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قائمة�مملكة�البحرين�للإرهاب

ُين�شر قرار جمل�س الوزراء رقم )06–2414( ال�شادر بجل�شته رقم )2414( املنعقدة بتاريخ 12 
فة كجهات اإرهابية اإلى القائمة املن�شورة يف  يونيو 2017 باإ�شافة التنظيمات والكيانات والأفراد امل�شنَّ

اجلريدة الر�شمية العدد )3257( املوؤرخ يف 14 اأبريل 2016، لت�شم ما يلي:
اأول: التنظيمات�والكيانات:

1- مركز قطر للعمل التطوعي )قطر(.
2- �شركة دوحة اأبل – �شركة اإنترنت ودعم تكنولوجي )قطر(.

3- قطر الخيرية )قطر(.
4- موؤ�ش�شة ال�شيخ عيد اآل ثاني الخيرية )قطر(.

5- موؤ�ش�شة ال�شيخ ثاني بن عبداهلل للخدمات الإن�شانية )قطر(.
6- �شرايا الدفاع عن بنغازي )ليبيا(.
7- حزب اهلل البحريني )البحرين(.

8- �شرايا المختار )البحرين(.
9- حركة اأحرار البحرين )البحرين(.

ثانياً:�الأفراد:
 خليفة محمد تركي ال�شبيعي – )قطري(.- 1
 عبدالملك محمد يو�شف عبدال�شالم – )اأردني(.- 2
 اأ�شرف محمد يو�شف عثمان عبدال�شالم – )اأردني(.- 3
 اإبراهيم عي�شى الحجي محمد الباكر – )قطري(.- 4
 عبدالعزيز بن خليفة العطية – )قطري(.- 5
 �شالم ح�شن خليفة را�شد الكواري – )قطري(.- 6
 عبداهلل غانم م�شلم الخوار – )قطري(.- 7
 �شعد بن �شعد محمد الكعبي – )قطري(.- 8
 عبداللطيف بن عبداهلل الكواري – )قطري(.- 9

 محمد �شعيد بن حلوان ال�شقطري – )قطري(.- 10
 عبدالرحمن بن عمير النعيمي – )قطري(.- 11
 عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني – )يمني(.- 12
 خليفة بن محمد الربان – )قطري(.- 13
 عبداهلل بن خالد اآل ثاني – )قطري(.- 14
 عبدالرحيم اأحمد الحرام – )قطري(.- 15
 حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي – )كويتي(.- 16
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 ال�شادق عبدالرحمن علي الغرياني – )ليبي(.- 27
 حمد عبداهلل الفطي�س المري – )قطري(.- 28
 محمد اأحمد �شوقي الإ�شالمبولي – )م�شري(.- 29
 طارق عبدالموجود اإبراهيم الزمر – )م�شري(.- 30
 محمد عبدالمق�شود محمد عفيفي – )م�شري(.- 31
 محمد ال�شغير عبدالرحيم محمد – )م�شري(.- 32
 وجدي عبدالحميد محمد غنيم – )م�شري(.- 33
 ح�شن اأحمد ح�شن محمد الدقي الهوتي – )اإماراتي(.- 34
 حاكم عبي�شان الحميدي المطيري – )�شعودي - كويتي(.- 35
 عبداهلل محمد �شليمان المحي�شني – )�شعودي(.- 36
 حامد عبداهلل اأحمد العلي – )كويتي(.- 37
 اأيمن اأحمد عبدالغني ح�شنين – )م�شري(.- 38
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 محمد �شعد عبدالنعيم اأحمد – )م�شري(.- 47
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�وزارة�العدل�وال�صئ�ن�الإ�صلمية�والأوقاف
�

�قرار�رقم�)39(�ل�صنة�2017
�ب�صاأن�ت�صكيل�جلنة�املناق�صات�واملزايدات

�وامل�صرتيات�واملبيعات�الداخلية�وحتديد�اخت�صا�صاتها�
 

 وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات 
ل�شنة  رقم )37(  باملر�شوم  ال�شادرة  التنفيذية  ولئحته  وتعديالته،  واملبيعات احلكومية  وامل�شرتيات 

،2002
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإجراءات املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات 

احلكومية الداخلية،
وعلى القرار رقم )61( ل�شنة 2015 ب�شاأن تعديل ت�شمية واإعادة ت�شكيل جلنة املناق�شات واملزايدات 

واملبيعات اخلا�شة بالوزارة،
وعلى القرار رقم )66( ل�شنة 2015 بتعديل املادة الثانية من القرار رقم )61( ل�شنة 2015 ب�شاأن 

ت�شمية واإعادة ت�شكيل جلنة املناق�شات واملزايدات واملبيعات اخلا�شة بالوزارة،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل، 

�قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ل بالوزارة جلنة ُت�شمى )جلنة املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات الداخلية(، تتولى   ت�شكَّ
اخلا�شة  واملبيعات  واملزايدات  للمناق�شات  بالن�شبة  والبيع  وال�شراء  والبتِّ  ْرح  الطَّ باإجراءات  القيام 
بالوزارة، والتي ل تزيد قيمتها على خم�شة وع�شرين األف دينار، من ال�شادة املوظفني الآتية اأ�شماوؤهم:

1- ال�شيد/ �شلمان اأحمد بو�شيبع                         رئي�شًا           
2- ال�شيد/ علي عقيل الح�شن                               نائبًا           

3- ال�شيد/ اأحمد �شليمان خنجي                         ع�شوًا      
4- ال�شيدة/ فاطمة بن رجب                               ع�شوًا        
5- ال�شيدة/ مريم محمد الحمر                          ع�شوًا        
6-  ال�شيد/ ه�شام محمد جناحي                        ع�شوًا       
7- ال�شيدة/ اإ�شراء يعقوب العبيدلي                    ع�شوًا       
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 وتكون مدة ع�شوية اللجنة �شنة واحدة قابلة للتجديد.
 ويجوز للجنة عند القت�شاء ال�شتعانة بامل�شت�شار القانوين للوزارة، كما يجوز لها ال�شتعانة باأحد 
م من الناحية  موظفي الإدارة املعنية باملناق�شة اأو املزايدة اأو طلب ال�شراء لإبداء راأيه يف العطاء املقدَّ

الفنية، ول يكون لأيٍّ منهما �شوت معدود فيما ُتتَّخذ من تو�شيات.
 

املادة�الثانية
ُتناط باللجنة الوارد ذكرها يف املادة ال�شابقة الخت�شا�شات الآتية:

ق من ا�شتمالهـــا على الم�شتنـــدات والوثائق المطلوبة،  ــم العطـــاءات وفتح المظاريـــف والتََّحقُّ 1-  ت�شلُـّ
والتو�شية بقبول اأو رف�س العطاءات.

2- تقييم اأو مراجعة واعتماد تقييم العطاءات واتخاذ تو�شية ب�شاأن َتْر�ِشَيتها.
3- التو�شية باإلغاء المناق�شة اأو اإعادة طْرِحها.

4- اإ�شدار تو�شيات في المزايدات والمبيعات الحكومية وطلبات تقديم القتراحات.
5- اإ�شدار تو�شيات ب�شاأن عقود �شراء وا�شتئجار العقارات.

6- الطـــالع علـــى العطاءات الواردة من مجل�س المناق�شات والتي تزيـــد قيمتها على خم�شة وع�شرين 
األف دينار، واإبداء الراأي الفني فيها، والتو�شية للمجل�س بتر�شية المناق�شة على العطاء الأف�شل.

 
املادة�الثالثة

ُي�شرَتط ل�شحة اجتماع اللجنة ح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأْن يكون من بينهم الرئي�س اأو النائب، 
وُتتََّخذ تو�شياتها باأغلبية الآراء.

  
املادة�الرابعة

بة اإلى ال�شلطة املخت�شة لعتمادها. تلتزم اللجنة فور النتهاء من اأعمالها باأْن ترفع تو�شياتها م�شبَّ
 

املادة�اخلام�صة
تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  باأحكام  عملها  مبا�شرة  يف  اللجنة  تلتزم 
املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية وتعديالته، وبالإجراءات املن�شو�س عليها يف 
لئحته التنفيذية ال�شادرة باملر�شوم رقم )37( ل�شنة 2002، وباأحكام القرارات ال�شادرة من جمل�س 

املناق�شات واملزايدات يف هذا ال�شاأن.
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املادة�ال�صاد�صة
يلغى القرار رقم )66( ل�شنة 2015 بتعديل املادة الثانية من القرار رقم )61( ل�شنة 2015 ب�شاأن 
والقرار رقم )50(  بالوزارة،  واملبيعات اخلا�شة  واملزايدات  املناق�شات  ت�شكيل جلنة  واإعادة  ت�شمية 

ل�شنة 2015 ب�شاأن ت�شكيل اخت�شا�شات جلنة املناق�شات واملزايدات واملبيعات اخلا�شة بالوزارة.
 

�املادة�ال�صابعة
ن�شره يف  لتاريخ  التايل  اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  العدل  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.
                                                                    

                                                                           
�وزير�العدل�

�وال�صئ�ن�الإ�صلمية�والأوقاف
خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

 
 

 �شدر بتاريخ: 26 رمـــــــ�شان 1438هـ
المـــــوافــــــــق: 21 يـــــونـــيــــــــو 2017م
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وزارة�الداخلية

�قرار�رقم�)108(�ل�صنة���2017
�ب�صاأن�ت�صحيح�اأو�صاع�الإقامة�للمتقدمني�لإ�صدار�ت�صريح��صاحب�عمل�

)عامل�مرن(�
وزير الداخلية:

بعد الطالع على قانون الأجانب )الهجرة والإقامة( ل�شنة 1965 وتعديالته،
وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر وتعديالته،

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل وتعديالته،
للقانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن  التنفيذية  القرار رقم )15( ل�شنة 1976 بالالئحة  وعلى 

جوازات ال�شفر وتعديالته،
ل�شتخراج  العمل  اأ�شحاب  على  املفرو�شة  الر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )26( رقم  القرار  وعلى 
ل بالقرار  ت�شاريح العمل وجتديدها وُرخ�س الإقامة لأفراد عائلة العامل و�شاحب العمل الأجنبي، املعدَّ

رقم )67( ل�شنة 2013، 
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2014 ب�شاأن تنظيم ت�شاريح مزاولة �شاحب العمل الأجنبي لالأن�شطة 

املهنية، 
وعلى القرار رقم )196( ل�شنة 2014 ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة بخدمات الإدارة العامة للجن�شية 

واجلوازات والإقامة وتعديالته،
وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2017 ب�شاأن اعتماد الأن�شطة املهنية التي ل يجوز ل�شاحب العمل 

الأجنبي مزاولتها دون احل�شول على ت�شريح بذلك من هيئة تنظيم �شوق العمل،
وبناًء على التن�شيق مع هيئة تنظيم �شوق العمل،   

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
 وبناًء على عْر�س وكيل الوازرة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

يتطلَّب اإ�شدار ت�شريح �شاحب عمل )عامل مرن( اللتزام ب�شداد ر�ْشم متديد الإقامة املنتهية 
اأو جزء من  �شنة  اآخر  وامل�شتَحقة عن  للعمل  الإقامة  اأو جتديد  اإ�شدار  للمتخلفني عن  التاأخري  ور�ْشم 
دين بجدول الر�شوم اخلا�شة بخدمات الإدارة العامة للجن�شية  ال�شنة قبل تاريخ تقدمي الطلب، املحدَّ
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واجلوازات والإقامة املرافق للقرار رقم )196( ل�شنة 2014 ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة بخدمات الإدارة 
العامة للجن�شية واجلوازات والإقامة.

الفقرة  يف  اإليه  امل�شار  التاريخ  على  ال�شابقة  ال�شنوات  عن  امل�شتَحقة  الر�شوم  من  الإعفاء  ويتم 
ال�شابقة ب�شرط ا�شتيفاء طالب ت�شريح �شاحب العمل )عامل مرن( ل�شروط و�شوابط احل�شول على 

الت�شريح، وعدم وجود اأية حتفُّظات على ا�شتمرار بقائه يف اململكة. 

�مادة�)2(
تقوم هيئة تنظيم �شوق العمل بتح�شيل الر�شوم املن�شو�س عليها يف هذا القرار نيابة عن وزارة 

الداخلية، وذلك طبقًا للوائح والنُُّظم املعمول بها يف هذا ال�شاأن.
 

مادة�)3(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

مادة�)4(
هيئة  مع  بالتن�شيق  القرار،  هذا  تنفيذ  والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

تنظيم �شوق العمل، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
 

�الفريق�الركن
�وزير�الداخلية�

را�صد�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 11 �شوال 1438هـ
المـــــوافـــــــق: 5 يــوليـــو 2017م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية
��قرار�رقم�)37(�ل�صنة�2017

ب�صاأن�تعيني�جمل�س�اإدارة�م�ؤقت�جلمعية�دار�احلكمة�
 

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 
ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989  يف ميدان 

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )21( ل�شنة 1991 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل جمعية دار احلكمة،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية دار احلكمة،
فيها  والثابت   ،2017/6/4 بتاريخ  رة  املحرَّ الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإلى  وا�شتنادًا 
مخالفات جمعية دار احلكمة للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989، وعدم عقد اجتماعات اجلمعية العمومية، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للجمعية،
وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية دار احلكمة،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

طبيب  الفريق  معايل  برئا�شة  اأ�شهر  ثمانية  ملدة  احلكمة  دار  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ُيعنيَّ 
ال�شيخ محمد بن عبداهلل اآل خليفة، وع�شوية كل من:

1- عبدالرزاق جعفر زين العابدين 
2- عبداهلل بالل محمد 

3- عبدالواحد يو�شف دروي�س 
4- �شعيد عبا�س اأحمد 
5- غازي �شعيد �شالح

مادة�)2(
رة ملجل�س الإدارة ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية  يكون  للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ
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اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  العاملة يف  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية 
ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

 
�مادة�)3(

على القائمني بالعمل يف اجلمعية اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املوؤقت جميع اأموال اجلمعية 
و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة�)4(
م لوزارة العمل و التنمية الجتماعية ب�شاأن اأو�شاع اجلمعية،  ُيِعد جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا يقدَّ
مت�شمنًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم العمل بها ِوْفقًا 

لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للجمعية، وذلك خالل اأربعة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)5(
يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإلى اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحددة باملادة 
اًل عن حالة  )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، واأْن يعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ
اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات 

اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للجمعية.
 

مادة�)6(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العمل�و�التنمية�الجتماعية
جميل�بن�محمد�علي�حميدان

�شدر في: 5 �شــــوال 1438هـ
الموافـــق: 29 يونيــو 2017م
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وزارة�الأ�صغال�و�صئ�ن�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)65(�ل�صنة�2017
�ب�صاأن�تغيري�ت�صنيف�عدد�من�العقارات

يف�منطقة�ال�صاخ�رة�– جممع�479

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

وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراين،  والتخطيط  املباين،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، ل�شنة 2009، املعدَّ
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

اخلدمات  مناطق  ت�شنيف  اإلى   479 جممع  ال�شاخورة  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  يغريَّ 
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واملرافق العامة )PS( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات 
التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير�الأ�صغال�و�صئ�ن�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�صام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 11 رم�شان 1438هـ 
المـــوافــــــــق: 6يــــونيــــــــــو 2017م
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وزارة�الأ�صغال�و�صئ�ن�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)66(�ل�صنة�2016
�ب�صاأن�ت�صنيف�عدد�من�العقارات

يف�منطقة�جد�حف�س�-�جممع�424

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

وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراين،  والتخطيط  املباين،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، 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(

العمارات  مناطق  ت�شنيف  �شمن   424 جممع  جدحف�س  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنَّف 
ال�شتثمارية د )BD( والعمارات ذات اأربعة طوابق )B4( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 
ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28(  القرار، وتطبَّ

ل�شنة 2009.



العدد: 3321 – الخميس 6 يوليو 2017

19

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�صغال�و�صئ�ن�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�صام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 11 رم�شان 1438هـ 
المــــوافــــــــق: 6يــــونيــــــــــو 2017م 
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وزارة�الأ�صغال�و�صئ�ن�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)77(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�الرتخي�س�برْدم�)دفان(�الأرا�صي�البحرية�)املغم�رة�باملياه(

 
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني : 

 بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة وتعديالته، 
وعلى قانون  تنظيم املباين ال�شادر  باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، ولئحته التنفيذية 

وتعديالتهما،
دفن  مب�شاريف  الأرا�شي  ك  ُمالَّ اإلزام  ب�شاأن   1983 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

اأرا�شيهم، 
وعلى املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 1985 يف �شاأن تنظيم امل�شارف الزراعية،

ل بالقانون رقم )6(  وعلى املر�شوم بقانون  رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، املعدَّ
ل�شنة 2005، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

والتطوير،  للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن    1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
 1997 ل�شنة   )2( رقم  بالقرار  ال�شادرة  التنفيذية  ولئحته   ،2005 ل�شنة   )6( رقم  بالقانون  ل  املعدَّ

وتعديالتها،
ل باملر�شوم بقانون  وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية احلياة الفطرية، املعدَّ

رقم )12( ل�شنة 2000،
ل باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة  وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، املعدَّ

،1997
التنفيذية  ولئحته   ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالتهما،
الرثوة  وحماية  وا�شتغالل   �شيد  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل بالقانون رقم )45( ل�شنة 2012، البحرية، املعدَّ
وعلى القانون رقم )37( ل�شنة 2014 ب�شاأن تنظيم عملية ا�شتخراج الرمال البحرية وبيعها،

وعلى املر�شوم رقم )47( ل�شنة 2012 ب�شاأن ان�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،
وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2000 ب�شاأن الرتخي�س بردم )دفان( الأرا�شي البحرية )املغمورة 
باملياه(،
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 وعلى القرار رقم )16( ل�شنة 2005 ب�شاأن حْظر رْدم )دفان( الأرا�شي املغمورة باملياه البحرية 
بدون ترخي�س،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،
 

�قــرر�الآتي:�
مادة�)1(

الأرا�شي  )دفان(  رْدم  اأعمال  من  عمل  باأيِّ  القيام  يف  َي�ْشَرع  اأو  يقوم  اأن  �شخ�س  لأيِّ  يجوز  ل 
البحرية املغمورة باملياه، �شواًء حل�شابه اخلا�س اأو حل�شاب الغري، اأيًا كان الغر�س من هذه الأعمال، 
اإل بعد احل�شول على ترخي�س بذلك من اإدارة اخلدمات الفنية باأمانة العا�شمة اأو البلدية املخت�شة 

ِوْفقًا لأحكام هذا القرار . 

مادة�)2(
ُيحَظر الرتخي�س بالقيام باأعمال الرْدم )الدفان( بالن�شبة لالأرا�شي البحرية املغمورة التي تقع 

فيها بع�س اخلدمات مثـل مخـارج �شْرف املياه واملجاري وامل�شارف الزراعية. 
 

مادة�)3(
الفنية  اخلدمات  اإدارة  اإلى  القرار  هذا  من  الأولى  املادة  يف  اإليه  امل�شار  الرتخي�س  طلب  م  يقدَّ

باأمانة العا�شمة اأو  البلدية املخت�شة، على النموذج املعد لذلك مرفقًا به امل�شتندات التالية: 
ها من اأيِّ حق عيني.  )اأ( الم�شتندات المثِبتة ل�شخ�شية طالب الترخي�س وملكيته لالأر�س وخلوِّ

)ب( ر�ْشـــم تخطيطـــي يو�شـــح المنطقة التي تقـــع بها الأر�س المطلـــوب دفانهـــا وم�شاحتها وحدودها 
واأبعـــادها ومدى انخفا�س من�شوبها عن من�شوب �شطح البحر )من�شوب ال�شفر( المعتمد بمملكة  

البحـــرين، ومدى ُبعِدها عن ال�شاحل )الياب�شة(. 

مادة�)4(
�سٍ للقيام بالأعمال  يجــب على طالب الرتخي�س اأن يعنيِّ  مكتب هند�شي معتَمد لأعمال الدفان مرخَّ
اأو   العا�شمة  باأمانة  الفنية  اإدارة اخلدمات  ومراجعة  الدفان  عملية  على  لالإ�شراف  وذلك  امل�شاحية، 

البلدية املخت�شة، يف كل ما يتعلق باأعمال الدفان،  وحتى اإ�شدار �شهادة اإمتام تلك الأعمال. 
البلدية املخت�شة يف  اأو  العا�شمة  باأمانة  الفنية  اإدارة  اخلدمات  اإخطار  وعلى طالب الرتخي�س 
حالة تغيـري املكتب الهند�شي امل�شرف على عملية الدفان، �شواًء كان هذا التغيري قبل اأو بعد البدء يف 

الأعمال. 
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�مادة�)5(
ِقَبل طالب الرتخي�س احل�شول  على املكتب الهند�شي املكلَّف بالإ�شراف على عملية الدفان من 
من اإدارة اخلدمات الفنية باأمانة العا�شمة اأو البلدية املخت�شة على ا�شتمارة مراجعة اجلهات املعنية، 
امل�شتملة على الإدارة العامة للتخطيط العمراين واملجل�س الأعلى للبيئة واإدارة الرثوة ال�شمكية بوكالة 
الزراعة والرثوة البحرية، وجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، وخفرال�شواحل، وذلك للح�شول على 
موافقة هذه اجلهات وبيان مالحظاتها يف �شاأن طريقة واأعمال الدفان. وعلى املكتب الهند�شي تقدمي 
تلك ال�شتمارة بعد ا�شتيفاء بياناتها اإلى اإدارة اخلدمات الفنية باأمانة العا�شمة اأو البلدية املخت�شة 

ل�شت�شدار الرتخي�س املطلوب. 
ول ي�شدر الرتخي�س اإل بعد موافقة  جميع اجلهات املعنية على اإ�شداره، وا�شتيفاء ما يكون لزمـًا 

ر ب�شاأنه.  لـه من بيانات وم�شتندات، و�شداد الر�شم املقرَّ
 

مادة�)6(
ح بدفانها، ومن�شوب  د الرتخي�س باأعمال الدفان موقع وحدود واأبعاد وم�شاحة الأر�س امل�شرَّ يحدِّ
اكة البحرية اأو بغريها.  باعها يف تنفيذ الدفان، �شواء كان ذلك بالكرَّ اأعمال الدفان، والو�شيلة الواجب اتِّ
املعتمد  ال�شفر  من�شوب  فوق  مرتين  عن  الدفان  من�شوب  يقل  ل  اأْن  الأحوال  جميع  يف  وُي�شرَتط 

مبملكة البحرين. 
 

�مادة�)7(
تكون مدة الرتخي�س �شنة واحدة، واإذا مل ُي�ْشَرع يف الدفان خالل هذه املدة، اأو اإذا توقفت اأعمال 

الدفان �شنة كاملة، ُيعتَب الرتخي�س ملغيًا تلقائيًا0
البلدية  اأو  العا�شمة  باأمانة  الفنية  اإدارة اخلدمات  ويجوز جتديد الرتخي�س مبوافقة كتابية من 
م بطلب التجديد قبل نهاية مدة الرتخي�س اأو اكتمال مدة وْقف الأعمال امل�شار  املخت�شة، ب�شرط التقدُّ
دة لدى  اإليها يف الفقرة ال�شابقة، ب�شهر على الأقل، وبعد �شداد ر�شم التجديد وذلك ِوْفقًا لالآلية املوحَّ

اأمانة العا�شمة والبلديات.
 

مادة�)8(
�س لـه واملكتب الهند�شي امل�شرف على عملية الدفان اتخاذ كافة الحتياطات الالزمة  على املرخَّ
املياه  �شْرف  كَمخارج  الدفان  مبنطقة  املوجودة  اخلدمات  وحلماية  البحرية،  بالبيئة  الإ�شرار  ملْنع 

واملجاري وامل�شارف الزراعية، واأي�شًا لتجنُّب الإ�شرار باأرواح وممتلكات الغري. 
�س لـه )املالك( عن اأية اأ�شرار قد تلحق بالبيئة  ويكون املكتب املذكور م�شئوًل بالت�شامن مع املرخَّ
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اأو بالغري اأو باأية ممتلكات، من جراء اأعمال الدفان اأو ب�شببها. وعليهما اإخطار اجلهات املعنية فور 
علمهما عن اأيِّ تلف اأو �شرر اأو فْقٍد يلحق باأيٍّ من ذلك. 

 
�مادة�)9(

اإدارة اخلدمات الفنية باأمانة العا�شمة  اإفادة  على املكتب الهند�شي امل�شرف على عملية الدفان 
ة لهذا الغر�س، وعلى  ِوْفقًا ل�شتمارة املتابعة املعدَّ اأو البلدية املخت�شة، مبراحل تنفيذ عملية الدفان 
الإدارة املذكورة  التاأكد من �شحة اأعمال الدفان ومطابقتها للمواد واملوا�شفات وال�شرتاطات ال�شادر 

بناًء عليها الرتخي�س0
 

مادة�)10(
ُيحَظر القيام اأو ال�شروع  يف القيام باأية اأن�شطة اأو اأعمال على الأر�س التي مت دفانها قبل احل�شول 
اأو البلدية املخت�شة، ول يجوز  على �شهادة اإمتام الدفان من اإدارة اخلدمات الفنية باأمانة العا�شمة 
م اإليها املكتب الهند�شي امل�شرف على عملية الدفان ما  لهذه الإدارة اإ�شدار تلك ال�شهادة اإل بعد اأن يقدِّ

د الإدارة املذكورة منها:  يفيد اإمتام الأعمال الآتي بيانها، وتاأكُّ
)1( اإتمـــام عمليـــة الدفان ِوْفقـــًا لل�شروط الواردة فـــي ترخي�س الدفان ومطابقة المـــواد الم�شتخدمة 
دة مـــن الإدارة المعنية، وذلك من واقـــع ا�شتمارة المتابعـــة الم�شار اإليها في  للموا�شفـــات المحـــدَّ

المادة ال�شابقة. 
)2( تقديم بيان م�شاحي بمنا�شيب الأر�س بعد الدفان، ب�شرط اأْن ل تقل هذه المنا�شيب عن المن�شوب 
د من قبل الجهة المعنية، والمبيَّن في الترخي�س، مع تو�شيح عْر�س ال�شارع اأو ال�شوارع التي  المحدَّ

تم دفانها المحيطة بالأر�س اإْن ُوِجدت. 
)3( �شهادة من الجهات ال�شابق الح�شول على موافقتها على عملية الدفان، تفيد بتنفيذ العملية ِوفقًا 

رة من جانبها، وعدم حدوث اأية اأ�شرار من جراء عملية الدفان.  لل�شروط والموا�شفات المقرَّ

 
مادة�)11(

ُيعاَقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املادة )23( من قانون 
تـنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977وتعديالته0

 
مادة�)12(

ُيلغى القرار رقم )4( ل�شنة 2000 ب�شاأن الرتخي�س بردم )دفان( الأرا�شي البحرية  )املغمورة 
باملياه(، والقرار رقم )16( ل�شنة 2005 ب�شاأن حظر ردم دفان الأرا�شي املغمورة باملياه البحرية كما 
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يلغى كل حكم يتعار�س مع اأحكام هذا القرار0

مادة�)13(
على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات واملعنيني  ـــ كل فيما يخ�شه ـــ  تنفيذ هذا  القرار، وُيعمل به من 

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

                                                                                        
وزير�الأ�صغال�و�صئ�ن�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�صام�بن�عبداهلل�خلف
 
 

 �شدر بتاريخ: 27 رمـــــــ�شان 1438هـ
المــــوافـــــــــق: 22 يـــــونـــيـــــــو 2017م
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�قرار�رقم�)23(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�معايري�ومتطلبات�تراخي�س�مزاويل�املهن�ال�صحية

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 يف �شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة 
للمهن الطبية املعاِونة، وعلى الأخ�س املادة )12( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان، 
وعلى املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية،

وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 
ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، املعدَّ

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،
الوطنية  الهيئة  وخدمات  تراخي�س  ر�شوم  فئات  بتحديد   2016 ل�شنة   )17( رقم  القرار  وعلى 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،
وعلى القرار رقم )40( ل�شنة 2016 ب�شاأن مدة �شالحية تراخي�س ُمزاويل املهن ال�شحية و�شروط 

جتديدها، 
وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

تكون عمليات واآليات و�شوابط اإ�شدار تراخي�س ُمزاويل املهن ال�شحية وجتديدها طبقًا ملعايري 
ومتطلبات تراخي�س ُمزاويل املهن ال�شحية، املن�شورة على املوقع الإلكرتوين للهيئة الوطنية لتنظيم 

املهن واخلدمات ال�شحية.
 

�املادة�الثانية
اإليها  امل�شار  املعايري  ن�شخة من  باإرفاق  ال�شحية  املهن واخلدمات  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  تلتزم 
املهن  ملُزاويل  املمنوحة  الرتاخي�س  مع منوذج  الإلكرتوين،  موقعها  على  واملن�شورة  ال�شابقة  املادة  يف 

ال�شحية اأول مرة. 
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�املادة�الثالثة
على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل 

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

رئي�س�املجل�س�الأعلى�لل�صحة
الفريق�طبيب�محمد�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 9 �شــوال 1438هـ
المــــــوافـــــق: 3 يــوليـــو 2017م
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م�صرف�البحرين�املركزي
�قرار�رقم�)4(�ل�صنة�2017

�بتحديد�مقابل�اخلدمات�التي�يقدمها�
�س�لهم معهد�البحرين�للدرا�صات�امل�صرفية�واملالية�للمرخَّ

رئي�س مجل�س اإدارة م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2017 باإ�شدار النظام الأ�شا�شي ملعهد البحرين للدرا�شات امل�شرفية 

واملالية،
وبناًء على عْر�س محافظ م�شرف البحرين املركزي،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

�س لهم  د مقابل اخلدمات التي يقدمها معهد البحرين للدرا�شات امل�شرفية واملالية للمرخَّ ُيحدَّ
ى �شنويًا للمعهد املذكور. �س له توؤدَّ بن�شبة 1% من اإجمايل الأجور الأ�شا�شية للموظفني لدى كل مرخَّ

�س له،  وحُتت�َشب الن�شبة على اأ�شا�س اإجمايل الأجور الأ�شا�شية للموظفني لل�شنة املالية لكل مرخَّ
وُت�شتَحق خالل ت�شعني يومًا من نهاية �شهر دي�شمب من كل عام.

املادة�الثانية
على الإدارات املخت�شة مب�شرف البحرين املركزي، ومعهد البحرين للدرا�شات امل�شرفية واملالية 
اجلريدة  يف  ن�شره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ   - يخ�شه  فيما  من  – كل 

الر�شمية.

رئي�س�جمل�س�اإدارة�م�صرف�البحرين�املركزي
محمد�ح�صني�يتيم

�شدر بتاريخ: 23 رم�شان 1438هـ
المــــوافـــــــق: 18 يـــونيــــــو 2017م
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م�صرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)41(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�منح�ترخي�س�فرع�ل�صركة�)اإ�س�بي�اي�ليف�للتاأمني�املحدودة(

�
محافظ م�شرف البحرين المركزي:

رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  على  الطالع  بعد 
)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،
 

قرر�الآتي:
مادة�)1(

على  تاأمني  اأجنبية،  تاأمني  )�شركة  ترخي�س  املحدودة(  للتاأمني  ليف  اي  بي  )اإ�س  �شركة  مُتنح 
احلياة(.

مادة�)2(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

 

محافظ�م�صرف�البحرين�املركزي
ر�صيد�محمد�املعراج

�شدر بتاريخ: 27 رم�شان 1438هـ
المـــــوافــــــق: 22 يـــونيــــــو 2017م
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م�صرف�البحرين�املركزي
�قرار�رقم�)42(�ل�صنة�2017

�ب�صاأن�اإعادة�ت�صكيل�جمل�س�حماية�ال�دائع
وح�صابات�ال�صتثمار�املطلقة

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006، وعلى الأخ�س املادة )177( منه،
وعلى الالئحة يف �شاأن نظام حماية الودائع وح�شابات ال�شتثمار املطلقة ال�شادرة بالقرار رقم 

)34( ل�شنة 2010،
ال�شتثمار  وح�شابات  الودائع  حماية  جمل�س  ت�شكيل  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )17( رقم  القرار  وعلى 

املطلقة،
وح�شابات  الودائع  حماية  ملجل�س  جديد  ع�شو  تعيني  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )4( رقم  القرار  وعلى 

ال�شتثمار املطلقة،
وعلى القرار رقم )24( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإعادة  ت�شكيل جمل�س حماية الودائع وح�شابات ال�شتثمار 

املطلقة،
 

قرر�الآتي:
املادة�الولى

ُيعاد ت�شكيل جمل�س حماية الودائع وح�شابات ال�شتثمار املطلقة من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:
ممثالً عن م�شرف البحرين المركزي        رئي�شًا 1- ال�شيخ �شلمان بن عي�شى اآل خليفة  

2- ح�شة عبداهلل ال�شادة               ممثال ًعن م�شرف البحرين المركزي      نائبًا للرئي�س
3- اإبراهيم محمد اأبل                            ممثاًل عن وزارة المالية

امي                     ممثالً عن وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  4- ح�شن عبداهلل الغنَّ
 5- عبدالحكيم المطوع                          ممثالً عن بنوك التجزئة الإ�شالمية

 6- محمد عبداهلل عي�شى                       ممثالً عن بنوك التجزئة التقليدية           اأع�شاء
7- ح�شين الح�شيني                                ممثالً عن بنوك التجزئة التقليدية
 8- �شكوفة اأ�شغر                                    ممثاًل عن بنوك التجزئة التقليدية

 9- نجالء ال�شيراوي                               ممثاًل م�شتقاًل
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 10- �شالح ح�شين �شالح                       ممثاًل م�شتقاًل
11- اأحمد فوؤاد المهري                          ممثاًل م�شتقاًل

 وتكون مدة ع�شوية اأع�شاء املجل�س ثالث �شنوات قابلة للتجديد.

املادة�الثانية
البحرين  املالية مب�شرف  لالأ�شواق  الرقابية  ال�شيا�شات  ال�شعد، مراقب  ريا�س  نور  الآن�شة  ُتعنيَّ 

املركزي اأمينًا لل�شر باملجل�س.

املادة�الثالثة
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ 17 يوليو 2017، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

 
 

محافظ�م�صرف�البحرين�املركزي
ر�صيد�محمد�املعراج

�شدر بتاريخ: 4 �شــــوال 1438هـ
المــــوافــــــــق: 28 يــونيـو 2017م
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م�صرف�البحرين�املركزي
�قرار�رقم�)43(�ل�صنة��2017

ب�صاأن�البيئة�التجريبية�للتكن�ل�جيا�املالية
)Fintech Regulatory Sandbox(�

 
محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 
ل�شنة 2006 وتعديالته، وعلى الأخ�س الفقرة )9( من املادة )4( منه، 

وبناًء على عْر�س رئي�س جلنة ال�شيا�شات الرقابية،

قرر�الآتي:
املادة�)1(
التعريف�

اأو  خدمات  وجتربة  اختبار  فيها  يتم  التي  البيئُة  املالية،  للتكنولوجيا  التجريبية  بالبيئِة  د  ُيق�شَ
اأو مبتَكرة ذات �شلة بالتكنولوجيا املالية يف جمال �شناعة اخلدمات املالية، وذلك  منتجات جديدة 
وح�شب  لتقديره  ِوْفقًا  امل�شرف  يحددها  موؤقتة  زمنية  فرتة  وخالل  املركزي،  امل�شرف  رقابة  حتت 

الأحوال.
)البيئة  بعبارة  املالية  للتكنولوجيا  التجريبية  البيئة  اإلى  ي�شار  القرار،  هذا  اأحكام  تطبيق  ويف 

التجريبية(.

املادة�)2(
طلب�الن�صمام�اإلى�البيئة�التجريبية

اأ- علـــى ال�شخ�ـــس الذي يرغب في الن�شمـــام اإلى البيئة التجريبية اأْن يقـــدم طلبًا بذلك اإلى م�شرف  
البحرين المركزي.

ب- يجب اأن ي�شتمل طلب الن�شمام اإلى البيئة التجريبية على البيانات والمعلومات والوثائق والم�شتندات 
المن�شو�س عليها في ا�شتمارة الطلب والتي يتم الح�شول عليها من الموقع الإلكتروني للم�شرف 

رة على تقديم الطلب. المركزي، واأن يكون م�شحوبًا بما يفيد �شداد الر�شوم المقرَّ

املادة�)3(�
فْح�س�طلب�الن�صمام�اإلى�البيئة�التجريبية��

ق من ا�شتيفائه  يفح�س امل�شرف املركزي طلب الن�شمام اإلى البيئة التجريبية ومرفقاته للتََّحقُّ
لل�شروط الواجب توافرها فيه. وللم�شرف اأْن يطلب اإجراء ما يراه من تعديالت على الطلب وا�شتيفاء 
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ما يراه لزمًا من �شروط اأخرى للبتِّ فيه.
��املادة�)4(

�صروط�امل�افقة�على�طلب�الن�صمام�اإلى�البيئة�التجريبية�
ُي�شرَتط ملوافقة امل�شرف املركزي على الن�شمام اإلى البيئة التجريبية ا�شتيفاء ال�شروط الآتية:

1- اأن يكـــون طلـــب الن�شمـــام م�شتوفيًا لل�شـــروط المن�شو�س عليها في المادتيـــن )2( و)3( من هذا 
القرار.

2- اأن يحتوي طلب الن�شمام على فكرة جديدة اأو مبتَكرة في مجال �شناعة الخدمات المالية.
دها الم�شرف المركزي. 3- ا�شتيفاء اأية �شروط اأو متطلبات اأخرى يحدِّ

املادة�)5(
�يف�طلب�الن�صمام�اإلى�البيئة�التجريبية�� اإجراءات�البتِّ

اأ- يُبـــتُّ الم�شرف المركزي في طلـــب الن�شمام اإلى البيئة التجريبية، ويخطـــر �شاحبه بنتيجة البتِّ 
َلب ل�شائـــر البيانات والمعلومـــات والأوراق  فيـــه خـــالل خم�شة ع�شر يومًا مـــن تاريخ ا�شتيفـــاء الطَّ

والم�شتندات وال�شروط المطلوبة. 
ب- فـــي حالـــة الموافقة على الطلـــب، للم�شرف اأن يقُرن موافقتـــه باأية �شروط اأو قيـــود يرى �شرورة 

اللتزام بها، بما في ذلك تحديد مدة الفترة التجريبية بالقدر الذي يراه منا�شبًا. 

املادة�)6(
طلب�متديد�الفرتة�التجريبية

دة يف قراره ال�شادر باملوافقة على طلب الن�شمام  يجوز للم�شرف متديد الفرتة التجريبية املحدَّ
اإلى البيئة التجريبية، وذلك اإذا تقدم ال�شخ�س املواَفق له بطلب التمديد اإلى امل�شرف املركزي قبل 

ثالثني يومًا على الأقل من انتهاء الفرتة التجريبية املحددة له، مع بيان الأ�شباب الداعمة لطلبه.

املادة�)7(
تعديل�اأو�اإلغاء�امل�افقة�على�طلب�الن�صمام�اإلى�البيئة�التجريبية��

بح�شب   - اإلغائها  اأو  التجريبية  البيئة  اإلى  الن�شمام  موافقته على طلب  تعديل  للم�شرف  يجوز 
الأحوال -،  وذلك يف احلالت الآتية: 

اأ- فقدان اأيٍّ من �شروط الح�شول على الموافقة على الن�شمام اإلى البيئة التجريبية المن�شو�س عليها 
في هذا القرار اأو في الموافقة ذاتها. 

مة مع طلب  ـــن عـــدم �شحة اأو عدم دقـــة اأيٍّ من المعلومات اأو الوثائق اأو الم�شتنـــدات المقدَّ ب- اإذا تبيَّ
الن�شمام.
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ج- اإذا راأى الم�شـــرف المركـــزي - ِوْفقـــًا لتقديـــره - اأن تجربـــة البيئة التجريبية لـــم تحقق الغر�س 
المق�شـــود منها، وذلـــك بالمقارنة مـــع النتائج المتوقعة والجـــدول الزمني المتَفـــق عليه لخو�س 

التجربة. 
د- اإذا راأى الم�شـــرف المركـــزي - وفقًا لتقديـــره - اأن التجربة اأو الخدمـــة الخا�شعة للتجربة ت�شكل 

مخاطر على العمالء اأو النظام المالي. 
هـ- اإذا قام ال�شخ�س المواَفق له بالتقدم اإلى الم�شرف المركزي بطلب اإنهاء التجربة.

رها الم�شرف. و- اأية اأ�شباب اأخرى يقدِّ

املادة�)8(
انتهاء�الفرتة�التجريبية

اأ- عند انتهاء فترة تجربة البيئة التجريبية، يجوز لل�شخ�س المواَفق له اأن يتقدم بطلب اإلى الم�شرف 
المركزي للح�شول على ترخي�س بممار�شة الن�شاط محل التجربة.

ب- يجـــوز للم�شرف المركـــزي الموافقة على طلـــب الترخي�س الم�شار اإليه في الفقـــرة )اأ( من هذه 
المادة اإذا ارتاأى - ِوْفقًا لتقديره – اأن:

       1( التجربة قد حققت نتائجها المطلوبة.
       2( ال�شخ�س المواَفق له قادر على المتثال الكلي للمتطلبات القانونية والرقابية ذات ال�شلة، بما   

في ذلك الوفاء بالتزاماته تجاه عمالء الخدمة اأو المنتج في الفترة التجريبية.
ج- يجـــب علـــى ال�شخ�ـــس المواَفق له �شمان اأن اأيَّ التـــزام موجود تجاه عمالء الخدمـــة اأو المنتج في 
الفترة التجريبية قد تم الوفاء به تمامًا اأو ت�شويته قبل اإنهاء اأو انتهاء التجربة دون الح�شول على 

ترخي�س.

املادة�)9(
على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
 

�محافظ�م�صرف�البحرين�املركزي
�ر�صيد�محمد�املعراج

 
�شدر بتاريخ:  5 �شـــــــوال 1438هـ 

المــــوافــــــــق: 29 يـــونـيــو 2017م                     



العدد: 3321 – الخميس 6 يوليو 2017

35

م�صرف�البحرين�املركزي
�قرار�رقم�)45(�ل�صنة�2017

�ب�صاأن�اإلغاء�الرتخي�س�املمن�ح
لـ)ال�صركة�العربية�العاملية�فندك�س��س���م�ب�م(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006 وتعديالته،
وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

ُيلغى ترخي�س ) و�شطاء الأوراق املالية العاملون ل�شالح ح�شاباتهم وح�شابات عمالئهم( لل�شركة 
ل حتت ال�شجل التجاري  العربية العاملية فندك�س �س.م.ب.)م( املمنوح بتاريخ 23 فباير 2011، امل�شجَّ

رقم 77313.

مادة�)2(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

محافظ�م�صرف�البحرين�املركزي
�ر�صيد�محمد�املعراج

�شدر بتاريخ: 8 �شــــــوال 1438هـ
المـــــــوافــــــــــــق: 2 يوليو 2017م
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م�صرف�البحرين�املركزي
�قرار�رقم�)46(�ل�صنة�2017

�ب�صاأن�اإلغاء�الرتخي�س�املمن�ح�
لـ)ال�صركة�العربية�العاملية�فندك�س��س�م�ب�م(

 
محافظ م�شرف البحرين المركزي:

رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  على  الطالع  بعد 
)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،

وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

فندك�س  العاملية  العربية  لل�شركة  املركزي  والإيداع  والتقا�س  الت�شوية  و�شطاء  ترخي�س  يلغى 
�س.م.ب.)م( املمنوح بتاريخ 23 فباير 2011م وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 77313.

مادة�)2(
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

 
محافظ�م�صرف�البحرين�املركزي

�ر�صيد�محمد�املعراج
      

            
�شدر بتاريخ: 9 �شوال 1438هـــ  

المـــوافــــــــق: 3 يــوليـــو 2017م
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وزارة�ال�صناعة�والتجارة
اإعلنات�مركز�امل�صتثمرين

اإعلن�رقم�)666(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�حت�يل��صركة�ال�صخ�س�ال�احد

اإلى��صركة�ذات�م�صئ�لية�محدودة
�شركة  مالك  تقدم اإليه  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
رقم   104937، طالبًا  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  العقارية  ا�شم )ميرلند  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 
مقداره  2،000   وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

)األفين( 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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن�رقم�)667(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�حت�يل�م�ؤ�ص�صة�فردية

اإلى��صركة�ذات�م�صئ�لية�محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ مريم 
اإك�شبر�س لل�شحن(، الم�شجلة بموجب  جمعة را�شد الع�شمي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بريمير 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها   القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 54090، طالبًة 
 ، Vayal Purayil Abdul Razack  :من لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره   وبراأ�شمال 

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

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

اإعلن�رقم�)668(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�حت�يل�����صركة�م�صاهمة�بحرينية�مقفلة

اإلى��صركة�ذات�م�صئ�لية�محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )دراجون �شيتي البحرين �س.م.ب. مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 86260، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره  250،000  )مائتان وخم�شون األف( 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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعلن�رقم�)669(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�اإ�صهار�اأعمال�ت�صفية

�صركة�)اإنكر�ميدل�اإي�صت�ذ�م�م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإنكر ميدل اإي�شت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-87339، 
طالبين اإ�شهار اأعمال ت�شفية ال�شركة اختياريًا، 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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن�رقم�)670(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�حت�يل��صركة�ال�صخ�س�ال�احد

اإلى��صركة�ذات�م�صئ�لية�محدودة
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد 
ماهر فهد الده�س، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الده�س للتطوير العقاري �س.�س.و (،  الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،113160 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 25،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد ماهر 

فهد الده�س، ونا�شر �شيف محمد علي التنيجي.

اإعلن�رقم�)671(�ل�صنة���2016
ب�صاأن�حت�يل��صركة�ال�صخ�س�ال�احد

اإلى�م�ؤ�ص�صة�فردية
�شركة  مالك  تقدم اإليه  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �ــس.�ــس.و(،  الحدائق  لتن�شيق  جري�س  )بــالك  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 
104179، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية للمالك نف�شه، وت�شجيلها بموجب 

القيد رقم 93408.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعلن�رقم�)672(�ل�صنة���2016
ب�صاأن�حت�يل��صركة�ال�صخ�س�ال�احد

اإلى��صركة�ذات�م�صئ�لية�محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد  تقدم اإليه ال�شيد/ عزالدين 
محمد �شردال، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بالتا لعقود ال�شم�شرة ال�شلعية �س.�س.و(، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،110796 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عزالدين محمد �شردال، 

وعز الدين اأبو بكر محمد كادي.
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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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن�رقم�)673(�ل�صنة���2017
ب�صاأن�حت�يل�م�ؤ�ص�صة�فردية

اإلى��صركة�ذات�م�صئ�لية�محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد  تقدمت اإليه ال�شيدة ماريه 
ناجي م�شلح عبداهلل المالكة  )هايجن ت�شن لمقاولت التنظيفات فرع موؤ�ش�شة فردية( والم�شجلة بموجب القيد 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال مقداره 5000،  رقم 74556-8 طالبة تحويل فرع لموؤ�ش�شة الفردية 
 Abdul Kader Kalarikkand لت�شبح ال�شركة مملوكة من ال�شادة التالية ا�شمائهم: ماريه ناجي م�شلح عبداهلل، و

اإعلن�رقم�)674(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�حت�يل��صركة�ذات�م�صئ�لية�محدودة

اإلى��صركة�ال�صخ�س�ال�احد
�

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد   باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإ�س.اإيه. كون�شلتن�شي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  94725، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

5،000 )خم�شة اآلف( 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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن�رقم�)675(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�حت�يل��صركة�ت�صامن

اإلى�م�ؤ�ص�صة�فردية
 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد  تقدمت اإليه ال�شيدة/ فاطمة 
الم�شجلة  ميديا(،  )اإي  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  �شاحبا  جعفر،  محمد  وال�شيد/  الوافي  اأحمد  جا�شم 
بموجب القيد رقم 82174، طالَبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وتكون با�شم 

ال�شيدة/ فاطمة جا�شم اأحمد علي الوافي.

إعلن�رقم�)676(�ل�صنة�2017
ب�صاأن�حت�يل�م�ؤ�ص�صة�فردية
اإلى��صركة�ال�صخ�س�ال�احد

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد  تقدم اإليه مالك الموؤ�ش�شة 
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الفردية التي تحمل ا�شم )جلف كير لالأجهزة الطبية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 65754، طالبًا تغيير ال�شكل 
القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، 
وذلك عقب تنازل المالك ال�شابق ل�شركة )الخليج كي�شتون للتطوير العقاري ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

.111605
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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الدع�ى�رقم:2017/9)غرفة(

اإعلن�بجدول�م�اعيد�اإدارة�الدع�ى�
املحرر�بتاريخ��22ي�ني��2017

المدعية: �شركة المعِجل للتجارة والمقاولت.
وكيلها: المحامي اأيمن توفيق الموؤيد.

عن�ان�وكيلها:بناية بنك البحرين الوطني، الطابق ال�شابع، �شارع الحكومة، المنامة 316.
المدعى�عليها�الأولى: �شركة رَيل كابيتا �س.م.ب مقفلة.

وكيلة�المدعى�عليها�الأولى: المحامية هيا را�شد اآل خليفة والمحامي را�شد عبداهلل بوغمار.
عنـــ�ان�وكيلـــة�المدعى�عليهـــا�الأولى: بناية بنـــك البحرين للتنمية، الطابـــق الأول، مكتب 11، 

المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين.
المدعى�عليه�الثاني: اأحمد علي خلفان المطوع الظاهري.

المدعى�عليه�الثالث: عبدالرحمن علي عبدالرحمن الداُود.
المدعى�عليه�الرابع: اأحمد عبدالحكيم محمد اأبو العينين.

المدعى�عليه�الخام�س: خالد بن نا�شر بن عبداهلل الم�شند.
المدعى�عليه�ال�صاد�س: نبيل م�شطفى نمر ن�شر.

المدعى�عليه�ال�صابع: يو�شف يا�شين مال اهلل اإبراهيم.
عن�انهم: �شقة 11، طريق 1705، طريق 2831 المنامة مجمع 317.

وكيلة�المدعى�عليهم�الثاني�والرابع�والخام�س: المحامية لولوة �شالح العو�شي.
عنـــ�ان�وكيلـــة�المدعى�عليهـــم�الثاني�والرابـــع�والخام�ـــس: بناية الر�شي�ـــس، الطابق الثامن، 

مكتب 81-82-83، المنطقة الدبلوما�شية، المنامة.
ر�يف��22ي�ني��2017: جدول�م�اعيد�اجتماعات�اإدارة�الدع�ى�املحرَّ

الجتمـــاع�الأول: بتاريـــخ 27 اأبريل 2017 ال�شاعة 12 ظهـــرًا والمحدد ل�شتالم اأطراف الدعوى 
جـــدول مواعيـــد اإدارة الدعوى، واإبـــداء الآراء حوله، وبدء الأجل لالأطـــراف لتقديم كافة الأمور 

المتعلقة بالدعوى واإثباتها، من خالل تقديم مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات.
الأطــراف على  اتفاق  لتقديم  الأجل  نهاية  ال�شاعة 4:00 ع�شرًا هو  مايو 2017   21  تاريخ 

اختيار اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع.
��الجتمـــاع�الثانـــي: بتاريخ 25 مايو 2017 ال�شاعة 12 ظهـــرًا نهاية الأجل لتقديم المدعى عليهم 

مذكرة الرد على لئحة الدعوى، ونهاية الأجل لرد الدعوى وللدفع بعدم قبول الدعوى.

اإعلن�غرفة�البحرين�لت�ص�ية�املنازعات
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���الجتماع�الثالث: بتاريخ 8 يونيو 2017 ال�شاعة 12 ظهرًا نهاية الأجل لتقديم المدعي الرد على 
مة في الجتماع الثاني ونهاية الأجل لتقديم ن�س القانون الأجنبي  مذكـــرة المدعى عليهم المقدَّ

الواجب التطبيق مع الترجمة.
والدعوى  الإدخــال  لتقديم طلبات  الأجل  نهاية  هو  4 ع�شرًا  ال�شاعة  يونيو 2017   1    تاريخ 

المتقابلة والطلبات العار�شة.
���الجتمـــاع�الرابـــع: بتاريخ 22 يونيو 2017 ال�شاعـــة 12 ظهرًا نهاية الأجل لتقديم المدعى عليهم 
الرد على مذكرة المدعي المقدمة في الجتماع الثالث ونهاية الأجل لتقديم مذكرات الرد حول 

كافة طلبات الإدخال والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة)اإْن ُوِجدت(.
���الجتمـــاع�الخام�ـــس: بتاريخ 13 يوليـــو 2017 ال�شاعة 12 ظهرًا نهاية الأجـــل لرد المدعى عليها 
الأولـــى على لئحة الدعوى والمذكرات المقدمة �شابقًا. ونهاية الأجل لرد الدعوى. ونهاية الأجل 
للدفـــع بعدم قبـــول الدعوى. ونهايـــة الأجل لتقديم ن�ـــس القانون الأجنبي الواجـــب التطبيق مع 

الترجمة. ونهاية الأجل لتقديم طلبات الإدخال والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة.
���الجتمـــاع�ال�صاد�ـــس: بتاريخ 27 يوليو 2017 ال�شاعة 12 ظهرًا نهاية الأجل لرد المدعي والمدعى 
عليهـــم الثاني والرابع والخام�س على مذكرة المدعى عليها الأولى المقدمة بالجتماع الخام�س. 
ونهايـــة الأجل لتقديم مذكـــرات الرد حول كافة طلبـــات الإدخال والدعـــوى المتقابلة والطلبات 

مة من المدعى عليها الأولى )اإْن ُوِجدت(.  العار�شة المقدَّ
�الجتمـــاع�ال�صابـــع: بتاريـــخ 3 اأغ�شط�ـــس 2017 ال�شاعـــة 12 ظهـــرًا نهايـــة الأجـــل لـــرد المدعى 
م في الجتماع ال�شاد�س. ونهاية الأجل لتقديـــم تقارير الخبراء وجميع  عليهـــا الأولى على ما ُقـــدِّ

الم�شتندات لجميع الأطراف . 
���الجتماع�الثامن: بتاريخ 10 اأغ�شط�س 2017 ال�شاعة 12 ظهرًا نهاية الأجل لتقديم كافة طلبات 
اإجراءات الإثبات. ونهايـــة الأجل لتقديم مذكرات الرد حول تقارير الخبراء وجميع الم�شتندات 

مة في الدعوى. المقدَّ
���الجتماع�التا�صع: بتاريخ 17 اأغ�شط�س 2017 ال�شاعة 12 ظهرًا نهاية الأجل لتبادل مذكرات الرد 

حول كافة طلبات اإجراءات الإثبات.   واإعالن الأطراف بموعد الجل�شة الأولى اأمام الهيئة.
تعلن غرفة البحرين لت�شوية المنازعات للمدعى عليهم الثالث وال�شاد�س وال�شابع المذكورين 
ر بتاريخ 22 يونيو 2017  اأعاله في الدعوى رقم 2017/9 بجدول مواعيد اإدارة الدعوى المحرَّ
وبمواعيدالح�شور اجتماعات اإدارة الدعوى بمقر الغرفة، وعنوانها: بناية البارك بالزا، الطابق 
الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين، وذلك عماًل 
بالقرار رقم )65(ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية المنازعات التي تخت�س بها غرفة 
البحرين لت�شوية المنازعات بموجب الف�شل الأول من الباب الثاني من المر�شوم بقانون رقم 

)30( ل�شنة 2009، ليعلم.
��مدير�الدع�ى

�لدى�غرفة�البحرين�لت�ص�ية�املنازعات
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ا�صتدراك

ن�شر يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )3319( القرار رقم )8( ل�شنة 2017 بتعديل بع�س 
اجلمركية  البيانات  مع  اإرفاقها  الواجب  الوثائق  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )1( رقم  القرار  اأحكام 
باعها يف هذا ال�شاأن، وقد  واملعلومات التي يجب اأن تت�شمنها هذه الوثائق وال�شروط الواجب اتِّ

ت�شمنت املادة الأولى من القرار املذكور )مادة 1( الآتي:
1- بولي�شة ال�شحن.  2- الفواتير.   3- �شهادة المن�شاأ. 

وحيث اإن ال�شحيح هو ترقيمها كالآتي:  
اأ- بولي�شة ال�شحن.  ب- الفواتير.   ج- �شهادة المن�شاأ.

لذا لزم التنويه.


