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 اأمر ملكي رقم )57( ل�ضنة 2017
بتعيني ع�ضو جديد مبجل�س الدفاع الأعلى

نحن حمد بن عي�ضى اآل خليفة   ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور,

وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�شادر باملر�شوم بقانون  رقم )32( ل�شنة 2002, وعلى الأخ�س 
املادة )11( منه,

وعلى الأمر امللكي رقم )2( ل�شنة  2006 باإعادة ت�شكيل جمل�س الدفاع الأعلى  وحتديد اخت�شا�شاِته, 
وتعديالُته,

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

مبجل�س  ع�شوًا  امللكي,  احلر�س  قائد  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  الركن  العميد  ُيعينَّ 
الدفاع الأعلى.

املادة الثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره, وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين 
حمد بن عي�ضى  اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــــــــــخ: 6 محــــــــــرم 1439هـ
المــــوافـــق: 26 �شــبتمبـر 2017م
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 قانون رقم )35( ل�ضنة 2017
 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )74( ل�ضنة 2006

ب�ضاأن رعاية وتاأهيل وت�ضغيل املعاقني

نحن حمد بن عي�ضى اآل خليفة   ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور,

وعلى القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل املعاقي وتعديالته,
وعلى القانون رقم )22( ل�شنة 2011 بالت�شديق على اتفاقية حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة,

قنا عليه واأ�شدرناه: ه, وقد �شدنَّ اأقرنَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي َن�شُّ
املادة الأولى

ُت�شتبَدل عبارة )ذوي الإعاقة( بكلمة )املعاقي( يف عنوان القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن 
رعاية وتاأهيل وت�شغيل املعاقي, واأينما وردت يف هذا القانون.

كما ُت�شتبَدل عبارة )لذوي الإعاقة( بكلمة )للمعاقي(, وُت�شتبَدل عبارة )ال�شخ�س ذي الإعاقة( 
بكلمة )املعاق(, وُت�شتبَدل عبارة )لل�شخ�س ذي الإعاقة( بكلمة )للمعاق(, كما ُت�شتَبدل عبارة )ذوو 

الإعاقة( بكلمة )املعاقون(, وذلك اأينما وردت يف القانون امل�شار اإليه.
املادة الثانية

 ,)5( املادة  من  الأولى  الفقرة  يف  الواردة  )املعاقة(  بكلمة  الإعاقة(  ذوي  )من  عبارة  ُت�شتبَدل 
وُت�شتبَدل عبارة )�شخ�س من ذوي الإعاقة( بكلمة )معاق(  الواردة يف املادة )6(,  وبكلمة )معاق( 
ُت�شتبَدل عبارة )�شخ�شًا من ذوي الإعاقة( بكلمة )معاقًا( الواردة يف  الواردة يف املادة )10(, كما 
الفقرة الثانية من املادة )5( واملادة )11( من القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل 

وت�شغيل املعاقي.
املادة الثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القانون, وُيعمل به اعتبارًا من 
اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين 
حمد بن عي�ضى  اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــــــخ: 29ذي الحجة 1438هـ

المــــوافـق: 20 �شبتمبر 2017م
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 مر�ضوم بقانون رقم )36( ل�ضنة 2017
 بتعديل املادة )3( من املر�ضوم بقانون رقم )4( ل�ضنة 2001

ب�ضاأن حْظر ومكافحة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب

نحن حمد بن عي�ضى اآل خليفة   ملك مملكة البحرين� 
بعد الطالع على الد�شتور, وعلى الأخ�س المادة )38( منه,

الأموال وتمويل  ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�شل  ل�شنة 2001  المر�شوم بقانون رقم )4(  وعلى 
الإرهاب وتعديالته,

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ال�شادر بالمر�شوم رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته,
وبناًء على عْر�س رئي�س مجل�س الوزراء,

وبعد موافقة مجل�س الوزراء,

ر�ضمنا بالقانون الآتي:
املادة الأولى

ُي�شتبَدل بن�س الفقرة )3-1( من المادة )3( من المر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 
ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�شل الأموال وتمويل الإرهاب, الن�س الآتي:

المادة )3( فقرة )1-3(:
التي ل تقل  ال�شجن الذي ل يقل عن ع�شر �شنوات وبالغرامة  اأو  الموؤبد  "يعاَقب بال�شجن   
�س اأمالكًا اأو  عن مائة األف دينار ول تجاوز خم�شمائة األف دينار, كل َمن جَمع اأو اأعطى اأو خ�شنَّ
اأمواًل  اأو عائداتها لجمعية اأو جماعة اأو منظمة اأو هيئة اأو ع�شابة تمار�س ن�شاطًا اإرهابيًا, يكون 
م  ها داخل البالد اأو خارجها, اأو لأحد المنتمين اإليها, اأو قام لم�شلحتها باأية عملية, اأو قدنَّ مقرُّ

لها دعمًا �أو تموياًل باأية و�شيلة, وكان يعلم بممار�شتها لن�شاط �إرهابي. 
�س اأمالكًا اأو اأمواًل  اأو عائداتها لفرد    ويعاَقب بذات العقوبة كل َمن جَمع اأو اأعطى اأو خ�شنَّ
اأو مجموعة من الأفراد داخل البالد اأو خارجها, يمار�شون ن�شاطًا اإرهابيًا, اأو قام لم�شلحة اأيٍّ 
م لأيٍّ منهم دعمًا �أو تموياًل باأية و�شيلة, وكان يعلم بممار�شتهم لن�شاط  منهم باأية عملية, �أو قدَّ

اإرهابي. 
اأو  اأمالكًا  كانت  طريقة  باأينَّة  بالوا�شطة  اأو  مبا�شرة  َت�َشلنَّم  َمن  كل  العقوبة  بذات  ويعاَقب   
ا�شتغاللها  اأو  للمحافظة عليها  الجهات  تلك  اأو  الأفراد  اأيٍّ من هوؤلء  ِمن  نوعها  اأمواًل اأيًا كان 

لم�شلحة اأيٍّ منهم. 
ال�شابقة بذات  الفقرات  المن�شو�س عليها في  اأيٍّ من الجرائم  ال�شروع في    ويعاَقب على 

رة للجريمة التامة."  العقوبة المقرنَّ
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املادة الثانية

ه – تنفيذ اأحكام هذا القانون, وُيعمل  على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شّ
به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين 
حمد بن عي�ضى  اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �ضلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــــخ: 7 محـــــــرم 1439هـ
الموافــق: 27 �شبتمبر 2017م



العدد: 3333 – الخمي�س 28 �شبتمبر 2017

9

 مر�ضوم بقانون رقم )37( ل�ضنة 2017
 بتعديل بع�س اأحكام املر�ضوم بقانون رقم )14( ل�ضنة 1971

ب�ضاأن التوثيق

نحن حمد بن عي�ضى اآل خليفة                ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور, وعلى الأخ�س المادة )38( منه,
وعلى المر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق,

وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته,
وعلى قانون المحاماة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 وتعديالته,

وعلى قانون محكمة التمييز ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1989 وتعديالته,
وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته,
وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والإفتاء القانوني 

وتعديالته,
وعلى قانون الت�شجيل العقاري ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة 2013,

وبناًء على عْر�س رئي�س مجل�س الوزراء,
وبعد موافقة مجل�س الوزراء,

ر�ضمنا بالقانون الآتي:
املادة الأولى

ُت�شاف اإلى المر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971ب�شاأن التوثيق, مادة جديدة برقم )1( 
مكررًا, ن�شها الآتي:

مادة )1( مكررًا:
اأعمال توثيق كاتب  اأو بع�س  "يجوز للوزير المعِني ب�شئون العدل مْنح ترخي�س للقيام بكل 

�لعدل بناًء على طلٍب ممن تتو�فر فيه �شروط كاتب �لعدل �لخا�ص �لآتية:
1 - اأْن يكون كامل الأهلية.

2 - اأْن يكون محمود ال�شيرة ح�شن ال�شمعة.
3- األ يكـــون قـــد �شبـــق الحكم عليه في جناية اأو جريمـــة ُمِخلنَّة بال�شرف اأو الأمانة ولـــو كان قد ُردنَّ اإليه 

اعتباره اأو �شدر عفو عنه.
4- اأْن يكـــون مـــن بيـــن الق�شـــاة واأع�شـــاء النيابـــة العامة واأع�شـــاء هيئة الت�شريـــع والإفتـــاء القانوني 
����ص لهم ِوْفقًا لل�شو�ب���ط و�ل�شروط �لتي  �لمتقاعدي���ن, �أو م���ن �لمحامي���ن و�لقانونيين �لذين يرخَّ

َي�شُدر بتحديدها قرار من الوزير المعِني ب�شئون العدل.
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وُي�شِدر الوزير المعِني ب�شئون العدل قرارًا يت�شمن بيان اأعمال التوثيق التي يجوز الترخي�س 
لكاتب �لعدل �لخا�ص في �لقيام بها, و�ل�شروط و�لإجر�ء�ت �لالزمة لإ�شد�ر �لترخي�ص ومدته 
�إلغائه, و�ل�شروط �لأخرى �لو�جب تو�فرها في طالب �لترخي�ص, و�آلية عمل  وتجديده وحالت 
�س له, والواجبات التي يلتزم بالقيام بها, والدفاتر وال�شجالت الواجب عليه اإم�شاكها,  المرخنَّ
�س له باأدائها  ع في حقه عند المخالفة, ور�شوم الترخي�س التي يلتزم المرخنَّ والجزاءات التي تَوقنَّ

للوزارة, ور�شوم اأعمال التوثيق التي يقوم بها بعد موافقة مجل�س الوزراء.
المعنية  الوزارة  لح�شاب  وتوريدها  التوثيق  اأعمال  ر�شوم  بتح�شيل  الخا�س  ق  الموثِّ ويلتزم 

دها �لوزير. ب�شئون �لعدل ِوْفق �ل�شروط و�لمدد �لتي يحدِّ
ي الخدمة نظير اأعمال التوثيق.  ولكاتب العدل الخا�س تقا�شي مقابل مالي من ُمَتَلقِّ

�س له ِوْفقًا  ويتولى مكتب التوثيق الإ�شراف والرقابة على تطبيق كاتب العدل الخا�س المرخنَّ
لأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له, وله في �شبيل ذلك التفتي�س 
الإداري والفني على اأعماله, وحق دخول مكتب كاتب العدل الخا�س في اأيِّ وقت, والطالع على 
المعامالت التي قام بتحريرها اأو توثيقها وكافة الدفاتر وال�شجالت والإي�شالت والم�شتندات, 

واأْخذ �شورة منها اإذا لزم الأمر. 
ويكون للوزير المعِني ب�شئون العدل متى ثبتت مخالفة كاتب العدل الخا�س لأحكام القانون 
ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له بقرار م�شبنَّب غْلُق مقر كاتب العدل الخا�س 

اإداريًا, اأو اتخاذ اأيٍّ من الجزاءات التاأديبية الأخرى التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير.
�س له والعاملون لديه في حكم الموظفين العموميين في  ويكون كاتب العدل الخا�س المرخنَّ
تطبيق اأحكام قانون العقوبات, وتكون كافة المعامالت التي يقوم كاتب العدل الخا�س بتحريرها 
ب�شئون  المعنية  للوزارة  ُمْلكًا  والم�شتندات  والإي�شالت  وال�شجالت  الدفاتر  وكافة  توثيقها,  اأو 

العدل.
رات  رة للمحرنَّ ية المقرنَّ مه كاتب العدل الخا�س في الإثبات ذات الِحجِّ ر الذي ينظِّ ويكون للمحرنَّ

الر�شمية".
املادة الثانية

ب�شاأن   1971 ل�شنة   )14( رقم  بقانون  المر�شوم  من  و)5(   )2( المادتين  ي  بن�شنَّ ُي�شتبَدل 
التوثيق, الن�شان الآتيان:

مادة )2(:
مبا�شرة  قبل  له,  �س  المرخنَّ الخا�س  العدل  وكاتب  الم�شاعد  ق  والموثِّ العدل  كاتب  "يوؤدي 
مة وال�شدق". اأعمالهم, يمينًا اأمام الوزير المعِني ب�شئون العدل باأْن يقوموا باأعمال وظائفهم بالذِّ

مادة )5(:
رات باللغة العربية, واإذا كان اأحد المتعاقِدين يجهل هذه اللغة اأو ل يجيدها  "توثنَّق المحرنَّ
المترجُم على  اأن يوقع  المتعاقدون ويكون محل ثقتهم, ويجب  مه  ق بمترجم يقدِّ الموثِّ ا�شتعان 
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ق. ر مع المتعاقدين والموثِّ المحرنَّ
وفي  اللغة,  بتلك  توثيقها  القانون  اأجاز  اإذا  الإنجليزية  باللغة  رات  المحرنَّ توثنَّق  اأن  ويجوز 

رات الأخرى التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير المعِني ب�شئون العدل. المحرنَّ
قين الذين ي�شدر بت�شميتهم قرار من  رات باللغة الإنجليزية ِمن ِقَبل الموثِّ ويتم توثيق المحرنَّ
الوزير المعِني ب�شئون العدل, اأو من كاتب العدل الخا�س الذي ين�س ترخي�شه على جواز قيامه 

رات باللغة الإنجليزية". بتوثيق المحرنَّ
املادة الثالثة

وعبارة  العدل(,  دائــرة  )رئي�س  بعبارة  العدل(  ب�شئون  المعِني  )الوزير  عبارة  ُت�شتبَدل 
)الوزارة المعنية ب�شئون العدل( بعبارة )دائرة العدل( اأينما وردت في المر�شوم بقانون )14( 

ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق.
املادة الرابعة

على الوزير المعِني ب�شئون العدل اإ�شدار القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون خالل 
�شتة اأ�شهر من تاريخ اإ�شداره.

املادة اخلام�ضة
على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون, وُيعمل به بعد 

ي خم�شة واأربعين يومًا من تاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.  ُم�شِ

ملك مملكة البحرين 
حمد بن عي�ضى  اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �ضلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 7 محـــــــــــرم 1439هـ
الموافق: 27 �شبتمبر 2017م
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 مر�ضوم بقانون رقم )38( ل�ضنة 2017
 بتعديل بع�س اأحكام قانون الت�ضالت

ال�ضادر باملر�ضوم بقانون رقم )48( ل�ضنة 2002

نحن حمد بن عي�ضى اآل خليفة   ملك مملكة البحرين� 
بعد الطالع على الد�شتور, وعلى الأخ�س المادة )38( منه,

وعلى قانون الت�شالت ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002,
وبناًء على عْر�س رئي�س مجل�س الوزراء,

وبعد موافقة مجل�س الوزراء,

ر�ضمنا بالقانون الآتي:
املادة الأولى

ال�شادر  الت�شالت  قانون  من  هـ(  فقرة  و)57   )6 بند   40( المادتين  بن�شي  ُي�شتبَدل 
بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002, الن�شان الآتيان:

مادة )40 بند 6(:
»6- �لنف�اذ �إلى مر�فق �لت�شالت )وي�ش���مل ذلك �لم�ش�����اركة في مك����ان �لخ�ط �لرقم��ي 
م�شتعَملة  غير  اأو  الخدمة  في  جزئيًا  تكون  التي  والألياف   "DSL Co-Location" للم�شـــترك 
والأنابيب الخا�شة بالأ�شالك والكابالت في الأماكن التي تقررها الهيــئة(, وذلك اعتبــارًا مــن 

.»2004/7/1
مادة )57 فقرة هـ(:  

ل الت�شالت العامة الذي يتمتع بو�شع مهيمن اأْن يعر�س عند الطلب, على اأيِّ  »هـ- على ُم�َشغِّ
ل �ت�شالت عامة �آخر, �لنفاذ �إلى �شبكة �ت�شالته ب�شروط من�شفة ومعقولة, ول يكون هذ�  ُم�َشغِّ
رت الهيئة جوهرية الحاجة اإلى هذا النفاذ. ل ملَزمـًا بعْر�س النفاذ اإلى الأنابيب اإل اإذا قدنَّ الُم�َشغِّ
ويجوز للهيئة اأْن ُت�شِدر اأنظمة ب�شاأن النفاذ, بما في ذلك النظام الخا�س بالعْر�س المرجعي 

للنفاذ على نحو مماثل للعْر�ص �لمرجعي للربط �لبيني.
ل يتمتع  و�إذ� قدرت �لهيئة �أن �لتَّْعِرفات و�ل�شروط �لتي ُعِر�شت ب�شاأن �لنفاذ ِمن ِقَبل ُم�َشغِّ
بو�شع مهيمن غير معقولة, فاإن للهيئة �أْن تقرر �لتَّْعِرفات و�ل�شروط �لتي تر�ها منا�شبة. وت�شري 

ب�شاأن ذلك ذات الأحكام المن�شو�س عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة«.

املادة الثانية
ُي�شاف اإلى المادة )1( من قانون الت�شالت ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 
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اهما الآتي: 2002 تعريفان جديدان, ن�شنَّ
لها حامل ترخي�س �شبكة  »�ضبكـــة بنيـــة تحتية ثابتـــة لالت�ضالت: �شبكة ات�شالت يملكهـــا وُي�َشغِّ

بنية تحتية ثابتة لالت�شالت, ول ت�شمل هذه ال�شبكة اأبراج الت�شالت الثابتة.
ره الهيئة بموجب المادتين  ترخي�ـــس �ضبكـــة بنية تحتية ثابتة لالت�ضـــالت: ترخي�س ممتاز توفِّ
)29( و)40 مكـــررًا )اأ(( من هذا القانون يتيح لحامله اإن�شاء وت�شغيل و�شيانة �شبكة بنية تحتية 
�ص لهم  لين �لآخرين �لمرخَّ ثابتة لالت�شالت, وتوفير �لمنتجات و�لخدمات بالجملة فقط للُم�َشغِّ

في المملكة عبر هذه ال�شبكة بناًء على الم�شاواة في المدخالت«.

املادة الثالثة
ت�شاف فقرة جديدة برقم )ز( اإلى المادة )3( من قانون الت�شالت ال�شادر بالمر�شوم 
اإلى المادة )31(, كما ت�شاف  بقانون رقم )48( ل�شنة 2002, وُي�شاف بند جديد برقم )4( 
مادة جديدة برقم )40 مكررًا(, وفقرة جديدة برقم )و( اإلى المادة )44(, ويعاد ترقيم باقي 

فقرات المادة, وذلك على النحو الآتي:
مادة )3 فقرة ز(:

�س له بف�شل كيانه اإلى كيانين اأو اأكثر في حال قررت  ل المرخنَّ »ز- يجوز للهيئة اإلزام الُم�َشغِّ
التحتية  البنية  �شبكة  اإن�شاء  اأو  الم�شتدامة,  المناف�شة  لتعزيز  �شروري  الف�شل  هذا  اأن  الهيئة 
�س له ف�شل كيانه اإلى كيانين  ل المرخنَّ الثابتة لالت�شالت, كما يجوز بناء على طلب من الُم�َشغِّ

اأو اأكثر اإذا كان ذلك لغر�س اإن�شاء �شبكة البنية التحتية الثابتة لالت�شالت«.
مادة )31 بند 4(:

»4- اأْن يكون التعديل اأو الإلغاء تطبيقًا لأحكام هذا القانون«.
مادة )40 مكرراً(

»ترخي�س �شبكة بنية تحتية ثابتة لالت�شالت:
ـــر الهيئـــة ترخي�س �شبكة بنيـــة تحتية ثابتة لالت�شـــالت. ول يجوز لغيـــر حاملي هذا  اأ- يجـــب اأن توفِّ
الترخي�س اإن�شاء اأو �شيانة بنية تحتية ثابتة لالت�شالت في المملكة, وي�شمل ذلك اإن�شاء وامتالك 

ر الهيئة خالف ذلك. الأنابيب والألياف الب�شرية, اإل في الحالت التي تقدِّ
ب- دون الإخالل باأحكام المادة )57( من هذا القانون, واإلى حين اإ�شدار الهيئة ترخي�س �شبكة بنية 
تحتية ثابتة لالت�شالت ِوْفقًا للفقرة )اأ( من هذه المادة, يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات النتقالية 

ال�شرورية ل�شمان الآتي:
�س لهم الحاليين.  لين المرخنَّ 1- الحد من تاأثر العمليات الت�شغيلية للُم�َشغِّ

2- اعتماد وتنفيذ وتطبيق الف�شل الوظيفي على اأ�شا�س تدريجي. 
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�س لهـــم. ويمكن اأن ت�شمل هذه الإجـــراءات الطلب من  لين المرخنَّ 3- �شمـــان التكافـــوؤ بيـــن الُم�َشغِّ
�ص له توفير خدمة �لنفاذ ب�شروط عادل���ة ومعقولة ودون تمييز, وي�شمل ذلك  ���ل �لمرخَّ �لُم�َشغِّ
كل م���ا يتعل���ق بالتَّْعِرفات. ويجوز للهيئ���ة تحديد هذه �لتَّْعِرفات و�ل�ش���روط �لتي تر�ها منا�شبة 

ل�شمان التكافوؤ«.

مادة )44 فقرة و(:
»و- مع عدم الإخالل باأيٍّ مما تقدم, يجوز للهيئة - بعد موافقة مجل�س الوزراء - اإجراء 
دات ِوْفقًا للقواعد والإجراءات ال�شادرة عن الهيئة, وُيعَلن عن هذا  مزاد لمْنح تراخي�س التردُّ
اإجراء هذا  المزاد بالطريقة التي تراها الهيئة منا�شبة قبل ثالثين يومًا على الأقل من تاريخ 

المزاد«.

املادة الرابعة
بقانون رقم  بالمر�شوم  ال�شادر  الت�شالت  قانون  من   )40( المادة  من   )5( البند  ُيلغى 

)48( ل�شنة 2002, وُيعاد ترقيم باقي بنود المادة.

املادة اخلام�ضة
على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون, وُيعمل 

به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين 
حمد بن عي�ضى  اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �ضلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 7 محـــــــــــرم 1439هـ
الموافق: 27 �شبتمبر 2017م
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 تعميم 
 ب�ضاأن

عطلة ذكرى)عا�ضوراء( لعام 1439هـ

ل وزارات المملكة واإداراتها وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها  بمنا�شبة ذكرى عا�شوراء لعام 1439هـ, تعطنَّ
اأكتوبر  �شهر  من  والحادي  �شبتمبر  �شهر  من  للثالثين  الموافقين  والأحد  ال�شبت  يومي  العامة 
2017, وحيث اإن يوم ال�شبت يقع �شمن عطلة ر�شمية, فيعونَّ�س عنه بيوم الإثنين الموافق للثاني 

من �شهر اأكتوبر 2017م.

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �ضلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 6 محــــــرم 1439هـ
الـمـوافــــــــق: 26 �شبتمبر 2017م
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وزارة الداخلية
 قرار رقم )141( ل�ضنة 2017

 باإن�ضاء مركز اإ�ضالح وتاأهيل النزلء واملحبو�ضني احتياطياً

من اأع�ضاء قوات الأمن العام

وزير الداخلية:
 1982 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العام  الأمن  قوات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته,
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته,

 وعلى قانون موؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيل ال�شادر بالقانون رقم )18( ل�شنة 2014, وعلى الأخ�س 
املادة )2( منه,

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته,
وبناًء على عْر�س وكيل وزارة الداخلية,

قرر الآتي:
مادة )1(

ذون عقوبة �شالبة  ُين�شاأ مبنطقة احلو�س اجلاف مركز لإيداع النزلء املحكوم عليهم الذين ينفِّ
للحرية من املحاكم املدنية اأو الع�شكرية, واملحبو�شي احتياطيًا من اأع�شاء قوات الأمن العام, وذلك 
واملحبو�شي  النزلء  وتاأهيل  اإ�شالح  وي�شمى )مركز  املرفق,  التخطيطي  بالر�شم  نة  املبينَّ وفق احلدود 

احتياطيًا من اأع�شاء قوات الأمن العام(, ويتبع اإداريًا الإدارة العامة لالإ�شالح والتاأهيل.

مادة )2(
تتولى ال�شئون القانونية كافة امل�شائل القانونية املتعلقة بالنزلء واملحبو�شي احتياطيًا من اأع�شاء 

قوات الأمن العام باملركز.

مادة )3(
على وكيل وزارة الداخلية واملعنيي – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار, وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره, وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.
الفريق ركن

وزير الداخلية
را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ : 29 ذي الحجة 1438هـ
المـــــــوافــــــق: 20 �شـبـتـمــبــــر 2017م
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وزارة  العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )64( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت للنادي التايلندي

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 
في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته,
وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 1991 ب�شاأن الترخي�س  باإعادة ت�شجيل النادي التايلندي, 

وعلى النظام الأ�شا�شي للنادي التايلندي,
وا�شتنادًا اإلى مذكرة اإدارة دْعم المنظمات الأهلية الموؤرخة في 7 اأغ�شط�س 2017, والثابتة 
بقانون رقم  المر�شوم  للمواد )32, 33, 38, 39, 46( من  الجمعية  وتجاوزات  فيها مخالفات 
)21( ل�شنة 1989, وعدم عْقد اجتماع الجمعية العمومية ومجل�س الإدارة وعدم انتخاب مجل�س 

اإدارة جديد للجمعية,
وعماًل بن�س المادة )23( من المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 الم�شار اإليه,

و�شمانًا لُح�ْشن �شير العمل بالنادي التايلندي,
وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد لتنمية المجتمع,

قرر الآتي:
مادة )1(

تاريخ �شدور هذا  اأ�شهر تبداأ من  التايلندي لمدة ثمانية  للنادي  اإدارة موؤقت  ُيعينَّن مجل�س 
القرار, برئا�شة/ Sudsiam Suriyod, وع�شوية كل من: 

Nattawut Booncharoen  - 1
 Amnuaysilpa Srisawasdi  - 2

Chanakan Promsonthi  - 3
Phanarata Mandy Chakkos  - 4

Rtha Dove  - 5
Praiwan Chankam - 6

Chanet Poopakapanpong  - 7
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مادة )2(
رة لمجل�س الإدارة ِوْفقًا لأحكام قانون الجمعيات  يكون للمجل�س الموؤقت الخت�شا�شات المقرنَّ
والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات 

الخا�شة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(
اأْن يبادروا بت�شليم مجل�س الإدارة الموؤقت جميع اأموال  على القائمين بالعمل في الجمعية 

الجمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(
اأو�شاع  ب�شاأن  والتنمية الجتماعية  العمل  لوزارة  م  يقدنَّ تقريرًا  الموؤقت  الإدارة  ُيِعدُّ مجل�س 
وتطوير  لإ�شالحها  ومقترحاته  الما�شيين,  العامين  خالل  المالية  اأمورها  نًا  مت�شمِّ الجمعية, 
اأربعة  اإليهما, وذلك خالل  الم�شار  الأ�شا�شي  والنظام  القانون  ِوْفقًا لأحكام  بها  العمل  وتنظيم 

اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(
دة  يدعو مجل�س الإدارة الموؤقت الجمعية العمومية اإلى اجتماع ُيعَقد قبل انتهاء المدة المحدنَّ
بالمادة رقم )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة. وتنتخب الجمعية العمومية 
مجل�س الإدارة الجديد في الجل�شة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخا�شة بتر�شيح اأع�شاء مجل�س 

الإدارة ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي الم�شار اإليهما.

مادة )6(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1438هـ
المــوافــــــــــق: 20 �شـبـتـمـبــــر 2017م
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وزارة  العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )65( ل�ضنة 2017
 ب�ضاأن الرتخي�س بت�ضجيل اجلمعية البحرينية

م عن ُبعد  لهواة ال�ضيارات ذات التََّحكُّ

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
 بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 
في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته,
وعلى القرار رقم ) 2 ( ل�شنة 1990 في �شاأن تنظيم �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية,
والثقافية  الجتماعية  والأنــديــة  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007, 
وعلى  القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الترخي�س بجْمع المال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة العمل والتنمية الجتماعية, 
م عن ُبعد, وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية لهواة ال�شيارات ذات التنََّحكُّ

قرر الآتي:
مادة - 1 -

م عن ُبعد في �شجل قيد الجمعيات  ل الجمعية البحرينية لهواة ال�شيارات ذات التنََّحكُّ ت�شجنَّ
والأندية الجتماعية والثقافية تحت قيد رقم  )12/ج/اأج/ث/2017(.

مادة - 2 -
ين�شر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي المرفق في الجريدة الر�شمية, وُيعمل بهما من 

اليوم التالي لتاريخ الن�شر.      

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 28 ذي الحجة 1438هـ
المــوافــــــــــق: 19 �شـبـتـمـبــــر 2017م
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قائمة باأ�ضماء موؤ�ض�ضي اجلمعية البحرينية
م عن ُبعد  لهواة ال�ضيارات ذات التََّحكُّ

محمد عي�شى جعفر علي اإبراهيم- 1
اأحمد محمد اإبراهيم علي �شاهين- 2
اأحمد علي عبدالواحد را�شد الكوهجي- 3
محمد ن�شر اهلل �شرف الدين الب�شتكي- 4
نا�شر محمد ن�شر اهلل �شرف الدين الب�شتكي- 5
محمد عبدالعزيز عجاج اأحمد عجاج- 6
فهد عبدالحكيم عبداهلل ال�شيد محمد - 7
نادر محمد �شريف اإ�شماعيل- 8
خالد علي خليفة �شيف- 9

محمد محمود عبد علي الحداد- 10
مي خليفة را�شد ح�شين �شويطر- 11
نواف محمد يو�شف محمد ال�شيد- 12
محمد ح�شن عبداهلل الرويعي- 13
اأ�شرف اأحمد خليفة اأحمد- 14
�شالح عي�شى محمد عبداهلل عبدان- 15
اأحمد حميد علي ح�شين جعفر- 16
ح�شن محمود عبد علي يو�شف- 17
�شلمان محمد حمد �شلمان الزياني- 18
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ملخ�س النظام الأ�ضا�ضي
م عن ُبعد للجمعية البحرينية لهواة ال�ضيارات ذات التََّحكُّ

 
البحرين  بمملكة  تاأ�ش�شت  قد  الجمعية  اأن  على  الأ�شا�شي  النظام  من  الأولى  المادة  تن�س 
في عام 2017 تحت قيد رقم )12/ج/اأج/ث/2017( طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والأندية 
والموؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  في  العاملة  الخا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية 
الوزارية  والقرارات  وتعديالته   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الخا�شة, 

ال�شادرة تنفيذًا له.
للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثبت  والتنمية الجتماعية,  العمل  بوزارة  الجمعية  ل  ُت�شجنَّ
ل�شنة  رقم )2(  الــوزاري  القرار  لأحكام  الر�شمية طبقًا  الجريدة  في  ت�شجيلها  ن�شر  تاريخ  من 
1990 في �شاأن تنظيم �ِشِجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية الخا�شعة لإ�شراف 

وزارة العمل وال�شئون الجتماعية. 
مقر الجمعية ومركز اإدارتها مكتب رقم 163- بناية  Al- Rossais Tower  283- طريق 

1704- المنطقة الدبلوما�شية - مملكة البحرين.
ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول في م�شاربات مالية, كما ل يجوز لها اأن 
تنت�شب �أو ت�شترك �أو تن�شم �إلى �أية جمعية �أو هيئة �أو ناٍد �أو �تحاد مقره خارج مملكة �لبحرين 

بدون اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
الموافقة  اأْخذ  وبعد  البحرين  مملكة  في  بها  المعمول  القوانين  حدود  في  الجمعية    تقوم 

الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة بالعمل على تحقيق الأهداف التالية: 
م عن ُبعد والعمل على ن�شرها بالطرق والو�شائل المختلفة -1  ت�شجيع  هواية ال�شيارات ذات التنََّحكُّ

والم�شروعة.
م عن ُبعد المختلفة و الت�شجيع على ممار�شتها.-2  التعريف بمجالت هواية ال�شيارات  ذات التنََّحكُّ
 الهتمام بالنواحي الفنية والعلمية والثقافية المرتبطة بالهواية. -3
 �شْقـــل مواهب ال�شبـــاب وت�شجيعهم على تم�شية  اأوقات الفراغ في مجـــال مفيد ومرح لكافة -4

اأفراد الأ�شرة. 
 اتخاذ هذه الهواية اأداة للتعريف البالد ونه�شتها في الخارج.-5
 اإ�شاعة روح المودة والمحبة بين الهواة في البحرين وهواتها في الدول الأخرى.-6
م عن ُبعد, بعد -7  تنظيـــم اأن�شطة في مختلف المجالت المتعلقة بهوايـــة ال�شيارات  ذات التنََّحكُّ

اأْخذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.
م عن -8 م�شاعـــدة وتدريب الهواة فـــي مختلف المجالت المتعلقة بهواية ال�شيـــارات ذات التنََّحكُّ

ُبعد, بعد اأْخذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.
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وت�شعى الجمعية لتحقيق اأهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين بالو�شائل 
التالية:

 عْقد الندوات والمحا�شرات وور�س العمل والم�شابقات التناف�شية المتعلقة بالهواية.-1
 �إ�شد�ر �لن�شر�ت و�لكتيبات و�لمجالت ذ�ت �ل�شلة بن�شاط �لجمعية.-2
 �إقام���ة وتنظيم �لمعار�ص و�لم�شابقات و�ل�شتر�ك ف���ي �لمحافل �لدولية ذ�ت �ل�شلة بن�شاط -3

الجمعية.
 ال�شتعانـــة بالو�شائل الإعالميـــة المرئية والم�شموعة والمقـــروءة للتعريف باأهداف الجمعية -4

واأن�شطتها.
 التن�شيـــق مـــع الجمعيـــات وال�شخ�شيـــات والجهـــات المتخ�ش�شة فـــي المجـــالت ال�شبابية -5

والهوايات والترفية.
 تبـــادل الم�شـــورة والراأي مع اأهل الخبـــرة, وال�شتفادة من خبراتهم فـــي المجالت المتعلقة -6

م عن ُبعد. بهواية المركبات ذات التنََّحكُّ
 ا�شتخـــدام الآلت والمعـــدات التـــي تخدم الجمعيـــة في تحقيـــق اأهدافها, بعـــد اأْخذ موافقة -7

الجهات الحكومية المخت�شة.
 م�شاعدة اأع�شاء الجمعية على ال�شتفادة من اأوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع ويخدم -8

اأغرا�س الجمعية.
وت�شتهدف الجمعية القيام بالن�شطة التالية:

اجتماعية.-1
تثقيفية.-2

وقد بيَّن �لنظام �لأ�شا�شي �شروط �لع�شوية في �لجمعية, وهي على �لنحو �لتالي:
1(  اأْن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2( اأْن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلوك, واأْن ل يكون قد ُحِكم عليه فـــي جريمة مخلنَّة بال�شرف اأو الأمانة 
ال اإذا ُردنَّ اإليه اعتباره.

م النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإلى: كما ق�شنَّ
1- الع�شوية العاملة.   2 - الع�شوية المنت�شبة. 

وبينَّن النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم, وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
و�إ�شقاط �لع�شوية من �لجمعية, كما بيَّنت �لمادة )17( من النظام حق الع�شو في التنََّظلُّم من 
له اأمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية, واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيًا  قرار ف�شْ

في هذا ال�شاأن.
الجمعية  اأن  اعتبر  فقد  للجمعية,  المختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ن  ت�شمنَّ وقد 
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العمومية هي ال�شلطة العليا في ر�ْشم �شيا�شة الجمعية ومراقبة تطبيقها. وت�شري قراراتها على 
جميع اأجهزتها ولجانها واأع�شائها.

وبيَّن �لنظام �لأ�شا�شي كيفية �نعقاد �لجمعية �لعمومية �لعادية منها وغير �لعادية, و�ل�شروط 
باعها عند عْقدها والن�شاب القانوني الواجب تواُفُره وكيفية الت�شويت على قراراتها  الواجب اتِّ

والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية. كما حدنَّ

الجمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  �شبعة  من  يتكون  الإدارة  مجل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بينَّن  كما 
انتخابهم  ويتم  اأخــرى,  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتين  لمدة  اأع�شائها  بين  من  العمومية 

بالقتراع ال�شري المبا�شر.
بتنفيذ  ويقوم  للجمعية,  التنفيذية  ال�شلطة  الإدارة هو  اأن مجل�س  الأ�شا�شي  النظام  واعتبر 
ال�شيا�شة التي تر�شمها الجمعية العمومية والقرارات التي ُت�شِدرها تحقيقًا لالأغرا�س الم�شروعة 

للجمعية.
وبيَّن �لنظام �لأ�شا�شي �خت�شا�شات �لمجل�ص و�شروط �لع�شوية فيه وحقه في ت�شكيل �للجان 
الت�شويت  طريقة  الأ�شا�شي  النظام  د  حدنَّ كما  �شهر.  كل  مرة  تعقد  اجتماعاته  واأن  المختلفة, 

وكيفية حل المجل�س.
وحول مالية الجمعية بينَّن النظام الأ�شا�شي اأن موارد الجمعية تتكون من: 

1(  ر�ْشم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.
2(  ا�شتراكات الأع�شاء.

ح بقبولها وزارةالعمل والتنمية الجتماعية. 3(  الهبات والتبرعات التي ت�شرِّ
4(  اأيـــة موارد اأخرى يقبلها مجل�ـــس الإدارة ِوْفقًا للقانون بما ل يتعار�س مع النظام الأ�شا�شي للجمعية 

وب�شرط �لمو�فقة �لم�شبقة من وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية. 
5(  الأرباح الناتجة عن ا�شتثمار اأموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين. 

لت�شيير  بينَّن النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ الجمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة  كما 
اأعمالها, واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها, على اأْن تبداأ ال�شنة المالية للجمعية من اأول يناير 
وتنتهي في 31 دي�شمبر من كل عام, وُت�شتثَنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة المالية, بحيث 
تبداأ من تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها في الجريدة الر�شمية اإْن لم يكن في �شهر يناير, �شريطة اأْن يكون 
ْرف طبقًا لالئحة المالية للجمعية, وعلى �شرورة اأْن يقوم مجل�س الإدارة بعْر�س الح�شاب  ال�شنَّ

الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.
لإيرادات  الختامية  الح�شابات  وتدقيق  المالية  المراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدنَّ كما 

وم�شروفات الجمعية.
واأخيرًا بينَّن النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله, وكيفية اإدماج الجمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلها 
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اختياريًا اأو اإجباريًا, والجهة التي توؤول اإليها اأموالها عند الحل.
وبعد اإتمام عملية الت�شفية يقوم الم�شفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل 

في ميدان عمل الجمعية.
د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال الجمعية اإليها.
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )66( ل�ضنة 2017
 ب�ضاأن تعديل عقد التاأ�ضي�س والنظام الأ�ضا�ضي

 ملوؤ�ض�ضة بحرين تر�ضت )موؤ�ض�ضة خا�ضة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 
في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته,
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 في �شاأن تنظيم �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية,
والثقافية  الجتماعية  والأنــديــة  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )9( ل�شنة 2010,
تر�شت بحرين  )موؤ�ش�شة  بت�شجيل  الترخي�س  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )9( رقم  القرار   وعلى 

Bahrain Trust Foundation( )موؤ�ش�شة خا�شة(,
,)Bahrain Trust Foundation  وعلى النظام الأ�شا�شي لـ)موؤ�ش�شة بحرين تر�شت

يوليو   4 بتاريخ  المنعقدة  تر�شت  بحرين  لموؤ�ش�شة  العادي  غير  الأمناء  مجل�س  قرار  وعلى 
,2017

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيقينَّد في �شجل قيد الموؤ�ش�شات الخا�شة قرار مجل�س الأمناء غير العادي لموؤ�ش�شة بحرين 
تر�شت, ال�شادر بجل�شتها المنعقدة بتاريخ 4 يوليو 2017, وهو كالتالي:

 )Bahrain Trust Foundation 1( ي�شـــاف عـــدد )2( كاأع�شاء موؤ�ش�شيـــن لموؤ�ش�شة  )بحرين تر�شـــت
وهم كالتالي:

الرقم ال�ضخ�ضيالطرفالإقامةاجلن�ضيةال�ضم

630069182الثاينالرفاعبحرينيةد. فاطمة حممد يو�شف البلو�شي

650407024الثالثالرفاعبحرينيةال�شيخة لبنى بنت عبداهلل خالد اآل خليفة
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مادة )2(
ُيقينَّد في �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار الجمعية العمومية غـير 
العادية لموؤ�ش�شة بحرين تر�شت, ال�شادر بجل�شتها المنعقدة بتاريخ 3 يونيو 2016, وهو كالتالي:

من   )10( المادة  ل  »تعدنَّ لي�شبح  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  من   )10( المادة  ن�س  ل  يعدنَّ
النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة لت�شبح: )يتكون مجل�س الأمناء من خم�شة اأع�شاء يتم تعيينهم ِمن 
د المنا�شب الإدارية في المجل�س لمدة �شنتين  ِقَبل الموؤ�ش�س والأع�شاء الالحقين للتاأ�شي�س. وتحدنَّ

قابلة للتجديد لمدة اأو مدد اأخرى(.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية, وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شـدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1438هـ 
المــــوافـــــــــق: 20 �شـــــبتمبـــر 2017م  
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وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

 قرار  رقم )173( ل�ضنة 2017
 ب�ضاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة غ�ضل الأموال

لني بال�ضجل التجاري   ومتويل الإرهاب يف اأعمال الأ�ضخا�س امل�ضجَّ
ِقي احل�ضابات مبملكة البحرين و�ضجل مدقِّ

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
 1976 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته,
ِقي احل�شابات,   وعلى املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1996 ب�شاأن مدقِّ

ومتويل  الأموال  غ�شل  ومكافحة  حْظر  ب�شاأن   2001 ل�شنة   )4( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
الإرهاب وتعديالته, وعلى الأخ�س املادة )4( منه,

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته,
وعلى املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية وتعديالته,

وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته,
وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006 وتعديالته,
وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري,

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية العربية ملكافحة غ�شل الأموال 
ومتويل الإرهاب,

وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة,
وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2001 بالتزامات املوؤ�ش�شات ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�شل الأموال,
ذة يف جمال  وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2002 يف �شاأن حتديد اخت�شا�شات الوحدة املنفِّ
بالقرار رقم )9(  ل  املعدنَّ الإرهاب,  الأموال ومتويل  قانون حْظر ومكافحة غ�شل  اأحكام  تطبيق 

ل�شنة 2007,
وعلى القرار رقم )126( ل�شنة 2011 ب�شاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة 
لي بال�شجل التجاري مبملكة البحرين,  غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال الأ�شخا�س امل�شجنَّ

ل بالقرار رقم )6( ل�شنة 2012, املعدنَّ
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ع �شيا�شات حْظر ومكافحة غ�شل  وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2012 ب�شاأن ت�شكيل جلنة و�شْ
الأموال ومتويل الإرهاب,

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة,

 قرر الآتي:
مادة )1(
تعاريف

مع عدم الإخالل بالتعاريف املن�شو�س عليها يف قانون حْظر ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل 
نَة قريَن  د  يف تطبيق اأحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَّ الإرهاب, ُيق�شَ

كلٍّ منها, ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:
الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون التجارة.

ِقي  ـــد في ال�شجل التجاري اأو �شجل مدقِّ ـــل: كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري مقينَّ ال�ضخ�ـــس الم�ضجَّ
الح�شابات, ويخ�شع لأحكام هذا القرار ِوْفقًا لن�س المادة )2( منه.

ل.  عميل: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري يتعامل اأو يرغب في التعامل مع �شخ�س م�شجنَّ
ـــل؛ ليراقب مدى التزام هذا  م�ضئـــول التـــزام: هـــو الموظف الذي يعينَّن من ِقَبل ال�شخ�س الم�شجنَّ

ال�شخ�س بمتطلبات هذا القرار طبقًا لأحكام المادتين )7( و)9( منه. 
ع �شيا�شات حْظر ومكافحة غ�شل الأمـــوال وتمويل الإرهاب المن�شو�س عليها  اللجنـــة: لجنة و�شْ
فـــي المادة )4( من المر�شوم بقانون رقـــم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�شل الأموال 

وتمويل الإرهاب. 
عالقـــة عمـــل: الترتيبات الم�شتمرة بين طرفين اأو اأكثر, والتـــي يتولى بمقت�شاها اأحد الأطراف 
رة بينهم, اأو التي تكون فيها قيمة المعامالت غير معروفة  ت�شهيل تنفيذ معامالت منتِظمة اأو متكرِّ

ق منها.  عند التعاقد, مما ي�شتوجب التنََّحقُّ
عملية منف�ضلة: اأية عملية خارج نطاق عالقة العمل.

ْفع فيها نقدًا  ال�ضفقات الم�ضبوهة اأو غير العادية: عملية اأو مجموعة من العمليات التي يتم الدنَّ
اأو عينـــًا )وتخـــرج منها العمليات التي تتم عبـــر النظام الم�شرفي( تقـــوم �شبهة لدى ال�شخ�س 
ـــل ب�شـــاأن �شلتها بغ�شل الأمـــوال اأو تمويل الإرهـــاب اأو النقل غير الم�شـــروع لالأموال عبر  الم�شجنَّ
الحدود, وذلك من خالل حجمها غير العادي, اأو تكرارها, اأو طبيعتها, اأو الظروف والمالب�شات 
�لتي تحيط بها, �أو نمطها غير �لعادي �لذي ل ينطوي على هدف و��شح �أو غر�ص قانوني ظاهر, 
�أو �إذ� كان ن�ش���اط �لأ�شخا����ص �لم�شاركي���ن ف���ي �لعملي���ة – اأو العمليات – ل يتفـــق مع ن�شاطهم 
العـــادي, اأو كان موطـــن هوؤلء في دول ل تطبـــق اإجراءات حْظر ومكافحة غ�شـــل الأموال وتمويل 
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�لإرهاب ب�شكل كاٍف.
ذة بوزارة الداخلية والوحدة المخت�شة بالوزارة. الجهة المخت�ضة: الوحدة المنفِّ

الوحدة المخت�ضة بالوزارة: الوحدة المن�شو�س عليها في المادة )8( من هذا القرار.
 

مادة )2(
الأ�ضخا�س اخلا�ضعون لهذا القرار

ح لهم مبمار�شة الأن�شطة التالية: لي امل�شرنَّ ت�شري اأحكام هذا القرار على الأ�شخا�س امل�شجنَّ
1- بيع وتجارة المجوهرات.

2- تدقيق الح�شابات.
3- ال�شيارات. 

وذلك  اأو خارجها,  البحرين  العاملة يف مملكة  �شواًء  لهم  التابعة  وال�شركات  الفروع  وكذا 
الأ�شخا�س  تطبيقه  نطاق  من  ويخرج  الوزارة.  لدى  املعتَمد  املخاطر  على  املبني  للمنهج  ِوْفقًا 
لون اخلا�شعون لإ�شراف وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف ووزارة العمل والتنمية  امل�شجنَّ
لون اخلا�شعون لرتخي�س اأو رقابة  الجتماعية وم�شرف البحرين املركزي, والأ�شخا�س امل�شجنَّ

اأية جهة ر�شمية اأخرى.
لي اخلا�شعي لهذا  وتن�شر الوزارة على موقعها الإلكرتوين قائمة باأن�شطة الأ�شخا�س امل�شجنَّ

القرار.
عن  ال�شادرة  والأدلة  التنظيمية  اللوائح  بكافة  َقيُّد  التنَّ لي  امل�شجنَّ الأ�شخا�س  على  ويجب 

الوزارة. 
مادة )3(

لني التزامات الأ�ضخا�س امل�ضجَّ
ل مبا يلي:  يلتزم ال�شخ�س امل�شجنَّ

اأ- تطبيـــق كافـــة الإجراءات وال�شيا�شات المن�شو�س عليها فـــي المر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 
2001 ب�شـــاأن حْظـــر ومكافحة غ�شل الأمـــوال وتمويل الإرهاب, وتلك التـــي ت�شعها اللجنة اأو 
د من عدم ا�شتغالل العمليات التي يقوم بها في اأغرا�س غ�شل الأموال اأو تمويل  الوزارة للتاأكُّ

الإرهاب. 
ب- عدم اإن�شاء عالقة عمل يكون هدفها غ�شل الأموال اأو تمويل الإرهاب. 

ج- التنبيه على تابعيه بعدم مخالفة اللتزامات الواردة بالبندين ال�شابقين.

د- بذل عناية خا�شة في جميع �أنماط �لعمليات و�ل�شفقات. ويتعيَّن فْح�ص خلفية و�أغر��ص تلك 
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ل اإليها كتابة, ورْفع تقرير  العمليـــات وال�شفقات, والعمل على تدوين النتائج التي يتم التو�شُّ
عنها اإلى الوحدة المخت�شة بالوزارة ب�شكل اإلكتروني ِوْفقًا للنموذج الذي تعتمده الوزارة. 

هــــ- اإلـــزام فروعه التابعة لـــه العاملة بالخـــارج بتطبيق تدابيـــر مكافحة غ�ْشل الأمـــوال وتمويل 
الإرهـــاب بما يتوافـــق وتو�شيات مجموعة العمـــل المالي )الفاتـــف(, وتوجيههم اإلى تطبيق 
اأحكام هذا القرار اإلى المدى الذي ت�شمح به الأنظمة والقوانين ال�شارية في تلك الدول التي 
تعمل بها, وخا�شة اإذا كانت تلك الفروع في دول ل تتقينَّد بما ورد بالقرار اأو اأْن يكون تَقيُُّدها 
ب���ه غي���ر كاٍف. كما يلتزم باإبالغ �لجهة �لمخت�شة في حالة م���ا �إذ� كانت قو�نين �لدول �لتي 

تعمل بها تلك الفروع تعيق تطبيق اأحكام هذا القرار. 

 مادة )4(
ِقي احل�ضابات اللتزامات الإ�ضافية املتعلقة مبدقِّ

احل�شابات  ُقو  مدقِّ يلتزم  القرار,  هذا  من   )3( باملادة  الواردة  اللتزامات  اإلى  بالإ�شافة 
لون لدى الوزارة اأثناء التدقيق على ح�شابات جميع عمالئهم بالتنََّحقُّق مما يلي: امل�شجنَّ

د والإبالغ عـــن العمليات  �شْ اأ- وجـــود اأنظمـــة رقابـــة داخلية واإجراءات لـــدى العميل كفيلـــة بالرنَّ
الم�شبوهة اأو غير العادية. 

ق من هوية زبائن العميل.  ب- كفاية الأنظمة والإجراءات الداخلية للتنََّحقُّ

ِقي الح�شابات  ج- عـــدم وجود معامالت م�شبوهة اأو غيـــر عادية لدى عمالئهم, ويتعينَّن على مدقِّ
ف لهم وجود معامالت م�شبوهة اأو غيـــر عادية اأْن يقوموا باإر�شال تقرير عنها  فـــي حال تَك�شنَّ

اإلى الجهة المخت�شة. 

ِقي احل�شابات بالإ�شافة اإلى  لي, فيجب على مدقِّ ويف حال كْون العميل من الأ�شخا�س امل�شجنَّ
ما ورد اأعاله التنََّحقُّق مما يلي:

ل بالإبالغ عن كافـــة ال�شفقات الم�شبوهة اأو غيـــر العادية اإلى الجهة  اأ( قيـــام ال�شخ�ـــس الم�شجنَّ
المخت�شة.

ل اأو م�شئول اللتـــزام لديه باأيٍّ مـــن التزاماتهم المن�شو�س  ب( عـــدم اإخالل ال�شخ�ـــس الم�شجنَّ
عليها في هذا القرار.

ِقي احل�شابات اأو خطابات  ِقي احل�شابات اإثبات ذلك يف جميع تقارير مدقِّ ويجب على مدقِّ
ع املايل ال�شادرة عنهم.  �شالمة الو�شْ
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مادة )5(
هوية العمالء

اأوًل: اإجراءات اإثبات الهوية:
ق  ل قبل اإجراء اأية عالقة عمل اأو عمليـــة اأو عمليات منف�شلة بالتنََّحقُّ اأ- يلتـــزم ال�شخ�ـــس الم�شجنَّ
ة العميل وم�شدر اأمواله بكافة و�شائل الإثبات, كما يلتزم بعدم التعامل مع اأ�شخا�س  من هوينَّ

مون اإثباتًا عن هوينَّتهم. مجهولي الهوية اأو ل يقدِّ
ع الإجراءات المنا�شبة التي ُتلِزم كل عميل يرغب في اإن�شاء  ل و�شْ ب- يجب على ال�شخ�س الم�شجنَّ

ته واأْن يقدم اأدلة كافية.  عالقة عمل اأو عملية اأو عمليات منف�شلة معه, باأْن يثبت هوينَّ
ج- عنـــد اندماج اإحدى الموؤ�ش�شات فـــي موؤ�ش�شة اأخرى, ل ُيطَلب من الموؤ�ش�شة المندَمج فيها اأْن 

تثبت هوينَّة عمالء الموؤ�ش�شة المندِمجة طبقًا لأحكام هذا القرار, اإذا كانت:
اإجراءات الِحْفظ المن�شو�س عليها في الفقرات )اأ(  1- الموؤ�ش�شة المندِمجة قد طبنَّقت 

و)ب( و)ج( من المادة )6( من هذا القرار. 
2- التحريات الدقيقة لم ت�شفر عن اأية �شكوك حول مطابقة اإجراءات الموؤ�ش�شة المندِمجة 
لمتطلبات المر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال 

وتمويل الإرهاب.

ثانيًا: بيانات الهوية:
ق منها وِحْفُظها في �شجالت العمالء من الأ�شخا�س  اأ( ن�شخة عن بيانات الهوية التي يجب التنََّحقُّ

الطبيعيين, وهي:
1- البيانات الكاملة لجواز ال�شفر. 

2- بطاقة الهوية.
3- المهنة. 

4- محل الإقامة الدائم. 
5- ا�شم �شاحب العمل وعنوانه. 

6- تاريخ بدء عالقة العمل ونوعها ومبلغها وُعْملتها وتفا�شيلها. 
ق منها وِحْفُظها في �شجالت العمـــالء بالن�شبة لالأ�شخا�س  ب( بيانـــات الهوية التي يجـــب التنََّحقُّ

العتباريين, وهذه البيانات هي:
1- ال�شم التجاري. 
2- ال�شكل القانوني. 
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3- رقم ومكان الت�شجيل. 
4- نوع �لن�شاط �لذي يبا�شره. 

5- عنوان المركز الرئي�شي والفروع )اإْن ُوِجدت(. 
6- اأ�شماء اأع�شاء مجل�س الإدارة. 

ته ومعلومات الت�شال به.  7- الممثل القانوني لل�شخ�س العتباري وبيانات هوينَّ
8- تاريخ بدء عالقة العمل ونوعها ومبلغها وُعْمَلُتها وتفا�شيلها. 

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

زة( في حالت  ـــن علـــى الأ�شخا�س الم�شجلين تنفيذ اإجـــراءات )العناية الواجبـــة المعزِّ ج( يتعينَّ
ال�شتبـــاه بوجـــود خطـــر اأكبر لحتمال وقـــوع جريمة غ�ْشل الأمـــوال اأو تمويل الإرهـــاب ِوْفقًا 

للحالت الآتية:
ف على وجود  1- اإذا اأدت الإجراءات الواردة في الفقرتين )اأ( اأو )ب( اإلى تحديد اأو التعرُّ

مخاطر عالية.
2- عندما يكون العميل غير موجود فعليًا عند القيام باإجراءات تحديد الهوية.

3- عند الدخول في عالقة تجارية مع اأحد الأ�شخا�س ال�شيا�شيين ذوي المخاطر.
4- اأية حالة اأخرى, حيث يكون هناك خطر اأكبر لحتمال وقوع جريمة غ�ْشل اأموال اأو تمويل 

اإرهاب.

  وَتعتِمد م�شتويات املخاطر التي ي�شننَّف فيها العمالء على العوامل الآتية:
1( خلفية العمالء.

2( الجن�شية/ بلد المن�شاأ.
3( الح�شابات المرتبطة مع العمالء.

4( نوع الأن�شطة التجارية.
زة الإجراءات الآتية: د( ت�شمل العناية الواجبة المعزِّ

ة العميل والم�شتفيد الحقيقي. 1- الح�شول على مزيد من المعلومات لتحديد هوينَّ
مة من حيث الطبيعة وال�شحة وما  ق من الم�شتندات المقدنَّ 2- تطبيق تدابير اإ�شافية للتنََّحقُّ

�شابه.
ْفع عن طريق حوالة, فيجب التاأكد من اأننَّ المبلغ مدفوع من ح�شاب تم فْتُحه  3- اإذا كان الدنَّ

مع موؤ�ش�شة مالية معتَرف بها, وتطبنَّق قواعد مكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب.
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4- اإثبات م�شدر الأموال والغر�س من ال�شفقة اأو المعاملة.
5- بذل تدابير خا�شة لمعرفة الم�شتفيد النهائي من الترتيبات القانونية.

هــــ( في حالة ما اإذا كان العميل جهة حكوميـــة اأو �شبه حكومية اأو تابعة لحكومة مملكة البحرين 
ل  اأو اإحـــدى دول مجل�س التعاون لدول الخليـــج العربية, اأو كان معروفًا لدى ال�شخ�س الم�شجنَّ
ل الكتفاء باإجراءات الفقرتين )اأ(  مـــن خالل معامالته ال�شابقة, فيمكن لل�شخ�ـــس الم�شجنَّ

و)ب( من هذه المادة.
ـــق من هوينَّة  ل تطويـــر وتحديـــث اإجراءاته فيما يتعلـــق بالتنََّحقُّ و( يجـــب علـــى ال�شخ�ـــس الم�شجنَّ
العمـــالء, وذلـــك ِوْفق المنهج المبني علـــى المخاطر المعتَمد لدى الـــوزارة, كما يجب عليه 
اإجـــراء مراجعـــة م�شتمرة لمعامالت زبائن العميل واإنهاء اأية عالقة عمل في حال تَبينَّن فيما 

بعد اأنها م�شبوهة اأو غير عادية, ويجب اإبالغ الجهة المخت�شة عنها فورًا.

 
مادة )6(

اإجراءات ِحْفظ امل�ضتندات وال�ضجالت
ة العمالء  ليـــن الحتفـــاظ بالمعلومات والم�شتنـــدات الخا�شـــة بهوينَّ اأ- علـــى الأ�شخا�ـــس الم�شجنَّ
وممثليهـــم والمنتفعين بال�شفقة, وب�شجالت محا�شِبيـــة واأخرى تتعلق بتفا�شيل المعامالت, 
وت�شتمل على نوع ال�شفقة وتاريـــخ اإجرائها وقيمتها وُعْمَلِتها وتفا�شيلها, والبيانات الخا�شة 
ة. وُتثَبت بهذه ال�شجالت اأية تغييرات تطراأ على اأو�شاع العمالء  ْفع, وبيانات الهوينَّ بو�شيلة الدنَّ
لين نظام واإجراءات تكفل تحديث هذه  ب�شكل منتظم. ويلزم اأْن يكون لدى الأ�شخا�س الم�شجنَّ
ف على ال�شفقة – �شواء كانت  ال�شجالت. ويجب اأْن تكون البيانات والم�شتندات كافية للتعرُّ
مفـــَردة اأو مجموعـــة �شفقـــات – ابتداًء مـــن الم�شتندات الأولية وحتى اإتمـــام ال�شفقة. كما 
ل الحتفاظ بالنتائج التي تم التو�شل اإليها لل�شفقات الم�شبوهة  يجب على ال�شخ�س الم�شجنَّ
وغيـــر العادية, واإتاحـــة معلومات العناية الواجبـــة تجاه العمالء, والنتائـــج التي تم التو�شل 

اإليها, و�شجالت العمليات للجهة المخت�شة ح�شب الإجراءات.
ب- يجب الحتفاظ بالم�شتندات وال�شجالت الم�شار اإليها في الفقرة ال�شابقة, وكافة المرا�شالت 
المتعلقة بال�شفقات مدة خم�س �شنوات من تاريخ انتهاء ال�شفقة, ويتعينَّن اأْن تكون ال�شجالت 

دة لها قابلة لال�شترجاع ب�شهولة.  نة والم�شتندات الموؤيِّ المخزنَّ
ج- اإذا ارتبطـــت ال�شفقـــة بتحويالت ح�شابيـــة – من العمالء اأو نيابة عنهـــم – فاإنه يجب على 
ق مـــن اأننَّ هذه التحويالت ت�شتمل على ا�شـــم الآمر والم�شتفيد  لين التنََّحقُّ الأ�شخا�ـــس الم�شجنَّ
ورقم ح�شابه وعنوانه ومبلغ وم�شدر التحويل, واأْن يكون التحويل من خالل النظام الم�شرفي 
فقط. ويترتب على عدم ��شتيفاء �لبيانات �لم�شار �إليها فور طلبها �عتبار �ل�شفقة م�شبوهة 

اأو غير عادية, ويجب تبليغ الجهة المخت�شة عنها فورًا. 
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لين ا�شتيفاء كافـــة البيانات والم�شتنـــدات وال�شجالت الم�شار  د- يجـــب على الأ�شخا�ـــس الم�شجنَّ
اإليها في هذه المادة خالل فترة ل تجاوز – في جميع الأحوال – �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل 

بهذا القرار. 
لين تقديم تقرير �شنوي ب�شورة اإلكترونية ِوْفقًا للنموذج الذي  هـ- يجب علـــى الأ�شخا�س الم�شجنَّ
تعتمـــده الـــوزارة اإلى الوحدة المخت�شة بالوزارة من خالل الموقـــع الإلكتروني للوزارة, على 
اأْن يت�شمن تفا�شيل كافة عمليات البيع النقدي الم�شبوهة التي تمت خالل ال�شنة. ويجب اأْن 
ي�شتمـــل هذا التقرير على كافـــة المعلومات المن�شو�س عليها في البند ثانيًا من المادة )5( 
مـــن هذا القرار, على اأْن يتم ت�شليمه في فترة ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر من نهاية ال�شنة المالية 

اأو ال�شنة الميالدية بح�شب الأحوال. 

 
مادة )7(

اإجراءات الإبالغ الداخلية
يـــن كم�شئول  ـــل تعيين من يـــراه منا�شبًا مـــن موظفيه المخت�شِّ اأ- يجـــب علـــى كل �شخ�س م�شجنَّ
ل لمتطلبات هذا القرار, على اأْن يكفل لم�شئول  التزام ليراقب مدى التزام ال�شخ�س الم�شجنَّ
اللتزام ال�شتقاللية وال�شالحية لالطالع على معلومات العمالء وجميع البيانات المتوافرة 

المتعلقة بهم.
ل �شنويًا بما يلي: ب- يلتزم م�شئول اللتزام تجاه ال�شخ�س الم�شجنَّ

لدى  بها  �لمعمول  �لد�خلية  و�لإج��ر�ء�ت  و�لأنظمة  �ل�شو�بط  �لتاأكد من مدى مالءمة   -1
ل لتحقيق متطلبات واأحكام هذا القرار. ال�شخ�س الم�شجنَّ

ل على التدريب المالئم لأداء  ق من ح�شول الموظفين التابعين لل�شخ�س الم�شجنَّ 2- التنََّحقُّ
المهام المنوطة بهم طبقًا لأحكام هذا القرار. 

�ل�شو�بط  تطبيق  ب�شاأن  �ل�شابق  بالبند  �إليهم  �لم�شار  �لموظفين  �لتز�م  مدى  مر�قبة   -3
والأنظمة والإجراءات الداخلية المتعلقة بمكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب. 

تحديث  تكفل  واإجـــراءات  ُنُظم  ع  و�شْ ب�شاأن  ل  الم�شجنَّ ال�شخ�س  التزام  مدى  مراقبة   -4
ال�شجالت, ومدى تطبيق هذه النُُّظم والإجراءات ب�شكل منتظم.

التزام  تكفل  التي  التاأديبية  والإجــراءات  للنُُّظم  ل  الم�شجنَّ ال�شخ�س  ع  و�شْ من  التاأكد   -5
العاملين التابعين له بتنفيذ اأحكام هذا القرار. 

ل لأية منتجات جديدة, فيجب بذل ذات القواعد الخا�شة  6- في حال طْرح ال�شخ�س الم�شجنَّ
ة العمالء الواردة في المادة )5( من هذا القرار. ق من هوينَّ بالتنََّحقُّ

ِقه مما ورد فـــي الفقرة )ب( من هـــذه المادة اإبالغ  ج- يجـــب علـــى م�شئـــول اللتزام اأثنـــاء َتَحقُّ
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ل في حـــال تَبينَّن له اإخالل  ق ح�شابـــات ال�شخ�س الم�شجنَّ الوحـــدة المخت�شة بالـــوزارة ومدقِّ
ل باأيٍّ من اللتزامات الواجبة عليه.  ال�شخ�س الم�شجنَّ

 مادة )8(
الوحدة املخت�ضة بالوزارة

يكون الق�شم املعِني مبكافحة عمليات غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب باإدارة رقابة ال�شركات 
اأو غري  امل�شبوهة  ال�شفقات  اللتزام عن  ي بالغات م�شئول  بتلقِّ بالوزارة  املخت�شة  الوحدة  هو 
العادية, واأية بالغات اأو تقارير اأو بيانات اأو معلومات ِوْفقًا لأحكام هذا القرار, كما يكون الق�شم 
لي يف كافة املهام ذات ال�شلة مبكافحة  الأ�شخا�س امل�شجنَّ الرقابة والإ�شراف على  م�شئوًل عن 

غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب.
 مادة )9(

الإبالغ عن ال�ضفقات امل�ضبوهة اأو غري العادية
اأ- يجـــب علـــى م�شئول اللتزام اإبالغ الجهة المخت�شة عن ال�شفقـــات الم�شبوهة اأو غير العادية 

فورًا خالل اأول يوم عمل على الأكثر من معرفته بذلك.
ب- يِعـــدُّ م�شئـــول اللتـــزام تقريرًا – طبقًا للنمـــوذج المعتَمد لدى الوزارة – ب�شـــاأن ال�شفقة اأو 
ال�شفقـــات الم�شبوهـــة اأو غير العادية من واقـــع المعلومات والبيانـــات وال�شجالت الخا�شة 
بالعمـــالء, ويجب اأْن يت�شمن التقرير و�شفـــًا كاماًل لل�شفقة ونوعها وقيمتها وُعْمَلِتها وتاريخ 
اإجرائهـــا واأ�شمـــاء الأطراف الم�شتركيـــن فيها, والأ�شبـــاب التي دعت اإلى اعتبـــار ال�شفقة 
م�شبوهـــة اأو غيـــر عاديـــة, وكافـــة البيانات والمعلومـــات الإ�شافيـــة التي قـــد تطلبها الجهة 

المخت�شة.
ج- فـــي حالة اإبالغ م�شئـــول اللتزام بوجود �شكوك حول �شفقة م�شبوهة اأو غير عادية, فاإننَّ عليه 
ـــق من ذلك من واقـــع البيانات وال�شجالت والمعلومات الخا�شة بالعميل. وعليه اإذا ما  التنََّحقُّ
دة لذلك, ول يلزم في  تَبينَّن له اأن ال�شفقة عادية وغير م�شكوك فيها اأْن يدون الأ�شباب الموؤيِّ

هذه الحالة اإعداد التقرير الم�شار اإليه في الفقرة ال�شابقة.
ة, اأْن  د- علـــى م�شئـــول اللتزام اإذا ظهر له – فيمـــا بعد – عدم دقة التحريـــات المتعلقة بالهوينَّ
ف على  َقيُّد بمتطلبات التعرُّ ُيْبِلغ الجهة المخت�شة بذلك, واأْن يتخذ ما يلزم من اإجراءات للتنَّ

ة. الهوينَّ
هــــ- يجب الحتفاظ ب�شجل خا�ـــس بال�شفقات الم�شبوهة اأو غير العاديـــة, على اأْن ي�شتمل  هذا 
ال�شجـــل علـــى تف�شيالت كافيـــة – بما في ذلك نوع ال�شفقة وتاريـــخ الإبالغ وبيانات العميل 
ومبلـــغ العملية – تتيح تكوين �شورة وا�شحة عن هـــذه ال�شفقات وتفا�شيل كافة الإجراءات 

التي اتُِّخذت ب�شاأنها.
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و- ت�شلنَّم التقارير الم�شار اإليها في الفقرة )ب( من هذه المادة ب�شورة اإلكترونية مع م�شتندات 
الهويـــة الخا�شة بالأطراف ذوي العالقـــة بالمعاملة واأية م�شتنـــدات ذات عالقة اإلى الجهة 
المخت�شـــة, وُتحفظ هـــذه التقارير لفترة ل تقل عن خم�س �شنوات مـــن تاريخ انتهاء اأيٍّ من 

تلك ال�شفقات. 
لين الإف�شاح للعميل عن اإر�شال بـــالغ ا�شتباه اأو اأية معلومات  ز- ُيحَظـــر علـــى الأ�شخا�س الم�شجنَّ

ذات �شلة اإلى الجهة المخت�شة. 

 مادة )10(
اأيِّ �شخ�س كم�شئول التزام متى ما  يحق للوحدة املخت�شة بالوزارة العرتا�س على تعيي 
توافرت لديها مربرات لذلك, كما يحق لها �شْطُب ا�شم اأيِّ م�شئول التزام من �شجالتها وطلُب 
تعيي �شخ�س اآخر يف حال عدم قيام م�شئول اللتزام بالوفاء باأيٍّ من التزاماته املن�شو�س عليها 

يف هذا القرار.  
 مادة )11(

ل اأو اأيٌّ من موظفيه مدنيًا اأو جنائيًا ب�شبب اأداء التزاماتهم مبوجب  ل ُي�شاأل اأيُّ �شخ�س م�شجنَّ
اأحكام هذا القرار. 

مادة )12(
العقوبات

ُيعاَقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املادة )3( الفقرة 
)3-6( من القانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب. 

 
 مادة )13(

يلغى القرار رقم )126( ل�شنة 2011 ب�شاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة 
لي بال�شجل التجاري مبملكة البحرين. غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال الأ�شخا�س امل�شجنَّ

 
 مادة )14(

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار, وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 
يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�ضناعة والتجارة  وال�ضياحة
زايد بن را�ضد الزياين

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1438هـ
المـــــــوافـــــق:20 �شبتـــمبـــــــر 2017م
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وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

 قرار رقم )174( ل�ضنة 2017
  بتاأجيل �ضريان القرار رقم )130( ل�ضنة 2016

ب�ضاأن الر�ضوم اخلا�ضة مبزاولة الأن�ضطة التجارية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل�شنة   )21( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 

2001 وتعديالته,
وعلى المر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري, ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )126( ل�شنة 2016,
وعلى القرار رقم )130( ل�شنة 2016 ب�شاأن الر�شوم الخا�شة بمزاولة الأن�شطة التجارية,

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة,

قرر الآتي:
املادة الأولى

الر�شوم  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )130( رقم  القرار  بها  ال�شادر  الر�شوم  ميعاد تطبيق  ل  يوؤجنَّ
الخا�شة بمزاولة الأن�شطة  التجارية  من 22 �شبتمبر 2017 اإلى 31 مار�س 2018.

املادة الثانية
اإ�شداره  تاريخ  به من  وُيعمل  القرار,  اأحكام هذا  تنفيذ  التجارة  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

وين�شر في الجريدة الر�شمية.
وزير ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

 زايد بن را�ضد الزياين
�شدر بتاريخ: 19 ذي الحجة 1438هـ
المـــــــوافـــــق:10 �شبتـــمـبــــــر 2017م
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وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

اإعالنات مركز امل�ضتثمرين

اإعالن رقم )839( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية
اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  ال�شيد/ ح�شن خلف 
اأحمد خلف, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )معجنات اآدم(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 33328, طالبًا 
تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد, وبراأ�شمال مقداره 110,000 )مائة 

وع�شرة اآلف( دينار بحريني, وتكون مملوكة لل�شيد/ ح�شن خلف اأحمد خلف.

اإعالن رقم )840( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرعني من موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
الت�شامن المهنية المتخ�ش�شة )مور �شتيفينز(, نيابة عن ال�شيدة/ اأمينه عبدالر�شول محمد اإبراهيم بو�شبيعه, 
مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المرت�شى لمواد البناء(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 13780, طالبًا 
الم�شمى )اإنترلوك  الخام�س منها  والفرع  البناء(  لمواد  الم�شمى )المرت�شى  الموؤ�ش�شة  الرابع من  الفرع  تحويل 
لمقاولت ال�شيانة( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره 50,000 )خم�شون األف(  دينار بحريني, 

.Kalakutty Thankiah Ramrajوتكون مملوكة لكل من: اأمينه عبدالر�شول محمد اإبراهيم بو�شبيعه, و

اإعالن رقم )841( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرعني من موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
ال�شيد/ محمد  اإليه  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
عبدالنور محمد فقيهي, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شكاي فيو للنجارة(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 
90890, طالبًا تحويل كل من الفرع الأول والفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركتين ذاتي م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال 
مقداره 10,000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني لكل منهما, وي�شبح ا�شماهما )�شكاي فيو األومنيوم ذ.م.م(, و)�شكاي  
,Harish Panambuو روحاني,  محمد  ح�شن  اهلل  عطيه  من:  لكل  مملوكتين  وت�شبحان  ذ.م.م(,  للنجارة   فيو  

.Harish Palanو
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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اإعالن رقم )842( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
اإليه ال�شيد/ جا�شم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد محمد حبيب اإبراهيم المو�شوي, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الفاتح للتخلي�س والخدمات(, 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 8692, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة, وبراأ�شمال مقداره 145,000 )مائة وخم�شة واأربعون األف( دينار بحريني, وتكون مملوكة لكل من: جا�شم 

ال�شيد محمد حبيب اإبراهيم المو�شوي, وال�شيد محمد حبيب اإبراهيم المو�شوي.

اإعالن رقم )843( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإلى �ضركة ت�ضامن

في  اإليه ال�شركاء  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )3 اإم & 3 اإ�س التجارية ذ.م.م(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 
اإلى �شركة ت�شامن, وبراأ�شمال مقداره 2,000  105418, طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
)األفين( دينار  بحريني, وت�شبح مملوكة لكل من: حمد عثمان اأحمد حجازى, وعبدالرحمن اأحمد عثمان اأحمد 

حجازى.
اإعالن رقم )844( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

 اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
خليفة  لولوة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبداهلل المناعي, مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شت ال�شام للتموين(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 
وبراأ�شمال  محدودة,  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ,49149

مقداره 20,000 )ع�شرون األف( دينار بحريني, واإدخال ال�شيد/ اأحمد عدنان بقاعى �شريكًا معها 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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )845( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
)تر�شت  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
بارتنر�س للمحاماة و ال�شت�شارات القانونية(, نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تمرن �شبورت�س 
وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ,94530 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الإلكترونية(,  للخدمات 
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بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره 25,000 )خم�شة وع�شرون األف( دينار بحريني, 
وت�شبح مملوكة لكل من: بنك البحرين للتنميه �س.م.ب, وعلي عبدالح�شين زائر علي غلوم.

اإعالن رقم )846( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
ال�شيد/  ورثة  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الم�شجلة  العزيزية(,  ا�شم )طيور  التي تحمل  الفردية  للموؤ�ش�شة  ال�شابق  المالك  كانو,  قا�شم محمد  عبدالعزيز 
بموجب القيد رقم 49818-2, طالبين تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
التالية  ال�شادة  من  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني,  دينار  و�شتمائة(  )األــف   1,600 مقداره  براأ�شمال  محدودة, 
اأ�شماوؤهم: �شارة علي محمد كانو, وعلي عبدالعزيز جا�شم كانو, و�شعود عبدالعزيز قا�شم كانو, وبدر عبدالعزيز 

جا�شم كانو, ونواف عبدالعزيز جا�شم كانو .

اإعالن رقم )847( ل�ضنة 2017
 ب�ضاأن حتويل �ضركة ت�ضامن 
اإلى فرع من موؤ�ض�ضة فردية

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  �شاحبا  منى عبدالكريم عبداهلل ح�شين,  وال�شيدة  المحرو�س  اأحمد محرو�س 
)الطعام الع�شوي/ ت�شامن(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 74604, طالَبين تحويل ال�شركة اإلى فرع من الموؤ�ش�شة 
الم�شجلة  المحرو�س,  اأحمد محرو�س  ال�شيد/ محمد  لمالكها  لالأغذية(  الحجي  ا�شم )بيت  التي تحمل  الفردية 

بموجب القيد رقم 91432, وذلك بعد تنازل ال�شيدة/ منى عبدالكريم عبداهلل ح�شين عن كامل ح�ش�شها اإليه.
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.

اإعالن رقم )848( ل�ضنة 2017
 ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

 اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
ان  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالحننَّ
عبدالحميد دروي�س دروي�س, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة بن دروي�س(, الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 15011, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال 
مقداره 5,000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني, واإدخال ال�شيد/ عي�شى اإبراهيم عبدالحميد دروي�س, �شريكًا معه 

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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.



العدد: 3333 – الخمي�س 28 �شبتمبر 2017

42

اإعالن رقم )849( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
اإليه مكتب المحامي  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  �شريف,  محمد  اأحمد  يون�س  ال�شيد/  عن  نيابة  بومطيع,  محمد 
)�شريف للمواد الغذائية �س.�س.و(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 113385, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره 3,000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني, وتكون 
مملوكة لكل من: يون�س اأحمد محمد �شريف, وعبدالرحيم اأحمد محمد �شريف, ومجموعة اأحمد �شريف القاب�شة 
ذ.م.م, ونجمة اأحمد محمد �شريف, ويو�شف اأحمد محمد �شريف, وعبدالرحمن اأحمد محمد �شريف, ومحمود 

اأحمد محمد �شريف.
اإعالن رقم )850( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن حتويل ِ�ضركة ال�ضخ�س الواحد
 اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ح�شام الأ�شطه, مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الأ�شواء العقارية �س.�س.و(, الم�شجلة بموجب 
محدودة,  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ,96599 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 50,000 )خم�شون األف( دينار بحريني, واإدخال ال�شيد/ خالد محمد ح�شام الأ�شطه �شريكًا 

معه 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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )851( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه الـ�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )لفنق اإن وندر لند ذ.م.م(, الم�شجلة بموجب القـيد رقم 102663, 
طــالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شــركة ال�شــخ�س الواحد, وبراأ�شــمال مقداره 20,000 

)ع�شرون األف( دينار, وت�شبح مملوكه لل�شيد/ محمد خالد اإبراهيم اأبوب�شيت.

اإعالن رقم )852( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ح�شين عي�شى علي, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز المناهل للتدريب(, الم�شجلة بموجب القيد 
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رقم 87750, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال 
ال�شركة  وت�شبح  ق,  المدقنَّ المالي  التقرير  بموجب  وذلك  بحريني,  دينار  األف(  واأربعون  )�شتة   46,000 مقداره 
مملوكة لك من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم: الطرف الأول: محمد ح�شين عي�شى علي, بحريني الجن�شية, يحمل بطاقة 
هوية رقم510102590, الطرف الثاني: ماني�شا بات�شي�شيا, هندية الجن�شية, تحمل بطاقة هوية رقم 720468051, 
الطرف الثالث: تجاندريما فيرما, هندية الجن�شية, تحمل بطاقة هوية رقم .741034247, الطرف الرابع: برم 

براكا�س تجاندرن,  هندية الجن�شية, تحمل بطاقة هوية رقم 700472479.
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.

اإعالن رقم )853( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ فريد غالم 
عبا�س عبدعلي بدر, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شفينك�س لإدارة وتطوير العقارات والقوم�شيون(, 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 33354, طالبًا تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة 
بذاتها, وبراأ�شمال مقدره 380,000 )ثالثمائة وثمانون األف( دينار بحريني, وتكون مملوكة لل�شيد/ فريد غالم 

عبا�س عبدعلي بدر.

اإعالن رقم )854( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن  اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية

�ضركة )بي بي اإل العايل للمقاولت ذ�م�م(
ال�شيد/ جا�شم  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ح�شن يو�شف عبدالعال, باعتباره الم�شفي القانوني لل�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بي بي اإل 
العالي للمقاولت  ذ.م.م(, الم�شجلة بموجب القيد رقم  63465-1, طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة 
المذكورة 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.   

اإعالن رقم )855( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإلى موؤ�ض�ضة فردية
اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فايندمي العقارية اإيه عبدالعال ذ.م.م(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 
105065, طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية, وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عمار 

حميد عبدالر�شا اإ�شماعيل.
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اإعالن رقم )856( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
اإليه ال�شيد/  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بـــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
بموجب  الم�شجلة  ال�شفاء(,  )�شيدلية  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شمراني,  �شعد  بن  من�شور 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلــى  بتحويلها  وذلــك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ,1-89193 رقــم  القيد 
من: لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني,  دينار  األــف(  وع�شرون  )خم�شة   25,000 مــقــداره  وبراأ�شمال   مــحــدودة, 

.Mujeeb adattilو ,Nisar thanikkaparambil ashraf

اإعالن رقم )857( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية
اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
علي محمد البنعلي, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شياغة الم�شتقبل(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 
25366, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد, وبراأ�شمال مقداره 
10,000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني, وت�شبح مملوكة لل�شيد/ ديباك موهانباي �شاقار, هندي الجن�شية, يحمل 

بطاقة الهوية رقم 730809358.
اإعالن رقم )858( ل�ضنة 2017
 ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
محمد يو�شف المن�شور, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )غاز الوطني(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 
7835, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره 
10,000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني, واإدخال كل من: محمد ذاكر ح�شين محمد عبدالجليل �شيخ نظام الدين, 

وMd. Ashrafuddin K.Md. Muslem Miah, وHabib Shah Shafor  �شركاء معه 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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
اإعالن رقم )859( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد
اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
 ,109424 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(,  العقارية  جيت  )جرين  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 
طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره 2,000 
)األفين( دينار بحريني, وت�شبح مملوكة لكل من: �شيفتالنا فورمان, وح�شين ح�شن علي محمد ال�شبع, ومارك 

الدرلي ر�شل ولدمان. اإدارة الت�شجيل
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رقم الدعوى: 9/ 2017 )غرفة(
اإعالن بقرار ت�ضكيل الهيئة رقم )16/ ل40( ل�ضنة 2017

وموعد اجلل�ضة الأولى اأمام الهيئة
المدعية: �شركة المعجل للتجارة والمقاولت.

وكيلها: المحامي اأيمن توفيق الموؤيد.
عنوان 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.

عنـــوان 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�ضاد�س: نبيل م�شطفى نمر ن�شر.

المدعى عليه ال�ضابع: يو�شف يا�شين مال اهلل اإبراهيم.
عنوانهم: �شقة 11, طريق 1705, طريق 2831 المنامة مجمع 317.

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

مكتب 81-82-83, المنطقة الدبلوما�شية, المنامة.
تعلن غرفة البحرين لت�شوية المنازعات للمدعى عليهم الثالث وال�شاد�س وال�شابع المذكورين 
اأعاله بقرار ت�شكيل هيئة ت�شوية النزاع رقم 16/ل40 ل�شنة 2017 ال�شادر بتاريخ 24 اأغ�شط�س 
2017 بت�شكيل هيئة ت�شوية النزاع في الدعوى رقم 2017/9/غرفة من ال�شادة: �شعادة القا�شي 
الأ�شتاذ عبدال�شهيد  القا�شي خالد ح�شن عجاجي,  �شعادة  المعال,  ال�شيد محمد  عبدالرحمن 
اأكتوبر 2017  اأمام الهيئة المقرر عْقدها بتاريخ 4  عبدالح�شين خلف, وبموعد الجل�شة الأولى 
ال�شاعة 12:00 ظهرًا 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 الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�ضوية املنازعات

اإعالن من غرفة البحرين لت�ضوية املنازعات
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ا�ضتدراك

ح قرار ال�شتمالك رقم )336( ل�شنة 2006 المن�شور في الجريدة الر�شمية,  ُي�شحنَّ
الخا�س با�شتمالك العقار ملك اإدارة الأوقاف الجفعرية, الكائن في ال�شالحية من المنامة 
ح�شب المقدمة رقم 1985/1611, والم�شتمَلك من اأجل تطوير الطريق رقم 5670, بحيث 

يكون قرار ال�شتمالك على جزء من العقار المذكور بدًل من ال�شتمالك الكلي.
لذا لزم التنويه للعمل والإحاطة.

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�ضام بن عبداهلل خلف


