اأم�ضى بال�ضتغال يف الأعمال القانونية مددًا ل تقل عن خم�س ع�ضرة �ضنة للتعيني 
يف وظيفة م�ضت�ضار اأول، وع�ضر �ضنوات للتعيني يف وظيفة م�ضت�ضار من الفئة )اأ(، و�ضت �ضنوات 

للتعيني يف وظيفة م�ضت�ضار من الفئة )ب(، و�ضنتني للتعيني يف وظيفة م�ضت�ضار م�ضاعد.
رين لتويلِّ الوظائف الفنية بالهيئة، وملجل�س الهيئة اأن يعفي  7- اأن يجتاز المتحان والدورة املقرَّ

من هذا ال�ضرط ذوي اخلربة يف املجال القانوين ِوْفقًا لل�ضوابط التي يقررها.

مادة )4( 
يكون تعيني الأع�ضاء وترقيتهم اإلى الوظائف الأعلى باأوامر ملكية، بناًء على اقرتاح املجل�س.

مادة )5( 
يكون تعيني اأع�ضاء بالهيئة من غري البحرينيني ب�ضفة موؤقتة وبطريق التعاقد، بناًء على 
تر�شيح الرئي�س وموافقة املجل�س، وت�شري عليهم اأحكام هذه الالئحة، فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س 

خا�س يف العقود املربمة معهم.
رة لهم،  د العقود املربمة معهم مدة التعاقد والراتب امل�ضتَحق لكل منهم واملزايا املقرَّ وحتدِّ

وذلك يف �ضوء معادلة خربتهم بالوظائف الفنية للهيئة.
وت�شع اإدارة املوارد الب�شرية واملالية قواعد واأحكام و�شيغ هذه العقود، وُتعَر�س على املجل�س 

لإقرارها.

مادة )6( 
تكون الهيئة الكفيل الر�ضمي جلميع اأع�ضائها غري البحرينيني فيما يتعلق باحل�ضول على 
اإدارة املوارد الب�ضرية واملالية بالهيئة مهمة متابعة اإجراءات  تاأ�ضريات العمل والإقامة، وتتولى 
ا�ضت�ضدار هذه التاأ�ضريات، وتقدمي طلبات جتديد الإقامات، وا�ضت�ضدار تاأ�ضريات دخول اأُ�َضر 
للقوانني  ِوْفقًا  وذلك  الزيارة  وتاأ�ضريات  العقد  مبوجب  الع�ضو  مبرافقة  لهم  امل�ضموح  الأع�ضاء 

والأنظمة ال�شارية مبملكة البحرين.

مادة )7( 
د الأمر تاريخًا  تكون اأقدمية الأع�شاء من تاريخ الأمر امللكي ال�شادر بتعيينهم ما مل يحدِّ
َي اأكرث من ع�ضو يف ذات الأمر امللكي تكون الأقدمية بينهم بح�ضب ترتيبهم  اآخر، فاإذا ُعنيِّ اأو ُرقِّ

يف الأمر امللكي.
د  وتكون اأقدمية الأع�ضاء املعينني بطريق التعاقد من تاريخ العْقد املربم معهم ما مل يحدِّ

العْقد تاريخًا اآخر.
على اأن يراعى فيمن يعنيَّ من خارج الهيئة األ ي�ضبق زمالءه يف ذات الدرجة يف الهيئة. 

مادة )8( 
ُين�شاأ بالهيئة جدول ي�شمى )جدول اأقدمية اأع�شاء الهيئة( يدَرج فيه جميع الأع�شاء ح�شب 
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وظائفهم ودرجاتهم وذلك ِوْفقًا لرتتيب اأقدميتهم ل�َضغل الوظائف والدرجات طبقًا لالأمر امللكي 
ال�ضادر بالتعيني اأو العقود املربمة معهم.

ويدَرج الأع�شاء املوجودون يف الهيئة وقت العمل بهذه الالئحة يف اجلدول امل�شار اإليه يف 
اأقدميتهم يف الدرجة اعتبارًا من  اأقدميتهم ودرجاتهم، وحُت�َضب  ِوْفقًا لرتتيب  الفقرة ال�ضابقة 

تاريخ �َشغلهم لها.

مادة )9( 
ُيعنيَّ املدراء من امل�ضت�ضارين الأُول اأو امل�ضت�ضارين، بقرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س، 

وي�ضري ب�ضاأنهم ما ي�ضري على �ضاغلي الوظائف العليا.
ويف حالة غياب اأحد املدراء ُينَدب من يحل حمله بقرار من الرئي�س، على اأن يكون �ضاغاًل 

لوظيفة من درجة معادلة اأو من الدرجة الأدنى مبا�ضرة.

�لف�سل �لثالث
النقل والنَّْدب والإع�رة واملزاي� الوظيفية

مادة )10( 
يجوز بقرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س نقل الع�شو من اإدارة فنية اإلى اأخرى، ول يجوز 

نقل الع�ضو اإل اإلى وظيفة �ضاغرة بذات درجته وتتوفر فيه �ضروط �َضغلها. 

مادة )11(
يجوز بقرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س نْدب الع�ضو للقيام موؤقتًا باأعباء وظيفة اأخرى 
ْدب بالإ�شافة اإلى عمله الأ�شلي، وُينح  يف الهيئة بذات درجته اأو درجة اأعلى، ويجوز اأْن يكون النَّ

رة لتلك الوظيفة. الع�ضو املنتدب اإلى وظيفة اأعلى املزايا املقرَّ

مادة )12( 
مًا يف احلالت الآتية: يجوز اأْن يكون الع�شو حَمكِّ

اأ- اإذا كان اأحد اأطراف النزاع من اأقاربه اأو اأ�شهاره حتى الدرجة الرابعة.
ب- اإذا كانت الهيئة طرفًا يف النزاع، وذلك برت�ضيح من الرئي�س.

مًا بقرار من املحكمة. ج- اإذا ُعنيِّ اأحد الأع�ضاء حَمكِّ
مًا وذلك بعد موافقة املجل�س. ويجوز يف غري هذه الأحوال اأْن يكون الع�ضو حَمكِّ

مادة )13( 
يجوز بقرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س، اإعارة الع�شو للعمل يف اإحدى احلكومات اأو 

الهيئات اأو املنظمات العربية اأو الأجنبية اأو الدولية.
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بقرار من جمل�س  يجوز  ومع ذلك  باأكمله،  املعار  الع�ضو  راتب  اإليها  املعار  وتتحمل اجلهة 
الوزراء اأْن تتحمل حكومة مملكة البحرين كل اأو بع�س الراتب خالل مدة الإعارة، وتدخل مدة 

الإعارة يف ح�شاب مدة خدمة الع�شو ويف ا�شتحقاق الرتقيات والعالوات. 

مادة )14( 
تكون الإعارة ملدة �شنة واحدة قابلة للتجديد ملدٍد مماثلة ل يزيد جمموعها على اأربع �شنوات، 
اإل يف احلالت التي تقت�ضيها امل�ضلحة العامة، ويجب على الع�ضو العودة اإلى الهيئة خالل ثالثني 

يومًا من تاريخ انتهاء اإعارته.

مادة )15(
ب�ضفة  �َضْغلها  ال�ضرورة  حالة  يف  ويجوز  �ضاغرة،  وظيفته  تبقى  الأع�ضاء  اأحد  اإعارة  عند 
دائمة اأو موؤقتة، وعند عودة الع�ضو ي�ضَغل وظيفته الأ�ضلية اإذا كانت �ضاغرة اأو اأية وظيفة �ضاغرة 
اأن تتوافر وظيفة  اإلى  من درجة وظيفته، ويف حالة عدم وجودها ي�ضَغل وظيفًة نظريًة لدرجته 

بذات درجته.

مادة )16( 
ببحوث  عليها  والعاملني  الهيئة،  ُت�ضِدرها  التي  املجلة،  يف  للم�ضاركني  مكافاأة  ُت�ضَرف 
قانونية فيها اأو غريها، ولالأع�ضاء اأو للخرباء من خارج الهيئة الذين يتولون التدريب يف الدورات 
التدريبية وور�س العمل التي تنظمها الهيئة. وي�ضدر بتحديد تلك املكافاأة و�ضوابط �ضْرِفها قرار 

مة لذلك. من الرئي�س بعد موافقة املجل�س يف �ضوء الأحكام املنظِّ

�لف�سل �لر�بع
الإيف�د للدرا�سة اأو التدريب

مادة )17( 
اأو مْنِحهم  اأو التدريب  ِمَنح للدرا�ضة  اأو  اإيفاد الأع�ضاء البحرينيني يف بعثات  يجوز للهيئة 
الوظيفي  الأداء  م�ضتوى  ورفع  الإنتاجية  زيادة  اأجل  من  راتب  بدون  اأو  براتب  درا�ضية  اإجازات 
للقيام  تاأهيله  اإلى  بالإ�شافة  لديه،  العمل  و�شلوكيات  واملعارف  باملهارات  والرتقاء  للع�شو، 
الوظائف  �َضْغل  بالقدرة على  ليتمتعوا  البحرينيني  الأع�ضاء  اإعداد  اأجل  اأكرب، ومن  مب�ضئوليات 

ال�ضاغرة، اأو تدريب هوؤلء الأع�ضاء لوظائف ي�ضغلها اأع�ضاء غري بحرينيني.

مادة )18( 
يلتزم الع�ضو املبتَعث للدرا�ضة اأو التدريب ملدة تزيد على �ضتة �ضهور بتوقيع اإقرار التدريب 
اأية  اأو  بالهيئة  ا�شتمراره  على  ين�س  والذي  الهيئة،  ِقَبل  من  املعتَمد  النموذج  ح�شب  والدرا�شة 
جهة اأخرى يوافق عليها املجل�س بعد انق�شاء فرتة التدريب اأو الدرا�شة، مدة م�شاوية للمدة التي 
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ِرفت عليه يف درا�شته اأو تدريبه. ق�شاها يف التدريب اأو الدرا�شة، اأو اأن يقوم برد املبالغ التي �شُ

مادة )19(
يجوز للهيئة اأْن تتحمل التكاليف الدرا�ضية اأو جزءًا منها لالأع�ضاء املعينني باأوامر ملكية، 
اأكادميية  �ضهادة  على  للح�ضول  وذلك  الأقل،  على  املتو�ضط  فوق  كفاية  تقدير  على  احلا�ضلني 
امل�ضار  تطوير  يتم ذلك �ضمن  اأْن  �ضنوات، على  اأربع  تتجاوز  ول  اأ�ضهر  �ضتة  ملدة  اأو تخ�ض�ضية 
�ضداد  وْقف  للهيئة  يحق  كما  امل�ضتقبل،  ي�ْضَغلها يف  �ضوف  التي  الوظيفة  للع�ضو ح�ضب  الوظيفي 
التكاليف الدرا�ضية اأو جزء منها عن الع�ضو يف حالة اإخفاقه يف حتقيق نتائج جيدة يف الدرا�ضة 
اأو ر�ضوبه يف بع�س املواد اأو التََّخلُّف عن احل�ضور اأو عدم النتظام يف الدرا�ضة وذلك ا�ضتنادًا اإلى 

ال�ضروط الواردة يف اإقرار التدريب والدرا�ضة.

مادة )20( 
يجب عند تر�ضيح الأع�ضاء للبعثات اأو املنح الدرا�ضية اأو التدريبية اللتزام باملعايري التالية:

الوظيفي  امل�ضار  اأو  التدريبية  الع�ضو �ضمن خطة الحتياجات  له  ح  اأ- اأْن يكون الربنامج املر�ضَّ
د للع�شو. املحدَّ

ب- التاأكد من احتياجات الع�شو وا�شتعداده للتعليم وقابليته لتحقيق اأق�شى منفعة من التدريب.
ج- اإمكانية م�شاهمة الع�شو يف تدريب الآخرين عند ا�شتئنافه لعمله.

د- اأْن يوؤخذ يف العتبار فر�س التدريب التي اأتيحت للع�شو م�شبقًا.
هـ- التاأكد من اأن الربنامج التدريبي �شيحقق نتائج اإيجابية مل�شلحة العمل.

و- التوافق بني املتطلبات الأ�ضا�ضية لربنامج التدريب وقدرات الع�ضو املراد تدريبه.
ب�شكل  توؤثر  ل  التي  واملدد  الأوقات  يف  التدريبي  الربنامج  حل�شور  الع�شو  اختيار  يكون  اأْن  ز- 

جوهري على ُح�ْضن �ضري العمل.
ح- اأْن توؤخذ يف العتبار نتائج تقارير الكفاية للع�ضو.

ط- فيما يخ�س طلب احل�ضول على املوؤهالت الأكادميية، يجب مراعاة ح�ضول املر�ضح على 
قبول من جامعة معرَتف بها، وتوافر ال�ضروط الالزمة لاللتحاق بالدرا�ضة مثل توفري املوؤهل 

العلمي الأ�شا�شي وامل�شتوى املنا�شب للغة الأجنبية التي تتطلبها طبيعة الدرا�شة.
ي- مراعاة �ضلوكيات الع�ضو من حيث التزامه بالعمل وعالقته مع م�ضئوليه وزمالئه، واللتزام 
باحل�ضور والن�ضباط، واحلر�س على العمل، وعدد الإجازات املر�ضية والإجازات الأخرى 

احلا�شل عليها.
ك- مراعاة العتماد على اخلربات املتوفرة بالهيئة لتدبري م�ضادر التدريب مبا يحقق ال�ضتخدام 
لتنويع  اخلارجية  التدريب  م�شادر  اإلى  اللجوء  ويكن  التدريب،  مليزانية  والأمثل  الأن�شب 

ال�شتفادة الق�شوى من التدريب.

مادة )21(
التدريب تبقى وظيفته �ضاغرة، ويجوز يف  اأو  للدرا�ضة  اأو منحة  الع�ضو يف بعثة  اإيفاد  عند 
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اأو  املنحة  اأو  البعثة  مدة  كانت  اإذا  موؤقتة  ب�شفة  �َشْغُلها  املجل�س،  موافقة  وبعد  ال�شرورة،  حالة 
الإجازة ل تقل عن �ضنة. وعند عودة الع�ضو ي�ضغل وظيفته الأ�ضلية اإذا كانت �ضاغرة اأو اأية وظيفة 
�ضاغرة من درجة وظيفته، ويف حالة عدم وجودها ي�ْضَغل وظيفة نظرية لدرجته اإلى اأن تتوافر 

وظيفة بذات درجته.
وتدخل مدة الإيفاد يف بعثة اأو منحة للدرا�شة اأو التدريب يف ح�شاب فرتة اخلدمة املح�شوبة 
رة. يف التقاعد، كما تدخل تلك املدة اإذا كانت براتب يف ا�ضتحقاق الرتقية واملزايا الوظيفية املقرَّ

الف�سل اخل�م�ص
�لو�جـبـات

مادة )22( 
ُيحَظر على ع�شو الهيئة القيام باأي عمل جتاري، كما ل يجوز له القيام باأي عمل ل يتفق مع 

كرامة الهيئة وا�شتقاللها.

مادة )23( 
ُيحَظر على الأع�شاء ال�شتغال بالعمل ال�شيا�شي اأو اإبداء الراأي يف امل�شائل ال�شيا�شية، ول 
اأو  النواب  لع�شوية جمل�س  �شواء  العامة  النتخابات  اأيٍّ من  اأنف�شهم يف  ير�شحوا  اأْن  لهم  يجوز 
ح نف�ضه لأيٍّ من هذه النتخابات من  املجال�س البلدية. وُيعترَب م�ضتقياًل من وظيفته كل ع�ضو ير�ضِّ

تاريخ قبول تر�شيحه.

مادة )24(
ُيحَظر على الع�ضو ال�ضرتاك يف الربامج الإذاعية اأو التلفزيونية اأو الإدلء باأحاديث لو�ضائل 
اأو  اأو امل�ضاركة يف الجتماعات  اأو غريها،  اأو املرئية  اأو امل�ضموعة  الإعالم، �ضواء املقروءة منها 
املوؤمترات اأو ور�س العمل اأو اإبداء الراأي يف امل�ضائل القانونية، وذلك كله فيما يتعلق ب�ضئون عمله 

ح له الرئي�س بذلك. ما مل ي�ضرِّ

مادة )25( 
من  د  وحتدَّ والن�ضراف،  احل�ضور  يف  الر�ضمي  الدوام  مبواعيد  َقيُّد  التَّ الع�ضو  على  يجب 
َقيُّد  ال�شاعة )7.30( �شباحًا وحتى ال�شاعة )2.30( ظهرًا من يوم الأحد اإلى يوم اخلمي�س، والتَّ

با�شتخدام نظام الب�شمة الإلكرتونية.
ويف حالة احل�شور املتاأخر اأو الن�شراف املبكر من العمل يجب على الع�شو احل�شول على 
األ يتجاوز جمموع �ضاعات  ِوْفقًا للنموذج املعد لذلك، على  ت�ضريح بذلك من م�ضئوله املبا�ضر 
ح بها لأ�ضباب �ضخ�ضية جمموع �ضاعات عمل يوم كامل خالل  التاأخري اأو الن�ضراف املبكر امل�ضرَّ

ال�ضهر الواحد، وُي�ضتثَنى من ذلك الت�ضاريح ال�ضحية بح�ضب الإفادات اأو ال�ضهادات الطبية.
وُيعترَب احل�شور املتاأخر اأو الن�شراف املبكر من العمل الذي يتجاوز جمموع �شاعات عمل 
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ح به، ويتم اإحالته من ِقَبل امل�ضئول املبا�ضر اإلى الرئي�س  يوم كامل تاأخريًا اأو ان�ضرافًا غري م�ضرَّ
اأو نائبه ملعاجلة احل�ضور املتاأخر اأو الن�ضراف املبكر وذلك ح�ضب ما تقت�ضيه م�ضلحة العمل.

مادة )26( 
َقيُّد بجدول الإجازات ال�شنوية املعد من قبل الإدارة الفنية التي ينت�شب  يجب على الع�شو التَّ
رها  يقدِّ التي  واخلا�شة  الطارئة  الظروف  اإل يف حالت  عار�شة  اإجازات  يكون طلب  ول  اإليها، 

امل�ضئول املبا�ضر ويعتمدها الرئي�س اأو نائبه ِوْفقًا للنموذج املعد لذلك.
َغيُّب عن مقر العمل خالل �شاعات الدوام الر�شمي دون احل�شول على  ول يجوز للع�شو التَّ

ت�ضريح بذلك من م�ضئوله املبا�ضر ِوْفقًا للنموذج املعد لذلك.
ول يجوز للع�ضو النقطاع عن العمل، لغري �ضبب مفاجئ، دون احل�ضول على اإذن بذلك من 
امل�ضئول املبا�ضر، فاإذا كان النقطاع ل�ضبب مفاجئ ملدة ل تزيد على �ضبعة اأيام يف ال�ضنة اعُترِبت 
اإجازة بدون  املدة  اعُترِبت  اإجازات  للع�شو ر�شيد  فاإذا مل يكن  اعتيادية،  اإجازة  مدة النقطاع 

راتب.
وُيعترَب الع�ضو م�ضتقياًل اإذا انقطع عن العمل لأكرث من خم�ضة ع�ضر يومًا مت�ضلة اأو ثالثني 
يومًا غري مت�ضلة بدون اإذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة اإجازته، فاإذا عاد الع�ضو اإلى العمل 
م عذرًا يقبله املجل�س، ُح�ِشبت مدة النقطاع اإجازة اعتيادية  خالل اأ�شبوع من انتهاء هذه املدة وقدَّ

اأو َمَر�شية اأو بدون راتب بح�شب الأحوال.

مادة )27( 
بنف�ضه عن  يناأى  واأْن  اأداء واجبات عمله،  القومي يف  ال�ضلوك  يراعَي  اأْن  الع�ضو  يجب على 

َمواطن ال�ضبهات ِوْفقًا لقواعد ال�ضلوك التي ت�ضدر بقرار من املجل�س.

الف�سل ال�س�د�ص
م�ساءلة �الأع�ساء

مادة )28( 
للرئي�س اأو للمجل�س من تلقاء نف�شه اأو بناًء على طلب من الرئي�س، َحقُّ تنبيه الع�شو اإلى ما 
يقع منه من اأعمال ل تتفق ومقت�ضيات الوظيفة، وذلك بعد �ضماع اأقواله، ويكون التنبيه �ضفاهة 

اأو كتابة.
اأْن يطلب من املجل�س خالل خم�شة  ويجوز للع�شو يف حالة اعرتا�شه على التنبيه الكتابي 

ع�ضر يومًا من تاريخ اإخطاره به، اإجراء حتقيق عن الواقعة التي كانت حماًل للتنبيه.

مادة )29(
الإدارات  ل من مديري  ي�شكَّ تاأديب  تاأديبيًا من اخت�شا�س جمل�س  الأع�شاء  تكون م�شاءلة 

الفنية بقرار من الرئي�س.
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وتقام امل�شاءلة التاأديبية من رئي�س وحدة التفتي�س الفني بناًء على طلب الرئي�س، مبوجب 
والأدلة  للع�شو  املن�شوبة  املخالفة  الالئحة على  ت�شتمل  اأن  ويجب  التفتي�س.  تعدها وحدة  لئحة 
دة لها، ويثل الإدعاء اأمام جمل�س التاأديب اأحد اأع�شاء وحدة التفتي�س يندبه رئي�شها لهذا  املوؤيِّ
الغر�س، ويكون للع�شو املحال اإلى التاأديب تقدمي ما يراه من مذكرات اأو م�شتندات منتجة يف 

امل�شاءلة.
لهذا  ُينَدب  الأع�ضاء  اأحد  يتوله  حتقيق  التاأديبية  امل�ضاءلة  اإقامة  طلب  ي�ضبق  اأْن  ويجب 

الغر�س بقرار من الرئي�س.
وُي�ضرَتط فيمن يتولى التحقيق اأْن يكون اأعلى درجة اأو اأ�ضبق يف ترتيب الأقدمية من الع�ضو 

املحال اإلى التحقيق.

مادة )30(
اأحد  يندب  اأْن  وله  التحقيقات،  ل�شتكمال  لزمًا  يراه  ما  ُيجِري  اأن  التاأديب  ملجل�س  يجوز 

اأع�ضائه للقيام بذلك.

مادة )31( 
الع�ضو  باإعالن  قراره  ُي�ضِدر  التاأديبية  امل�ضاءلة  يف  لل�ضري  وجهًا  التاأديب  جمل�س  راأى  اإذا 
بالئحة امل�شاءلة، ويكلِّفه باحل�شور اأمامه، على اأْن يتم هذا الإعالن قبل املوعد املحدد لنعقاد 
جمل�س التاأديب باأ�ضبوع على الأقل، ويكون الإعالن والتكليف باحل�ضور عن طريق رئي�س جمل�س 
بيان كاف ملو�شوع  ي�شتمل طلب احل�شور على  اأْن  الو�شول. ويجب  بعلم  ل  التاأديب بكتاب م�شجَّ

امل�شاءلة واأدلة املخالفة.
ول  اأعمال وظيفته،  اإليه عن مبا�ضرة  املحال  الع�ضو  وْقف  يقرر  اأْن  التاأديب  ويجوز ملجل�س 
ه  يرتتب على الوْقف حرمان الع�ضو من راتبه اإل اإذا قرر جمل�س التاأديب حرمانه منه كلِّه اأو بع�ضِ

ملدة ل جتاوز ثالثة اأ�شهر.
ويجوز ملجل�س التاأديب اإعادة النظر يف قرار الوْقف اأو احلرمان من الراتب يف اأي وقت �ضواء 

من تلقاء نف�شه اأو بناًء على طلب الع�شو.

مادة )32( 
الدعوى  على  التاأديبية  للم�ضاءلة  تاأثري  ول  الع�ضو،  با�ضتقالة  التاأديبية  امل�ضاءلة  تنق�ضي 

اجلنائية اأو املدنية النا�شئة عن الواقعة حمل امل�شاءلة.

مادة )33( 
التاأديب،  جمل�س  اأمام  ب�شخ�شه  الع�شو  ويح�شر  �شرية،  التاأديبية  امل�شاءلة  جل�شات  تكون 
وله اأْن يقدم دفاعه كتابة اأو اأْن ينيب اأحد الأع�شاء للدفاع عنه، فاإذا مل يح�شر الع�شو املحال 

للتاأديب اأو مل ُيِنب اأحد الأع�ضاء عنه، جاز احلكم يف غيبته بعد التاأكد من �ضحة اإعالنه.
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مادة )34( 
يجب اأن يكون احلكم ال�شادر يف امل�شاءلة التاأديبية م�شتماًل على الأ�شباب التي ُبِنَي عليها 

واأٌن ُتتلى الأ�ضباب عند النُّْطق به يف جل�ضة �ضرية.

مادة )35( 
العقوبات التاأديبية التي يجوز توقيعها على الع�شو هي:

اأ- اللَّوم.
ب- الف�شل من اخلدمة. 

ويتولى الرئي�س تنفيذ الأحكام ال�شادرة من جمل�س التاأديب واإخطار املجل�س باحلكم.
ول يوؤثر احلكم ال�شادر بالف�شل من اخلدمة على احلقوق التقاعدية للع�شو.

وي�شدر بتنفيذ احلكم ال�شادر بالف�شل من اخلدمة اأمر ملكي، وُيعترَب نافذًا من تاريخ ن�شر 
الأمر يف اجلريدة الر�شمية.

القرار  اأو  ُين�َشر منطوق احلكم  ول  الرئي�س،  قرار من  بتنفيذها  اللَّوم في�شدر  اأما عقوبة 
ال�ضادر بتنفيذه يف اجلريدة الر�ضمية، وتودع �ضورة من احلكم ال�ضادر باللَّوم مبلف الع�ضو.

 
�لف�سل �ل�سابع

التفتي�ص الفني على الأع�س�ء
مادة )36( 

ل يف الهيئة وحدة ت�شمى )وحدة التفتي�س الفني( برئا�شة نائب رئي�س الهيئة وع�شوية  ت�شكَّ
عدد من امل�شت�شارين الأُول اأو امل�شت�شارين، يتم نْدُبهم بقرار من الرئي�س بناًء على عْر�س نائب 

الرئي�س وبعد موافقة املجل�س، وذلك ملدة �ضنة قابلة للتجديد.
ويكون لوحدة التفتي�س الفني اأمنٌي لل�ضر يتم نْدُبه بقرار من الرئي�س بناًء على عْر�س رئي�س 

الوحدة، وذلك من بني امل�ضت�ضارين امل�ضاعدين بالهيئة.

مادة )37(
ملكية حتى  باأوامر  املعيَّنني  الأع�ضاء  اأعمال  بالتفتي�س على  الفني  التفتي�س  تخت�س وحدة 
وظيفة م�ضت�ضار بالدرجة ال�ضاد�ضة ماعدا املدراء، وذلك ملعرفة درجة كفايتهم، ومدى حر�ضهم 
الدوري  التفتي�س  من  الوحدة  جتريه  ما  خالل  من  ومقت�ضياتها،  وظائفهم  واجبات  اأداء  على 
يلزم  ما  واإجراء  الع�ضو  �ضد  م  ُتَقدَّ التي  ال�ضكاوى  فح�س  من  به  تقوم  وما  املفاجئ  والتفتي�س 

ب�شاأنها.

مادة )38( 
ي�شع رئي�س وحدة التفتي�س الفني، يف بداية كل عام، خطة الوحدة للتفتي�س الدوري على 

الأع�ضاء اخلا�ضعني للتفتي�س، ويتم هذا التفتي�س مرة على الأقل كل �ضنتني.
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ع تقرير عن اأعمال الع�شو اخلا�شع للتفتي�س  وتتولى الوحدة القيام بالتفتي�س الدوري وو�شْ
دها رئي�س وحدة التفتي�س الفني، والتي يجوز له تعديلها يف �شوء  خالل فرتة التفتي�س التي يحدِّ

مها الع�شو اخلا�شع للتفتي�س.  الأ�شباب واملربرات التي يقدِّ
وللرئي�س اأْن يْنُدب اأحد اأع�شاء الوحدة لُيجِرَي تفتي�شًا مفاجئًا على اإحدى اإدارات الهيئة اأو 
م �ضده من �ضكاٍو جدية مت�س عمله اأو �ضلوكه ال�ضخ�ضي اأو  اأعمال اأحد الأع�ضاء، اأو بحث ما ُقدِّ

مقت�ضيات وظيفته اأو واجباته. 
مادة )39( 

عنه  ينوب  غيابه  وعند  املفت�ضني،  بني  الأعمال  توزيع  الفني  التفتي�س  وحدة  رئي�س  يتولى 
الأقدم فالأقدم من اأع�شاء الوحدة.

مادة )40(
يجب يف جميع الأحوال اأْن يكون املفت�س اأعلى درجة اأو اأ�شبق يف ترتيب الأقدمية من الع�شو 

مة �شده. اخلا�شع للتفتي�س اأو فح�س ال�شكوى املقدَّ

مادة )41(
يتم التفتي�س على اأعمال الع�شو اخلا�شع للتفتي�س من خالل فْح�س عدد كاٍف من الأعمال 
بها  الع�شو  التي اخت�سَّ  الأعمال  األ تقل عن 70% من  التفتي�س على  اأجنزها خالل فرتة  التي 
بعمله،  وعنايته  الع�ضو  كفاية  درجة  بتحديد  راأي  اإلى  الو�ضول  بغية  وذلك  الفرتة،  هذه  خالل 
ل امل�ضئولية ومدى ا�ضتقامته ونزاهته، وذلك  ومدى قدرته على البتكار، ودرجة ا�ضتعداده لتحمُّ

من خالل العنا�ضر التي يتعنيَّ اأْن يت�ضمنها تقرير التفتي�س، وتتمثل يف الآتي:
اأ – الإجازات والت�شاريح التي ح�شل عليها الع�شو خالل فرتة التفتي�س.

واأنواعها، وما اأجنزه منها خالل  التفتي�س  ب-عدد املو�شوعات التي ُعِر�شت عليه خالل فرتة 
هذه الفرتة، واملو�ضوعات املتبقية واأ�ضباب تاأخريها، وذلك مقارنة باإجناز زمالئه يف ذات 

الإدارة عن ذات فرتة التفتي�س.
الفتاوى،  اإعداد  اأو  الت�ضريعات  �ضياغة  يف  واأ�ضلوبه  املو�ضوع،  لوقائع  تقديره  �ضالمة  ج– مدى 
ومراجعة العقود والتفاقيات، ومدى ا�شرت�شاده بالت�شريعات ذات ال�شلة، وباأحدث اأحكام 
ا�ضتعرا�س  وذلك من خالل  الفقهاء،  وباآراء  والد�ضتورية  التمييز  ق�ضاء  وخا�ضة  الق�ضاء، 

بع�س املو�شوعات التي اأجنزها بالتقرير.
ها من بحوث قانونية اإْن ُوِجدت.  د– مدى قدرته على اإعداد البحوث القانونية، وعدد ما اأعدَّ

هـ - الأعمال اجلديرة بالتنويه اإْن ُوِجدت.
و- املالحظات الفنية التي اأ�شفر عنها التفتي�س.

ز- املالحظات العامة مبا حتويه من اإملام الع�ضو باملعلومات القانونية وال�ضوابق الق�ضائية وكيفية 
عْر�شه واأ�شلوبه يف الكتابة.

ح- مدى ا�ضتقامة الع�ضو ونزاهته يف �ضوء ما قد ُين�َضب اإليه من وقائع تالية للتقرير الأخري عن 
كفايته.
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مادة )42( 
ر كفاية الع�شو اخلا�شع للتفتي�س باإحدى الدرجات الآتية:  تقدَّ

كفء، فوق املتو�ضط، متو�ضط، اأقل من املتو�ضط.
التفتي�س.  انتهاء  تاريخ  الأكرث من  �شهرين على  التفتي�س خالل  تقرير  اإيداع  املفت�س  وعلى 
وُتعَر�س تقارير التفتي�س على وحدة التفتي�س الفني جمتمعًة، والتي تتخذ قرارها ب�شاأن تقدير 
رئي�س  الذي منه  ح اجلانب  ُيرجَّ الت�ضاوي  اأ�ضوات احلا�ضرين، ويف حالة  باأغلبية  الع�ضو  كفاية 
وحدة التفتي�س الفني، ثم ُتعَر�س التقارير على رئي�س الهيئة لإحالتها اإلى املجل�س لتخاذ ما يراه 

ب�شاأنها. ول يكون تقدير كفاية الع�شو نافذًا اإل بعد اعتماده من املجل�س. 
وللمجل�س اأْن يطلب من وحدة التفتي�س تقدمي اأية اإي�شاحات ب�شاأن تقدير كفاية الع�شو اأو 
اإجراء ما يلزم ل�شتكمال عنا�شر التقدير اأو اإعادة التفتي�س على الع�شو. وللع�شو احلق يف طلب 

تغيري فرتة التفتي�س.
مادة )43( 

املجل�س  وقرار  التفتي�س  تقرير  من  ب�شورة  �شري  بكتاب  للتفتي�س  اخلا�شع  الع�شو  ُيخَطر 
بتقدير درجة كفايته، وله حق التََّظلُّم من التقرير اإلى املجل�س خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ 
ل املجل�س يف التََّظلُّم بعد الطالع على الأوراق و�شماع اأقوال الع�شو الـُمَتَظلِّم عند  اإخطاره، ويف�شِ

القت�شاء، ويكون قرار املجل�س بالبت يف التََّظلُّم نهائيًا وُيخَطر به الع�شو الـُمَتَظلِّم.

مادة )44( 
رت كفاية الع�شو اخلا�شع للتفتي�س بقرار نهائي بدرجة اأقل من املتو�شط جاز لرئي�س  اإذا ُقدِّ
اأمام  اإليه كتابة  ه  التنبيه املوجَّ اأن يتظلَّم من  الهيئة بعد موافقة املجل�س تنبيه الع�شو، وللع�شو 
التََّظلُّم  بالبت يف  املجل�س  قرار  ويكون  به،  اإخطاره  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  املجل�س خالل خم�شة 

نهائيا. 
يف  عليها  املن�ضو�س  الدرجة  بذات  نهائيًا  التنبيه  �ضريورة  بعد  الع�ضو  كفاية  رت  ُقدِّ فاإذا 
الفقرة الأولى جاز رفع دعوى التاأديب على الع�شو طبقًا لالإجراءات املن�شو�س عليها يف هذه 

الالئحة.

مادة )45(
تِعد وحدة التفتي�س الفني قائمة باأ�ضماء الأع�ضاء بالهيئة امل�ضتوفني ل�ضروط الرتقية مرفقًا 
بها تقارير التفتي�س عليهم، وُتعَر�س القائمة على الرئي�س ليبدي راأيه يف الرتقية على �شوء ما 

يراه من واقع ملفاتهم واأعمالهم، وتقارير التفتي�س الفني عليهم.
اأو  الوظائف  اإلى  الرتقية  وتكون  الرتقية،  يف  تر�ضيحاته  املجل�س  على  الرئي�س  وَيعِر�س 
ت�ضبقها مبا�ضرة، مع مراعاة  التي  الدرجات  اأو  الوظائف  التعيني من  الأعلى بطريق  الدرجات 
اأنه ُي�ضرَتط لرتقية الع�ضو اإلى الدرجة التالية ح�ضوله على تقرير كفاية ل تقل درجته عن فوق 

املتو�شط.
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مادة )46( 
واإعدادها  الهيئة  اأع�شاء  �شد  م  تقدَّ التي  ال�شكاوى  فح�س  الفني  التفتي�س  وحدة  تتولى 

للت�شرف.

مادة )47( 
مها  نًا بها ا�شم مقدِّ م �شد اأحد اأع�شاء الهيئة اإل اإذا كان مبيَّ ل يجوز فْح�س اأية �شكوى تقدَّ
وموِطنه، وذلك ما مل تكن ال�ضكوى م�ضتملة على وقائع يرى الرئي�س اأو رئي�س وحدة التفتي�س اأنها 

جديرة بالفْح�س. 

مادة )48( 
لوقائع  ملخ�س  بها  نًا  مبيَّ الفْح�س  بنتيجة  مذكرة  ال�شكوى  بفْح�س  املخت�س  املفت�س  ُيِعد 
ال�شكوى وما تقوم عليه من اأدلة ثبوت وما يقابلها من اأدلة نفي، وُتعَر�س املذكرة م�شفوعة براأيه 
على وحدة التفتي�س الفني لتخاذ ما تراه ب�شاأنها، ثم ُترَفع اإلى الرئي�س للت�شرف النهائي باأحد 

اخليارات الآتية:
1- ِحْفظ ال�شكوى قطعيًا، اإذا ثبت من الفْح�س عدم �شحة ما ورد بها.

2- ِحْفظ ال�ضكوى مع التنبيه على الع�ضو بعدم اإتيان مثل الأفعال املن�ضوبة اإليه م�ضتقباًل، وذلك 
ا مي�س كرامة وهيبة الوظيفة التي  يف حالة عدم اأهمية ما ُن�ِضب اإليه من اأفعال، وابتعاده عمَّ

ي�شغلها.
3- اإحالة الع�شو امل�شكو يف حقه اإلى التاأديب، اإذا اأ�شفر الفْح�س عن َج�شامة الوقائع املن�شوبة 

للع�شو. 

مادة )49( 
يكون لكل ع�ضو من اأع�ضاء الهيئة ملف �ضري يف وحدة التفتي�س توَدع فيه تقارير التفتي�س، 
و�شائر  تاأديبية،  عقوبة  عليه من  َع  ُوقِّ اأو  تنبيه  من  اإليه  ه  ُوجِّ وما  �شكاٍو،  من  �شده  م  ُقدِّ قد  وما 
الأوراق التي ترى الوحدة اأنها ت�ضاعد على تكوين راأي �ضحيح عن الع�ضو، ول يجوز لغري املجل�س 

اأو رئي�س الهيئة اأو اجلهات الق�شائية املخت�شة الطالع عليه.
ويجب اأْن يحاط الع�ضو بكل ما يودع من مالحظات اأو تقارير واأوراق يف ملف خدمته.

مادة )50( 
يكون التفتي�س املفاجئ اأو العاجل بغر�س التعرف على مدى انتظام العمل وحر�س الأع�ضاء 

على القيام مبهام وظائفهم، ويجب اأْن يت�ضمن تقرير التفتي�س امل�ضار اإليه العنا�ضر الآتية:
اأ- توقيت التفتي�س املفاجئ ومكانه ورقم وتاريخ القرار ال�ضادر به.

ب- ت�شكيل الإدارة الفنية املعنية بالتفتي�س.
ج- الأع�ضاء املتواجدين بالإدارة وقت اإجراء التفتي�س وغريهم ممن هم مكلفون باأعمال خارج 

الهيئة يف ح�شور اجتماعات اأو جلان.
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د- اأ�ضماء الأع�ضاء غري املتواجدين، وبيان �ضبب التغيب.
هـ - النطباع العام عن حالة الإدارة.

و- تو�شيات املفت�س.

مادة )51( 
تخت�س وحدة التفتي�س الفني بالقيام باأعمال اأخرى، تتمثل يف الآتي: 

اأو  اأخرى  باإجازات  للقيام  يلزم  ما  وكل  الهيئة،  لأع�شاء  ال�شنوية  الإجازات  م�شروع  اأ– اإعداد 
ال�شفر خارج اململكة. 

ه وحدة  تعدُّ الذي  للنموذج  ِوْفقًا  بالهيئة  الفنية  ال�شهرية لالإدارات  الإجناز  ب- فْح�س ك�شوف 
التفتي�س الفني.

ج– اقرتاح برامج الدورات التدريبية لأع�ضاء الهيئة باملراكز املتخ�ض�ضة داخل وخارج اململكة 
ومتابعة انتظامها.

د– تنفيذ ما َيعَهد به الرئي�س اإليها من اأعمال اأخرى.

�لف�سل �لثامن
انته�ء خدمة الع�سو

مادة )52( 
تنتهي خدمة الع�شو لأيٍّ من الأ�شباب الآتية:

اأ-  الوفاة.
ب- ال�شتقالة.

ج- انتهاء مدة عقود املتعاقدين منهم اأو مدة اإعارة املعارين.
د- بلوغ �ضن الإحالة اإلى التقاعد.

اجلهة  من  بقرار  العجز  ويثبت  �ضحية،  لأ�ضباب  الوظيفة  مبهام  القيام  عن  العجز  ثبوت  هـ- 
الطبية املخت�شة.

 و- �شدور قرار من جمل�س التاأديب بالف�شل من اخلدمة ِوْفقًا لالأ�شباب والإجراءات املن�شو�س 
عليها يف هذه الالئحة.

يف  عليها  املن�ضو�س  لل�ضوابط  ِوْفقًا  املجل�س  من  بقرار  وذلك  املدة  نهاية  قبل  العْقد  اإنهاء  ز- 
العقد.

�لف�سل �لتا�سع
املجـل�ص 

مادة )53(  
ل املجل�س برئا�شة رئي�س الهيئة وع�شوية نائب الرئي�س ومدراء الإدارات الفنية بالهيئة.  ي�شكَّ

وعند غياب اأحدهم اأو وجود مانع لديه يحل حمله الأقدم فالأقدم من اأع�ضاء الهيئة.
مادة )54( 

يخت�س املجل�س مبا ياأتي:
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اأ- الإ�ضراف على ُح�ْضن �ضري العمل يف الهيئة.
ب- اقرتاح تعيني وترقية الأع�ضاء، وجتديد واإنهاء عقود غري البحرينيني منهم، وكل ما يتعلق 

ب�شئونهم.
ج- اعتماد تقارير الكفاية اخلا�شة بالأع�شاء والبت يف التََّظلُّمات املرفوعة ب�شاأنها.

د- اقرتاح ميزانية الهيئة واعتماد ح�ضابها اخلتامي.
هـ- املوافقة على الربامج التدريبية اأو الدرا�شية لالأع�شاء.

و- املوافقة على نْقل ونْدب واإعارة الأع�شاء.
ز- اأية م�شائل اأخرى من�شو�س عليها يف هذه الالئحة اأو يعر�شها عليه الرئي�س.

مادة )55(
يجتمع املجل�س اأربع مرات �ضنويًا، وكلما اقت�ضت احلاجة ذلك، ويكون الجتماع بدعوة من 
قبل  الأعمال  بجدول  م�شحوبة  املجل�س  اأع�شاء  اإلى  الجتماع  حل�شور  الدعوة  وتَبلَّغ  الرئي�س، 

د بيوم واحد على الأقل، ما مل تقت�ِس احلاجة اإبالغهم يوم النعقاد.  املوعد املحدَّ

مادة )56( 
اإْن  الالزمة،  والوثائق  بالبيانات  م�شفوعة  املجل�س  على  املو�شوعات  عْر�س  الرئي�س  يتولى 

ُوِجدت، لتمكني املجل�س من البت فيها.

 مادة )57( 
اأع�شائه، وتكون مداولته �شرية، وت�شدر قراراته  يكون اجتماع املجل�س �شحيحًا بح�شور 

ح اجلانب الذي منه الرئي�س. باأغلبية اأ�ضوات احلا�ضرين، وعند َت�ضاوى الأ�ضوات ُيرجَّ
مادة )58(

يكون للمجل�س اأمني لل�ضر ي�ضدر بتعيينه قرار من الرئي�س من بني اأع�ضاء الهيئة، ويتولى 
اإعداد جدول اأعمال اجتماعات املجل�س وتدوين حَما�ضر الجتماعات وتنفيذ ما قد يكلَّف به من 

ِقَبل املجل�س اأو الرئي�س.

مادة )59(
على ع�ضو املجل�س عند نظر املجل�س ملو�ضوع تكون له فيه م�ضلحة �ضخ�ضية مبا�ضرة اأو غري 
ح عن ذلك مبجرد علمه بنظر املجل�س لهذا املو�ضوع، ول يجوز له ال�ضرتاك يف  مبا�ضرة اأْن ُيف�ضِ

املداولت ب�ضاأنه اأو الت�ضويت عليه، وعلى اأن ُيثَبت ذلك يف املح�ضر.

مادة )60( 
التمرير، ويف هذه  املجل�س بطريق  املو�شوعات على  ُتعَر�س بع�س  اأن  ال�شرورة  يجوز عند 
احلالة ت�شدر القرارات والتو�شيات بالإجماع ، وُتعَر�س على املجل�س يف اأول جل�شة تالية لالإحاطة.
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ب��سم �س�حب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى بن �سلم�ن اَل خليفة
ملــــك مملكـــة �لبحريــن

باجلل�شة املنعقدة لدى جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعرثة  
بتـــاريخ 2017/01/23م

بح�شور القا�شي حممود عربي حممد ها�شم              رئيــــــ�س اللجنة
ع�شو اللجنة وع�شوية القا�شي حممـــــــد ميـــــرزا امـــــان 
ع�شو اللجنة وع�شوية القا�شي اأمــــل اأحمد عبداهلل اأبـــل 
ع�ضو اللجنة وع�ضوية الدكتور عبداهلل يو�ضــف طالــب 

وبح�ضور امني ال�ضر نوفل بوب�ضيت
�سدر �لقر�ر �لتايل

يف امل�سروع رقم 03 ل�سنة 2015 )جفري فيوز(

ال�شركة املطورة : �شركة ميغا ريل ا�شتيت بروجيكت�س
مالك الر�س : حممود عبدالنبي جا�شم حممود 

بعد الإطالع على الأوراق واملداولة قانونًا.   
حيث اإن اللجنة الوزارية لالإعمار والبنية التحتية قد اأحالت اإلى هذه اللجنة م�ضروع جفري 
ل�شنة   66 رقم  بقانون  املر�شوم  من  الرابعة  املــادة  حلكم  وفقا  متعرثا  م�شروعا  باعتباره  فيوز 

2014ب�شاأن ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعرثة. 
وحيث اإن ال�ضركة املطورة �ضاحبة امل�ضروع عجزت عن ا�ضتكمال امل�ضروع والوفاء بالتزاماتها 

قبل م�ضرتو الوحدات واملقاولني والبنك الدائن املرتهن لأر�س امل�ضروع رغم تكليفها بالوفاء. 
وحيث اإن اللجنة حجزت على عقار جفري فيوز الكائن مبنطقة اجلفري )جممع 324  طريق 
رقم 2466( املقام على قطعة الأر�س رقم 03042887 البالغ م�شاحتها 1247 مرت مربع مقدمة 
رقم 2003/7643  وثيقة رقم 122981  وو�شعت �شارة احلجز على قيد العقار لدى اإدارة امل�شاحة 
لدى  العقار  قيد  على  �شارة احلجز  بو�شع  املذكورة  الإدارة  اإفادة  ووردت   ، العقاري  والت�شجيل 

اإدارة امل�شاحة والت�شجيل العقاري. 
وحيث اإن اللجنة منحت ال�ضركة املطورة املدة الزمنية املن�ضو�س عليها باملادة ال�ضابعة من 

املر�شوم بقانون رقم 66 ل�شنة 2014 �ضالف الذكر، لت�ضوية امل�ضروع اإل اأنها عجزت عن ذلك.
وحيث اإنه قد تبني للجنة من تقرير اخلبري املودع ملف امل�ضروع اأن اللتزامات والديون املثقل 
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بها امل�شروع تفوق القيمة ال�شوقية له وبالتايل فاإنه ل جدوى من طرحه ملطورين جدد ل�شتكماله 
والوفاء بالتزاماته وتبني للجنة اأن الو�ضيلة الوحيدة لت�ضوية امل�ضروع هو بيعه باملزاد العلني وتوزيع 
ل�شنة 2014  بقانون رقم 66  املر�شوم  املادة )8( من  الدائنني عمال بحكم  البيع على  ح�ضيلة 
وكلفت  العلني  باملزاد  العقار  بيع  اإجــراءات  اتخاذ  البدء يف  تقدم  ما  على  بناء  اللجنة  فقررت 
اأودع  املعاينة  بنتيجة  تقرير  العقار وحترير  املنتدب حممود مراد مبعاينة  الفرز واخلبري  هيئة 
ملف امل�ضروع ، كما كلفت كال من هيئة الفرز ومكتب �ضافليز للعقارات بتقدير ثمن العقار وفقا 

لالأ�ضعار ال�ضائدة يف ال�ضوق ومت اإرفاق التقدير بامللف.
وحيث اإن اللجنة حددت �ضروط بيع العقار املحجوز عليه بثمن اأ�ضا�ضي مقداره ثالثة ماليني 
بقائمة �ضروط  الأر�س  امل�ضروع ومالك  ال�ضركة املطورة �ضاحبة  واأعلنت  األف دينار  وخم�ضمائة 
البيع وبالثمن الأ�ضا�ضي وكلفتهما بالوفاء بقيمة الدين وامل�ضاريف واإل �ضوف يباع العقار باملزاد 

العلني فلم يتثال ومل يطلبا الإذن ببيع العقار.
2016/11/24 قررت اللجنة بيع العقار باملزاد العلني عمال بحكم املادة  اإنه بتاريخ  وحيث 
)8( من املر�شوم بقانون رقم 66 ل�شنة 2014 وحددت جل�شة 2016/12/20 لإجراء البيع ومت 
بالإعالن عن  للعقارات  �شافليز  مكتب  اللجنة  وكلفت  الر�شمية  البيع يف اجلريدة  الإعالن عن 

البيع وفقا ملا جاء بقرار التكليف.
وحيث اإنه باجلل�ضة املحددة للبيع ح�ضر وكالء الدائنني وح�ضر مناب وكيل ال�ضركة املطورة 
وح�ضر ال�ضيد/ دونالد براديل وال�ضيد/جمي�س مور من مكتب �ضافيلز املكلف بالإعالن عن بيع 
اللجنة،   اأمام  اليمني  وحلف  للرتجمة  بابليون  مركز  من  جميل  اأحمد   / ال�ضيد  وح�ضر  العقار 
وح�شر املزايدون فرد راج منجاما �شيتي من جمموعة فنادق رامي ، وال�شيد/ حممد خالد عبد 

الرحيم .     
واأو�ضحت اللجنة للمتزايدين اأن الثمن الأ�ضا�ضي للعقار مقداره ثالثة ماليني وخم�ضمائة األف 
يقل  األ  ينبغي  املزاد  يف  التدرج  مقدار  واأن  الثمن  من   %2 بن�شبة  تقدر  امل�شروفات  واأن  دينار 
عن مبلغ خم�ضني األف دينار، وقد بداأ املزاد باأن نادى الدلل على بيع العقار بالثمن الأ�ضا�ضي 
وامل�ضروفات ، فقرر املتزايد الأول اأنه ي�ضرتي العقار مببلغ ثالثة ماليني وخم�ضمائة األف دينار 
األف  العقار مببلغ ثالثة ماليني وخم�ضمائة وخم�ضني  اأنه ي�ضرتي  الثاين  املتزايد  بحريني وقرر 
دينار بحريني ، فقرر املتزايد الأول اأنه ي�ضرتي العقار مببلغ ثالثة ماليني و�ضتمائة األف دينار 
بحريني . ومل يتقدم اأحد غريه بعر�س اأعلى بعد النداء على املتزايدين ثالث مرات والنتظار 
ال�شيد / فرد راج  ملدة خم�س دقائق ، فقررت اللجنة اعتماد العطاء املقدم من املتزايد الأول 
منجاما �ضيتي عن جمموعة فنادق رامي وتر�ضية املزاد عليه مببلغ ثالثة ماليني و�ضتمائة األف 
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دينار بحريني .
وكلفته اللجنة باإيداع ع�شر الثمن على اأن يودع باقي الثمن خالل ال�شهر التايل على الأكرث 

ل�ضريورة البيع نهائيا .
املدة  املزايدة خالل  يرغب يف  من  اإعــالن عن  ن�ضر  ومت  العقار  ثمن  ع�ضر  اإيــداع  مت  وحيث 
القانونية والتاأجيل جلل�شة 2017/1/04 فلم يتقدم اأحد للمزايدة خالل املدة القانونية ، واأودع 

املتزايد الرا�شى علي املزاد باقي الثمن خالل امليعاد املقرر .
وحيث اإنه ملا كان ما تقدم وكان العر�س املقدم من املزايد املذكور هو العر�س الأعلى واأوفى 
املزايد بالتزاماته �شواء باإيداع ع�شر الثمن اأو اإيداع باقي الثمن خالل امليعاد املقرر ، ومن ثم 
تق�شي اللجنة باإجماع الآراء باإيقاع البيع عليه واإلزام ال�شركة املطورة مالكة امل�شروع بت�شليمه 

العقار.
فلهذه الأ�شباب

ق�ضت اللجنة باإجماع الآراء : باإيقاع البيع النهائي للعقار امل�ضمى جفري فيوز الكائن مبنطقة 
اجلفري املقام على قطعة الأر�س رقم 03042887 البالغ م�شاحتها 1247 مرت مربع مقدمة رقم 
2003/7643  وثيقة رقم 122981  على املزايد جمموعة فنادق رامي وت�شجيل العقار با�شمها 
والزمت ال�ضركة املطورة مالكة العقار بت�ضليمه العقار، واأمرت بتوزيع ح�ضيلة البيع على الدائنني 

ق�ضمة غرماء كال بن�ضبة دينه ، واأمرت بن�ضر هذا القرار باجلريدة الر�ضمية.  

امني ال�سر                            ع�سو                            ع�سو                       ع�سو                    الرئي�ص
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�إعالنات مركز �لم�ستثمرين

�إعالن رقم )95( ل�سنة 2017
ب�س�أن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

�سركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيخ محمد اأحمد 
عبداهلل اآل خليفة، مالك �ضركة ال�ضخ�س الواحد التي تحمل ا�ضم )مطعم ميرال(، الم�ضجلة بموجب القيد رقم 
وبراأ�ضمال  اإلى �ضركة ذات م�ضئولية محدودة،  بتحويلها  لل�ضركة وذلك  القانوني  ال�ضكل  تغيير  85647-2، طالبًا 
مقداره خم�ضون األف )50،000( دينار بحريني، وذلك بناًء على تنازل المالك عن ملكيته لل�ضركة لكل من ال�ضيخ 

عبداهلل علي عبداهلل حمد اآل خليفة وال�شيخ عبداهلل اأحمد عبداهلل اآل خليفة.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )96( ل�سنة 2017
ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب المحامي اأحمد 
جا�ضم عبداهلل جا�ضم، نيابة عن ال�ضيد/ محمد رجب غالم علي النجار، �ضاحب الموؤ�ض�ضة الفردية التي تحمل 
ا�شم )النجار للديكور والت�شميم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 7531، طالبًا تغيير الو�شع القانوني للموؤ�ش�شة 
وذلك بتحويلها اإلى �ضركة ذات م�ضئولية محدودة ، وبراأ�ضمال مقداره خم�ضة اآلف )5،000( دينار بحريني، واأْن 
تكون مملوكة لكل من ال�ضيد/ محمد رجب غالم علي النجار، البحريني الجن�ضية، وال�ضيد/ جميل علي اإبراهيم 

عبدالعال البحريني الجن�شية.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )97( ل�سنة 2017
ب�س�أن اإ�سه�ر انته�ء اأعم�ل ت�سفية
�سركة )ج�ي��سري بوتيك ذ.م.م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة ذات 
الم�ضئولية المحدودة التي تحمل ا�ضم )جايا�ضري بوتيك ذ.م،م(، الم�ضجلة بموجب القيد رقم 72675، طالبين 
اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدهاها من ال�شجل التجاري، ِوفقًا لأحكام قانون 

ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )98( ل�سنة 2017

ب�س�أن اإ�سه�ر انته�ء اأعم�ل ت�سفية

�سركة )بيتل للمق�ولت �ص. �ص. و(

محمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
علي عبدالرحيم ال�شويخ، موؤ�ش�س �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بيتل للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 65995، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل 

التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )99( ل�سنة 2017

ب�س�أن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة ذات 
الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بوكيه لروز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 83030، طالبين تغيير 
ال�ضكل القانوني لل�ضركة وذلك بتحويلها اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد، وبراأ�ضمال مقداره ع�ضرون األف )20،000( 
دينار بحريني، وذلك لتنازل ال�ضيد/ فا�ضل محمد ح�ضن البدو عن جميع ح�ض�ضه اإلى ال�ضيدة/ جميلة ال�ضوفي، 

واأن ي�شبح ا�شم )بوكيه لروز �س.�س.و( لمالكتها جميلة الحيري�س العربي ال�شوفي.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )100( ل�سنة 2016

ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه موؤ�ش�شة العتماد 
لال�شت�شارات، نيابة عن الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شيطرة للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
وبراأ�ضمال  محدودة،  م�ضئولية  ذات  �ضركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ض�ضة  القانوني  ال�ضكل  تغيير  طالبة   ،51029

مقداره ع�ضرون األف )20،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ARAVIND KUMAR وال�شيد/  
SHARMOD KUMAR  �شريكين في ال�شركة بن�شبة 25% لالأول و24% للثاني. 

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )101( ل�سنة 2016

ب�س�أن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

ال�شيدة/ دعاء  اإليه  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
محمد علي ح�شن خيري، �شاحبة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأحمر واأبي�س للتجارة(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 66562، طالبة تحويل الفرع رقم 12 من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

مائتان وخم�شون )250( دينارًا بحرينيًا، واإدخال �شيجو كركوزي، الهندي الجن�شية، �شريكًا في ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )102( ل�سنة 2017
ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية 

 اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه موؤ�ش�شه العتماد 
ال�شت�شارية، نيابة عن الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )هورايزن للخدمات التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 81375، طالبًة تغيير ال�ضكل القانوني للموؤ�ض�ضة وذلك بتحويلها اإلى �ضركة ذات م�ضئولية محدودة، وبراأ�ضمال 
مقداره �شتة اآلف )6،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ جو�س اأنطونيو كري�شبو مارتينيز �شريكًا في ال�شركة.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )103( ل�سنة 2017
ب�س�أن اإ�سه�ر انته�ء اأعم�ل ت�سفية �سركة
)النجمة الذهبية للمق�ولت �ص.�ص.و(

ال�شيدة/ عبير  اإليه  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
عدنان، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )النجمة الذهبية للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًة   ،99181 رقم  القيد 

التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )104( ل�سنة 2016
ب�س�أن اإ�سه�ر انته�ء اأعم�ل ت�سفية

�سركة )�سيتي لند بروجكت�ص/ ت�س�من(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ قا�شم فردان 
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الم�شجلة  ا�شم )�شيتي لند بروجكت�س/ ت�شامن(،  التي تحمل  الت�شامن  �شركة  وال�شيد/ ح�شين ح�شن، �شاحبا 
بموجب القيد 102007، طالَبين اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل 

التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�عالن رقم )105( ل�سنة 2016
ب�س�أن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد
ال�شيدة/ زينب  اإليه  باأنه قد تقدمت  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
ح�ضن يو�ضف يحيى، �ضاحبة الموؤ�ض�ضة الفردية التي تحمل ا�ضم )الملك لإدارة المطاعم والمكاتب(، الم�ضجلة 
 2020( التجاري  ال�شم  تحت  الم�شجل  الموؤ�ش�شة،  من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبة   ،33127 رقم  القيد  بموجب 
زينب ح�شن  لمالكتها  �س.�س.و(  للمقاولت   2020 )�شركة  ا�شم  تحت  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  للمقاولت(، 

يو�ضف يحيى، وبراأ�ضمال مقداره مائة )100( دينار بحرينى.   
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )106( ل�سنة 2017
ب�س�أن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة ذات 
الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )كام لال�شت�شارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 75209 طالبين 
ال�ضيد/  ال�ضريك  تنازل  على  بناًء  الواحد،  ال�ضخ�س  �ضركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�ضركة  القانوني  ال�ضكل  تغيير 
عدنان قمر الدين �شم�س الدين، عن كامل ح�ش�شه التي ت�شاوي ن�شبتها 50% من ملكية ال�ضركة ل�ضالح ال�ضريك 

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

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

�إعالن رقم )107( ل�سنة 2017
ب�س�أن اإ�سه�ر انته�ء اأعم�ل ت�سفية

�سركة )جورجت�ون ال�ست�س�رية �ص.�ص.و(
طارق  عبير  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
�س.�س.و(،  ال�شت�شارية  )جورجتاون  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  عن  نيابة  الموؤيد،  عبدالرحمن 
ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  لل�شركة  م�شفية  باعتبارها  طالبة   ،75502 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
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اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون 
رقم )21( ل�شنة 2001.                      

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )108( ل�سنة 2017
ب�س�أن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ نجالء 
ال�ضخ�س  �ضركة  مالك  ال�ضانع،  اأبوالعطا  ال�ضعيد  محمد  ال�ضيد/  عن  نيابة  م�ضطفى،  عبدالمق�ضود  م�ضطفى 
الواحد التي تحمل ا�شم )النهار لإدارة المكاتب �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 104068، طالبة تغيير 
األفين )2،000(  اإلى �ضركة ذات م�ضئولية محدودة، وبراأ�ضمال مقداره  الو�ضع القانوني لل�ضركة وذلك بتحويلها 
وال�شيد/  الجن�شية،  الم�شري  ال�شانع،  اأبوالعطا  ال�شعيد  محمد  ال�شيد/  من  لكل  مملوكة  تكون  بحريني،  دينار 

�ضريف زكى م�ضطفى اأحمد، الم�ضري الجن�ضية.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )109( ل�سنة 2017
ب�س�أن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
منى  ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اأحمد �شلطان �شلطان، �شاحبة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )قرطا�شية المنارتين(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 63470، طالبة تحويل الفرع رقم )4( من الموؤ�ش�شة، والم�شمى )اإنتر �شيتي اإك�شبر�س لل�شحن( اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، تكون مملوكة لكل من:
1- ال�شيدة/ منى اأحمد �شلطان �شلطان، البحرينية الجن�شية، وتحمل بطاقة رقم 690800061.

2- ال�شيد/ ABDUL MUNEER KUTTITHODI، الهندي الجن�شية، ويحمل بطاقة رقم 880715928 .
3- ال�شيد/ ABDULRAZACK KOTTI THODI، الهندي الجن�شية، ويحمل بطاقة رقم 610705300

4- ال�شيد/ABDULRAZACK KOTTI THODBEERAN KOYA KATTIPARUTHI ، الهندي الجن�شية، 
ويحمل بطاقة رقم 560096143. 

5- ال�شيد/JAHS KATTIPPARUTHI ، الهندي الجن�شية، ويحمل بطاقة رقم 6830515917 .
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )110( ل�سنة  2017  

ب�س�أن اإ�سه�ر انته�ء اأعم�ل ت�سفية

�سركة )الوكرة العق�رية ذ.م.م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عالء عبدعلي 
حبيب مدارا، نيابة عن ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الوكرة العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 70304، طالبًا باعتباره م�شفيًا لل�شركة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب 
قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

                     .2001
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )111( ل�سنة  2017  

اإعالن ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي محمد 
علي تقي، مالك الموؤ�ض�ضة الفردية التي تحمل ا�ضم )اأقم�ضه جهينة(، الم�ضجلة بموجب القيد رقم 3130، طالبًا 
األف  مقداره  وبراأ�ضمال  محدودة،  م�ضوؤولية  ذات  �ضركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ض�ضة  القانوني  ال�ضكل  تغيير 

)1،000( دينار بحريني، واإدخال TONDEERE ABDUL JABBAR �شريكًا في ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )112( ل�سنة  2017  

اإعالن ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة

بو�شعيب  نوال  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإيه للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد  عبدال�شالم حفظي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإن بي 
رقم 77628، طالبة تغيير ال�ضكل القانوني للموؤ�ض�ضة وذلك بتحويلها اإلى �ضركة ذات م�ضئولية محدودة، وبراأ�ضمال 
اي �شريكًا في  مقداره ثالثة اآلف )3،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ �شالح اأحمد عبدالر�شا محمد ال�شوَّ

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

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )113( ل�سنة  2017  

ب�س�أن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة   
اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد

لقمان  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
جمعه عبداهلل الحداد، اأحد ُمالك ال�ضركة ذات الم�ضئولية المحدودة التي تحمل ا�ضم )مجموعة الحداد العقارية 
ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 39892-1، طالبًا تغيير ال�ضكل القانوني لل�ضركة وذلك بتحويلها اإلى �ضركة 
ال�ضخ�س الواحد، تحمل ا�ضم )مجموعة الحداد العقارية �س.�س.و(، وبراأ�ضمال مقداره خم�ضمائة وع�ضرون األف 
)520،000( دينار بحريني، وذلك بناًء على تنازل ال�ضيد/ زهير جمعه عبداهلل الحداد عن ن�ضبته البالغة %19.2 
ملكيتها،  من   %7.69 البالغة  ن�شبتها  عن  الحداد  عبداهلل  جمعه  هدى  وال�شيدة/  الأ�شلية،  ال�شركة  ملكية  من 
الحداد عن  �شناء جمعه عبداهلل  وال�شيدة/  البالغة %7.69،  ن�شبتها  الحداد عن  �شها جمعه عبداهلل  وال�شيدة/ 
ن�شبتها البالغة 7.69% من ملكيتها، وال�ضيد/ �ضالح جمعه عبداهلل الحداد عن ن�ضبته البالغة 19.2% من ملكيتها، 
وال�ضيد/ ممدوح جمعه عبداهلل الحداد عن ن�ضبته البالغة 19.2% من ملكيتها، اإلى ال�شيد/ لقمان جمعه عبداهلل 

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

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

�إعالن رقم )114( ل�سنة  2017  
ب�س�أن اإ�سه�ر انته�ء اأعم�ل ت�سفية 

�سركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للمقاولت  كواليتي  )ب�شت  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
84673، طالبين اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا 

لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )115( ل�سنة  2017  
ب�س�أن حتويل فرع من �سركة ذات م�سئولية حمدودة  

اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد
ال�شيخ ح�شام بن  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
عي�ضى بن خليفة بن �ضلمان اآل خليفة، مالك ال�ضركة ذات الم�ضئولية المحدودة التي تحمل ا�ضم )مجموعة عي�ضى 
 )10( رقم  الفرع  تحويل  طالبًا   ،1-5330 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  واأولده  خليفة  اآل  خليفة  بن 
األف  مقداره  وبراأ�ضمال  الواحد،  ال�ضخ�س  �ضركة  اإلى  ذ.م.م(  بيجن  ال�ضيني  )المطعم  والم�ضمى  ال�ضركة،  من 
تنازل  بناًء على  ال�ضركة )المطعم ال�ضيني بيجن �س.�س.و(، وذلك  ا�ضم  واأْن ي�ضبح  )1،000( دينار بحريني، 
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ال�شيخ عي�شى بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة وال�شيخ �شلمان بن عي�شى بن خليفة اآل خليفه عن الفرع الم�شار اإليه 
اإلى ال�شيخ ح�شام بن عي�شى بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة. 

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )116( ل�سنة  2017  
ب�س�أن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
النخيل  ا�ضم )مطعم ظالل  تحمل  التي  الواحد  ال�ضخ�س  �ضركة  مالكة  الدندل،  المحمد  عبود  عبدالحليم  نوال 
�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 100323، طالبًة تغيير ال�ضكل القانوني لل�ضركة وذلك بتحويلها اإلى �ضركة 
ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ حازم محمد 

�شالح الجبوري �شريكًا في ال�شركة. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )117( ل�سنة 2017
ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد

يعلن مركز البحرين للم�ضتثمرين بوزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة باأنه قد تقدمت اإليه مالك الموؤ�ض�ضة 
الفردية التي تحمل ا�شم )اأ�شواق العري�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 51840، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 

للموؤ�ض�ضة وذلك بتحويلها اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد، وبراأ�ضمال مقداره خم�ضمائة )500( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )118( ل�سنة  2017  
ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية

ايل �سركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شيخة 
والفواكه(،  للخ�شروات  الممتازة  )النجمة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاحبة  العمودي،  اأحمد  عثمان 
ذات  �ضركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ض�ضة  القانوني  ال�ضكل  تغيير  طالبة   ،86840 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
م�ضئولية محدودة، وبراأ�ضمال مقداره األف ومئتان وخم�ضون )1،250( دينارًا بحرينيًا، وي�شبح ا�شمها التجاري 
ح�شن  عبدالكريم  ال�شيد/  من  كل  كها  ُمالَّ يكون  واأن  ذ.م.م(،  والفواكه  للخ�شروات  الممتازة  )النجمة  �شركة 

وال�شيد/ عبدالقادر كانجو وال�شيدة/ �شميرة عبد الرا�شد.
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رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )119( ل�سنة  2017  
ب�س�أن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد 

اإلى ال�سركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد محمود 
محمد �ضيخ، مالك �ضركة ال�ضخ�س الواحد التاي تحمل )اأبك�س �ضتيل للمقاولت �س.�س.و(، الم�ضجلة بموجب القيد 
رقم 99690، طالبًا تغيير ال�ضكل القانوني لل�ضركة وذلك بتحويلها اإلى �ضركة ذات م�ضئولية محدودة، وبراأ�ضمال 

مقداره ثالثون األف )30،000( دينار بحريني، واإدخال رجي�س رامكري�شنا جاترفدي �شريكًا في ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )120( ل�سنة  2017  
ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ت�س�من مهنية
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ جواد حبيب 
جواد جا�ضم الخياط، مالك الموؤ�ض�ضة الفردية التي تحمل ا�ضم )جواد حبيب و�ضركاه (، الم�ضجلة بموجب القيد 
رقم 10201، طالبًا تغيير ال�ضكل القانوني للموؤ�ض�ضة وذلك بتحويلها اإلى �ضركة ت�ضامن مهنية، وبراأ�ضمال مقداره 

خم�ضمائة األف )500،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ علي جواد حبيب جواد �شريكًا في ال�شركة. 
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )121( ل�سنة  2017  
ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد

عي�شى  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدعلي عبدالهادي مح�ضن، مالك الموؤ�ض�ضة الفردية التي تحمل ا�ضم )الرا�ضدية للمقاولت(، الم�ضجلة بموجب 
القيد رقم 27055، طالبًا تغيير ال�ضكل القانوني للموؤ�ض�ضة وذلك بتحويلها اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد، وبراأ�ضمال 

مقداره مائة )100( دينار بحريني. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )122( ل�سنة  2017  
ب�س�أن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
جعفر  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
محمد محمد را�ضد باَقرد، مالك الموؤ�ض�ضة الفردية التي تحمل ا�ضم )اأ�ضواق اأ�ضماريا(، الم�ضجلة بموجب القيد 
رقم 67093، طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ض�ضة اإلى �ضركة ذات م�ضئولية محدودة، وبراأ�ضمال مقداره األف 

)1،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ MATHEW VARUGHESE �شريكًا في ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )123( ل�سنة 2017
ب�س�أن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد
الموؤ�ض�ضة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�ضياحة  والتجارة  ال�ضناعة  بوزارة  للم�ضتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الفردية التي تحمل ا�ضم )اأ�ضماك جرادة(، الم�ضجلة بموجب القيد رقم 40824-2، طالبًا تحويل الفرع الثاني من 

الموؤ�ض�ضة اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد، وبراأ�ضمال مقداره خم�ضون األف )50،000( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )124( ل�سنة  2017
ب�س�أن اإ�سه�ر انته�ء اأعم�ل ت�سفية

�سركة )اإت�ص اآي تو �ص.�ص.و(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )كي بوينت 
الم�شجلة بموجب  تو �س.�س.و(،  اآي  ا�شم )اإت�س  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  نيابة عن �شركة  لالإدارة ذ.م.م(، 
القيد رقم 95879، المملوكة ل�شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )�شفاء 1 العقارية �س.�س.و(، طالبة باعتبارها 

م�شفية ل�شركة )اإت�س اآي تو �س.�س.و( ت�شفيتها ت�شفية اختيارية، و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري. 
بهذا يعلن الم�شفي اأن �شلطة مجل�س الإدارة قد انتهت وفقًا لن�س المادة )325( من قانون ال�شركات التجارية 
ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وعماًل بن�س المادة )335( من قانون ال�شركات التجارية يدعو 
اة اإلى تقديم مطالباتهم اإليه، مدعومة بالم�شتندات الالزمة، خالل خم�شة  فَّ الم�شفي جميع دائني ال�شركة الم�شَ

ع�ضر يومًا من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن، وذلك على العنوان التالي:
�شركة كي بوينت لالإدارة ذ.م.م

رقم الت�شال:  36350010 )00973(
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�إعالن رقم )124( ل�سنة  2017
ب�س�أن تخفي�ص راأ�سم�ل

�سركة )الف�طر للتج�رة ذ.م.م(
اإليه اأ�شحاب ال�شركة   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الفاطر للتجارة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-67094، 
طالبين تخفي�س راأ�ضمال ال�ضركة من مائتين وخم�ضين األف )250،000( دينار بحريني، موزعة على 2500 ح�شة، 
قيمة الح�شة الواحدة مائة )100( دينار بحريني، اإلى ع�ضرين األف )20،000( دينار بحريني، موزعة على 200 

ح�شة، قيمة كل ح�شة 100 دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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



�إعالنات �إد�رة �لمحاكم

رقم �لدعوى: 3/12750/2015/04

بيع باملز�د �لعلني

المقدمة رقم  الم�شجل بموجب  بالمحرق  الكائن  العقار  العلني  المزاد  التنفيذ عن و�شعها في  تعلن محكمة 
للدين  ت�شديدًا  الماجد  علي  ح�شن  محمد  ح�شن  عليه/  بالمحكوم  الخا�س   .45365 رقم  الوثيقة   1987/2682
يبـداأ  اأن  على  دينار   76،948.030 وقدره  مبلغ  الدولي والبالـغ  م�ضقط  بنك  له/  المحكوم  ل�ضـالح  بـه  المحكوم 
المزاد ب�شعر اأ�شا�شـي قدره 49500 دينار. وقد حددت المحكمة تاريخ 2017/2/22 جل�شة مزايده على العقار في 

قاعة محكمة التنفيذ الخام�شة.
فعلى كل من لديه رغبه في ال�ضراء مراجعة الدلل محمد محمد ح�ضن هاتف )39444828( 
اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون ال�شالمية والوقاف في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب 

ملف التنفيذ رقم 3/12750/2015/04
قا�سي حمكمة �لتنفيذ

رقم �لدعوى: 9/04959/2000/04

بيع باملز�د �لعلني
تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الكائن في النويدرات والم�شجل بموجب المقدمة 
 2017/2/22 تاريخ  في  وذلك  عبدالغفار  يو�ضف  احمد  بورثة  90094 الخا�س  رقم  الوثيقة   6451/1995 رقم 
للمزايدة عليه في قاعة محكمة التنفيذ الخام�شة في تمام ال�شاعة -/9 �شباحا، على اأن يبداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي 

وقدره 683940 دينار.
الدو�ضري هاتف  �ضعيد  �ضعيد محمد  الدلل  المزايدة مراجعة  لديه رغبة في  فعلى كل من 
اأوقات الدوام  اإدارة التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون ال�شالمية والأوقاف في  اأو   )39291677(

الر�ضمي وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 9/04959/2000/04.
قا�سي حمكمة �لتنفيذ

رقم �لدعوى: 4/10789/2012/04

بيع باملز�د �لعلني
بموجب  والم�شجل  الماحوز  منطقة  في  الكائن  العقار  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
محمد  عبدالغفار  احمد   -1 عليهم/  بالمحكوم  والخا�س   )64779( رقم  وثيقة   )8562/2008( رقم  المقدمة 
العلوي. 2- وحيد عبدالغفار محمد  العلوي. 3- احمد محمد �ضريف عبدالرحيم �ضريف. 4- �شركة ميجا ريل 
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اي�ضتيت بروجكت�س. وذلك في يوم 2017/2/22 للمزايدة عليه وذلك في قاعة محكمة التنفيذ الخام�ضة في تمام 
ال�شاعة 9 �شباحا، على اأن يبداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي وقدره 1374300/000 دينار.  

فعلى كل من لديه رغبة في المزايدة مراجعة الدلل نادر يو�ضف احمد ر�ضدان هاتف رقم 
الدوام  اأوقات  في  والأوقاف  ال�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ  اإدارة  اأو   39400533

الر�ضمي وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 4/10789/2012/04.
قا�سي حمكمة �لتنفيذ

رقم �لدعوى: 02/2016/17838/9

تبليغ باحل�سور
ال�ضخ�ضي  رقمه  الركيبات.  مطرود  �ضيف  اإبراهيم  �ضده:  المطلوب  جاراهلل.  خليفة  �ضالح  عبداهلل  الطالب: 
770811400. قوة دفاع البحرين مع�شكر ال�شلع الال�شلكي �شارع ولي العهد الهمله. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

4177.500 دينار مع الر�ضوم والم�ضاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
في  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن   لذا 

2017/2/06م لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثالثة
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جدول مو�عيد �إد�رة �لدعوى رقم )1(
المدعي: بنك البحرين والكويت. وكيله: المحامي را�ضد عبدالرحمن اإبراهيم. طريق 1703 مجمع 317 مبنى 168 
الطابق الثاني المنطقة الدبلوما�شية مملكة البحرين. المدعى عليها الولى: �شركة هون�شت بحرين كويت جنرال 

ترادينج ل�شاحبه را�شد حطاب. طريق 371 مجمع 1203 �شقة 143 مبنى 3770 مدينة حمد، مملكة البحرين.
العنزي. طريق 371 مجمع 1203 مبنى 3770 مدينة حمد، مملكة  الثاني: را�شد حطاب �شويدان  المدعى عليه 
129 مجمع 301 �شقة 21 مبنى 1592 المنامة،  البحرين. المدعى عليه الثالث: هيرالل تاكر نافينباي. طريق 

مملكة البحرين.
الجتماع الأول: بتاريخ 18 يناير 2017 ال�شاعة 11،30 �شباحًا والمحدد ل�شتالم اأطراف الدعوى جدول مواعيد 
اإدارة الدعوى واإبداء الأراء حوله وبدء الأجل لالأطراف لتقديم كافة الأمور المتعلقة بالدعوى واإثباتها من خالل 
تقديم مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات. تاريخ 25 يناير 2017 ال�شاعة الـ 4 ع�شرًا هو نهاية اآجل تقديم 

طلبات الإدخال والتدخل والطلبات المتقابلة والعار�شة.
الجتماع الثاني: بتاريخ 1 فبراير 2017 ال�شاعة 12 ظهرًا هو نهاية الأجل لتقديم المدعى عليهم مذكرة الرد على 
لئحة الدعوى ونهاية الأجل لرد الدعوى وللدفع بعدم قبول الدعوى ونهاية الآجل لتقديم مذكرات الرد حول كافة 
طلبات الإدخال والتدخل والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة ولتقديم تقارير الخبراء وجميع الم�شتندات )اإن 

وجدت(. تاريخ 8 فبراير 2017 ال�شاعة 4 ع�شرًا هو نهاية الآجل لتقديم كافة طلبات اإجراءات الإثبات.
الخبراء  تقارير  حول  الرد  مذكرات  لتبادل  محدد  ظهرًا   12 ال�شاعة   2017 فبراير   15 بتاريخ  الأخير  الجتماع 
الأطراف  ولإعالن  )اإن وجدت(.  الإثبات  اإجراءات  على طلبات  والرد  الدعوى  في  المقدمة  الم�شتندات  وجميع 

بموعد الجل�شة الأولى اأمام الهيئة.
     لذا تعلن غرفة البحرين لت�ضوية المنازعات المدعى عليهم المذكورين اأعاله بجدول اجتماعات اإدارة الدعوى 
الدعوى  مدير  اأمام  الدعوى  اإدارة  لالجتماعات  عنه  وكياًل  اأو  �شخ�شيًا  القانوني  ممثله  ح�شور  وبمواعيد   1-
247، �شارع 1704، المنطقة  1، الطابق الثالث، مبنى  بمقر الغرفة، وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة رقم 
اإجراءات  لئحة  باإ�شدار   2009 ل�شنة   )65( رقم  بالقرار  عماًل  وذلك  البحرين،  مملكة  المنامة،  الدبلوما�ضية، 
ت�ضوية المنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�ضوية المنازعات بموجب الف�ضل الأول من الباب الثاني من 

المر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009 ، ليعلم.
  مدير �لدعوى غرفة �لبحرين لت�سوية �لمنازعات
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