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 اأمر ملكي رقم )62( ل�سنة 2017
 بتكليف ويلِّ العهد نائب القائد الأعلى

القيام مبهام احلكم

ملك مملكة البحرين� نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة 
بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

حمد بن  �شلمان  الأمير  الملكي  ال�شمو  �شاحب  الأعلى،  القائد  نائب  عهدنا  وليِّ  اإلى   ُيعهد 
ا اأثناء مدة غيابنا في الخارج. بن عي�شى اآل خليفة القيام بمهام الُحْكم نيابة عنَّ

املادة الثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 19  �شفــــــــر 1439هـ
الموافق: 8  نــوفمبــــر  2017م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )64( ل�سنة 2017
 ب�ساأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْسل الأموال 

 ومتويل الإرهاب يف مهنة املحاماة ومكاتب ال�ست�سارات القانونية الأجنبية 
يف مملكة البحرين و�سوابط التدقيق والرقابة عليها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 وتعديالته،

ِقي احل�شابات، وعلى املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1996 ب�شاأن مدقِّ
وعلى املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب 

وتعديالته،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته،

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

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

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة،
وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2001 بالتزامات املوؤ�ش�شات ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال،

ذة يف جمال تطبيق  وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2002 يف �شاأن حتديد اخت�شا�شات الوحدة املنفِّ
ل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2007، اأحكام قانون حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال، املعدَّ

وعلى لئحة تنظيم عمل مكاتب ال�شت�شارات القانونية الأجنبية يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم 
)16( ل�شنة 2007،

وعلى القرار رقم )29( ل�شنة 2007 ب�شاأن حتديث بيانات قْيد املحامني و�شوابط جتديد قيدهم،
غ�ْشل  ومكافحة  حْظر  باإجراءات  املتعلقة  اللتزامات  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

الأموال يف مهنة املحاماة ومكاتب ال�شت�شارات القانونية الأجنبية يف مملكة البحرين،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،
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قرر الآتي:
مادة )1(
تعاريف

مع عدم الإخالل بالتعاريف املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر 
ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب، يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبّينَة قريَن ُكلٍّ منها، 

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:
الوزارة: وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

ل من �شاحب ال�شاأن لأداء  المحامـــي: كل محـــام مقيَّد في الجدول العام للمحامين بالوزارة مَوكَّ
اأيٍّ من الأعمال الواردة في قانون المحاماة. 

المكتب الأجنبي: مكتب ال�شت�شارات القانونية الأجنبي الذي يعمل في مملكة البحرين.
المدير: المدير الم�شئول عن المكتب الأجنبي.

طالـــب الفتـــوى اأو الم�سورة: ال�شخ�س الطبيعي اأو المعنوي الذي يطلب من المحامي اأو المكتب 
الأجنبي الإفتاء اأو اإبداء الم�شورة.

دة بموجب قانون المحاماة. اأعمال المحاماة: الأعمال المحدَّ
العمليـــات الم�سبوهـــة اأو غيـــر العاديـــة: العمليات التي ُي�شتَبه اأْن تكون لهـــا �شلة مبا�شرة اأو غير 
مبا�شـــرة بالجرائـــم المن�شو�س عليها في الفقرة )1/2( من المـــادة )2( من المر�شوم بقانون 
رقـــم )4( ل�شنـــة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحـــة غ�ْشل الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب، اأو تتعار�س في 

طبيعتها مع ن�شاط طالب الفتوى اأو الم�شورة اأو مو�شوع النزاع.
ـــن من ِقَبل مكتب المحامـــاة اأو المكتب الأجنبـــي اأو �شركة  م�سئـــول التـــزام: ال�شخ�ـــس الذي ُيعيَّ
المحاماة بح�شب الأحوال، ليراقب مدى التزامهم بمتطلبات القوانين والت�شريعات ذات العالقة.
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.
وحدة المتابعة: الوحدة المن�شو�س عليها في المادة )7( من هذا القرار.

يات المالية بوزارة الداخلية. ذة: اإدارة التََّحرِّ الوحدة المنفِّ
فة �شمـــن قائمة الدول عالية المخاطـــر على الم�شتوى  نَّ الـــدول عاليـــة المخاطر: الـــدول الم�شَ

الدولي ِطْبقًا للقائمة ال�شادرة من مجموعة العمل المالي )فاتف(. 
ال�سخ�سيـــات العامـــة ممثلـــو المخاطر: �شاغلو الوظائـــف العليا وال�شيا�شيـــون والق�شاة ورجال 
الديـــن والدبلوما�شيـــون واأع�شـــاء ال�شلطـــة الت�شريعية وروؤ�شـــاء الجمعيات ال�شيا�شيـــة والخيرية 

والنقابات العمالية والفنانون وغيرهم من ال�شخ�شيات العامة.
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مكاتـــب المحامـــاة الكبـــرى: مكاتـــب المحاماة التي تتخذ �شـــكل ال�شركة، والمكاتـــب الأجنبية، 
�س لـــه اأو اأكثر اإذا كان اأحـــد القائمين عليها محام  وكذلـــك المكاتـــب الفردية الموؤلَّفة من مرخَّ

مجاز اأمام محكمة التمييز واأم�شى مدة تزيد على 10 �شنوات من تاريخ اإجازته. 

مادة )2(
َريان نطاق ال�سَّ

ت�شري اأحكام هذا القرار على اأعمال املحاماة وال�شت�شارات التي ت�شدر عن املحامني واملكاتب 
الأجنبية و�شركات املحاماة.

مادة )3(
اخت�سا�سات م�سئول اللتزام

على مكتب املحاماة واملكتب الأجنبي و�شركة املحاماة املقيَّدين يف جداول املحاماة تعيني �شخ�س 
كم�شئول التزام، وذلك بعد اأْخِذ املوافقة الكتابية امل�شبقة من الوزارة، يكون مخت�شًا بتنفيذ اأحكام هذا 
القرار والك�شف عن العمليات امل�شبوهة اأو غري العادية، والإبالغ عنها مبا�شرة لوحدة املتابعة والوحدة 

ذة ِوْفقًا للنموذج الإلكرتوين املعتَمد من ِقَبل الوزارة. املنفِّ

مادة )4(
امل�ستندات التي يجب اأْن ُترَفق بتوكيالت املحاماة 

اأو طلبات الفتوى وامل�سورة
اأو  الفتوى  اأو طالبي  لني  املوكِّ اإلزام  املحاماة  و�شركة  الأجنبي  واملكتب  املحاماة  يجب على مكتب 

امل�شورة اأْن يرفقوا بتوكيالتهم اأو طلبات الفتوى اأو امل�شورة امل�شتندات الّدالة على البيانات الآتية:
ل اأو طالب الفتوى اأو الم�شورة اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا، وهي: 1( بيانات الموكِّ

اأ - ال�شم الرباعي.
ب - العنوان بالكامل )العنوان ومحل الإقامة(.

ج - الجن�شية.
د - المهنة.

هـ - البيانات لبطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر.
ل اأو طالب الفتوى اأو الم�شورة اإذا كان �شخ�شًا اعتباريًا، وهي: 2( بيانات الموكِّ

اأ - ال�شم.
ب - ال�شكل القانوني.
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ج - رقم القيد ومكان الت�شجيل.
د - طبيعة الن�شاط والأغرا�س.

هـ - عنوان المركز الرئي�شي والفرع اإْن ُوِجد.
و - بيانات عن مالك ال�شركة والم�شاهمين الرئي�شيين فيها.

ز - اأ�شماء اأع�شاء ورئي�س مجل�س الإدارة.
ح - الممثل القانوني لل�شخ�س العتباري وبيان هويته.

ط - التواقيع المعتَمدة.
ي - عْقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي.

ل نف�ُشه اأو طالب الفتوى اأو الم�شورة: وهي:  3( بيانات الوكيل الذي اأنابه الموكِّ
اأ - ال�شم الرباعي.

ب - العنوان بالكامل.
ج - الجن�شية.

د - المهنة.
هـ - البيانات لبطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر.

ال�شخ�شيات  اإلزام  يتعنيَّ  املادة،  البند )1( من هذه  الوارد ذكرها يف  البيانات  اإلى  وبالإ�شافة 
العامة ممثلي املخاطر بتقدمي ما يفيد م�شروعية م�شدر اأموالهم، وكذلك اأفراد عائالتهم والأ�شخا�س 

املقربني منهم متى كان ذلك ذو �شلة.
لون اأو طالبو الفتوى اأو امل�شورة بتقدمي ن�شخ جديدة من الوثائق امل�شار اإليها فور اإدخال  ويلتزم املوكِّ

اأيِّ تعديل عليها.

مادة )5(
التزامات مكتب املحاماة واملكتب الأجنبي و�سركة املحاماة 

يجب على مكتب املحاماة واملكتب الأجنبي و�شركة املحاماة التقيُّد مبا يلي:
1 - تطبيـــق كافة الإجراءات وال�شوابط المن�شو�س عليهـــا في المر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 
د من عدم  ب�شـــاأن حْظـــر ومكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلك التـــي ت�شعها الوزارة للتاأكُّ

ا�شتغالل العمليات التي يقومون بها لأغرا�س غ�ْشل الأموال اأو تمويل الإرهاب.
ذة عـــن الأعمال الم�شبوهة اأو غير العادية وذلك عند قيامهم  2 - اإبـــالغ وحدة المتابعة والوحدة المنفِّ

ليهم، وعلى الأخ�س في الأعمال الآتية: بالمعامالت ل�شالح موكِّ

اأ( �شراء اأو بيع العقارات.
ل اأو اأوراقه المالية اأو اأ�شوله الأخرى. ب( اإدارة اأموال الموكِّ
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ل بجميع اأنواعها. ج( اإدارة الح�شابات الم�شرفية للموكِّ
د( اإن�شاء الأ�شخا�س العتبارية اأو اإدارتها اأو اإلغائها.

ل اأو طالب الفتوى اأو الم�شـــورة عن مو�شوع التوكيل اأو  ـــق مـــن المعلومات التـــي يقدمها الموكِّ 3 - التََّحقُّ
الفتـــوى اأو الم�شورة، وتدوين تلـــك المعلومات في ال�شجالت والدفاتر المعتَمـــدة من ِقَبل الوزارة، 

واإبالغ وحدة المتابعة باأية بيانات م�شكوك في �شحتها.
4 - عـــدم قبول الوكالة اأو طلب الفتـــوى اأو الم�شورة اإذا لم ُت�شتوَف الم�شتنداُت الم�شار اإليها في المادة 

)4( من هذا القرار.
ل اأو طالـــب الفتوى اأو الم�شورة مـــن الأ�شخا�س اأو الكيانات  5 - اإخطـــار وحـــدة المتابعـــة اإذا كان الموكِّ
المنتميـــن اإلى اإحدى الـــدول عالية المخاطر المعتَمدة من مجموعة العمل المالي )فاتف(، اأو اإذا 

كان العمل المتعلق بالتوكيل اأو طلب الفتوى اأو الم�شورة �شُيجَرى في اأيًٍّ من تلك الدول.
ليـــن اأو طالبي الفتوى اأو الم�شورة حول  6 - اللتـــزام بعـــدم اإبالغ اأو ت�شريب اأية معلومات لأيٍّ من الموكِّ
اأيِّ اإجـــراء اتُِّخـــذ اأو �شُيتََّخذ ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال بموجـــب اأحكام المر�شوم بقانون 
رقـــم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال وتمويـــل الإرهاب والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له.
لين اأو طالبي الفتوى اأو الم�شورة. ف على م�شدر الأموال التي تخ�س الموكِّ 7 - التََّعرُّ

لين وطالبـــي الفتوى اأو الم�شورة عن �شكوكهم خا�شـــة فيما يتعلق بالعمليات  8 - عـــدم الت�شريـــح للموكِّ
الم�شبوهة وعدم اإخطارهم بذلك.

دة اأو غير العادية وهدفها عندما يكون ذلك غير وا�شح. 9 - طلب ا�شتي�شاح العمليات المعقَّ
10 - الإبـــالغ فـــورًا عن الوقائـــع والمعلومات المت�شلة باأعمـــال المحاماة اأو المكتـــب الأجنبي اإذا كان 
ُي�شتَبـــه اأنهـــا توؤدي اإلى ارتـــكاب جناية اأو جنحة، والإبـــالغ عن وقوعها اإذا وقعـــت فعاًل اإلى وحدة 

ذة. المتابعة والوحدة المنفِّ
�س له بمزاولة مهنة المحاماة والمكتب الأجنبي و�شركة المحاماة - ح�شب الأحوال  11 - ُيلـــزم الُمرخَّ
- بفتـــح ح�شاب م�شتقل لالأغرا�ـــس المهنية في اأحد الم�شارف المعتَمـــدة من م�شرف البحرين 
�ـــس له، تودع فيه جميـــع المبالغ التي يتـــم تقا�شيهـــا اأو تح�شيلها من اأو  المركـــزي با�شـــم المرخَّ

ليهم. ل�شالح موكِّ
�س فيها مكتب المحاماة اأو المكتب الأجنبـــي اأو �شركة المحاماة من اأكثر  12 - فـــي الحـــالت التي ُيوؤ�شَّ
من محام، يجب اأن ُيعتَمد ح�شاب م�شرفي واحد لهم اأو عدة ح�شابات بعدد الموؤ�ش�شين – ح�شب 

التفاق بينهم –، وُتخَطر وحدة المتابعة ببيانات واأرقام تلك الح�شابات.
13 - ُتعتَمـــد التحويـــالت الماليـــة فقط اإلى الح�شـــاب الم�شرفي الخا�س بمكتـــب المحامي اأو المكتب 
الأجنبي اأو �شركة المحاماة عند ت�شلُّم اأتعاب اأعمال المحاماة اأو خدمة تقديم الفتوى اأو الم�شورة، 
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ي المبالغ ب�شورة نقدية فيما ل يجاوز مبلغ  ليهم، ويجوز لهم تَلقِّ لة ل�شالح موكِّ اأو المبالـــغ المح�شَّ
الألف دينار.

14 - يلتـــزم مكتـــب المحامي اأو المكتب الأجنبي اأو �شركة المحامـــاة باإن�شاء �شجلٍّ معلوماتي اإلكتروني 
ـــد فيه جميع اأعمال المحامـــاة وخدمات طلب الم�شورة اأو الفتـــوى، على اأْن ي�شمل ذلك  خا�ـــس ُتقيَّ
ال�شجل البيانات والمعلومات التالية: )ا�شم العميل وبياناته، مو�شوع التوكيل اأو الفتوى اأو الم�شورة 
ى من ِقَبل المكتب، رقـــم عملية التحويل  مت له، تاريـــخ تقديم الخدمة، المبلـــغ المتقا�شَ التـــي ُقدِّ

المالي، ا�شم الم�شرف، تاريخ التحويل(.
15 -  يجـــب علـــى مكتب المحامي اأو المكتب الأجنبي اأو �شركـــة المحاماة الحتفاظ بالمعلومات 
لين اأو طالبي الفتـــوى اأو الم�شـــورة وممثليهم وما يتعلق  والم�شتنـــدات الخا�شـــة بهويـــة الموكِّ
بمو�شوعاتهـــم، وذلك لمدة خم�س �شنوات من تاريخ انتهاء العمل بمو�شوع التوكيل اأو تقديم 
الفتـــوى اأو الم�شورة، واإبـــالغ وحدة المتابعة عبر م�شئول اللتزام عـــن ال�شفقات الم�شبوهة 

وغير العادية فور ِعْلمهم بها على النموذج المعد لذلك من قبل الوزارة. 

ومع عدم الإخالل بحكم الفقرة ال�شابقة، ُيحَظر اإعدام اأية �شجالت تتعلق بعمل التوكيل اأو 
طلب الفتوى اأو امل�شورة اإذا كانت قْيُد التحري من ِقَبل اجلهات املخت�شة دون الت�شاور مع وحدة 

املتابعة.
16 - يلتـــزم مكتـــب المحاماة والمكتـــب الأجنبي و�شركة المحامـــاة بال�شتعانة باأحـــد مكاتب التدقيق 
�س لها من الوزارة المعنية ب�شئون التجارة؛ للقيام باأعمال التدقيق المالي على ح�شاباتهم،  المرخَّ
ق المالي في نهاية كل عام ميالدي  ويلتـــزم م�شئول اللتزام بموافاة وحدة المتابعة بتقريـــر المدقِّ

بمدة ل تجاوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ انتهاء العام.
17 - ال�شتـــراك - كلمـــا اأمكن - فـــي برامج التدريب الخا�شة بمكافحة غ�ْشـــل الأموال تمويل الإرهاب 

التي ُتعَقد من ِقَبل الوزارة بالتن�شيق مع الجهات ذات العالقة.
18 - على مكاتب المحاماة الكبرى بذل مزيد من العناية في تطبيق اأحكام هذا القرار، وعلى الأخ�س 
فيمـــا يتعلق بالتقرير المالـــي، والحتفاظ لمدة ل تقـــل عن 10 �شنوات بالمعلومـــات والم�شتندات 
لين اأو طالبي الفتوى اأو الم�شورة وممثليهم وما يتعلق بمو�شوعاتهم من تاريخ  الخا�شة بهوية الموكِّ

انتهاء العمل بمو�شوع التوكيل اأو تقديم الفتوى اأو الم�شورة.

مادة )6(
ل العام اخت�سا�سات مكتب امل�سجِّ

ل العام بالوزارة هو الق�شم املخت�س بالرقابة والتدقيق واملتابعة على احل�شابات  يكون مكتب امل�شجِّ
ي بالغات م�شئول اللتزام عن  املالية ملكتب املحاماة واملكتب الأجنبي و�شركة املحاماة، وهو املعِني بتلقِّ
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الأعمال امل�شبوهة اأو غري العادية، واأية بالغات اأو تقارير اأو بيانات اأو معلومات اأو �شجالت ِوْفقًا لأحكام 
ذة بذلك. هذا القرار، واإخطار الوحدة املنفِّ

هذا  من   )5( املادة  من  البند )14(  اإليها يف  امل�شار  الإلكرتونية  ال�شجالت  بَت�َشلُّم  يخت�س  كما 
القرار، وكذلك تقارير التدقيق املايل املعتَمدة يف نهاية كل عام ميالدي من �شركات املحاماة والتدقيق 
ق من �شحة و�شالمة تلك ال�شجالت  للتََّحقُّ اأوراق وم�شتندات  اإليه من  اأْن يطلب ما يحتاج  عليها. وله 

والتقارير املالية.
ل العام عند القت�شاء اأْن يكلف اأيًا من اأع�شاء وحدة املتابعة املن�شو�س عليها يف  ويجوز للم�شجِّ
ِقي احل�شابات اخلارجني املكلَّفني من ِقَبل الوزارة بالقيام بزيارات ميدانية ملكاتب  املادة التالية اأو مدقِّ
املتعلقة  وامل�شتندات  وال�شجالت  الأوراق  على  للتدقيق  املحاماة  و�شركات  الأجنبية  واملكاتب  املحاماة 
باإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب؛ للوقوف على مدى التزامهم بتنفيذ اأحكام 

هذا القرار.

مادة )7(
وحدة املتابعة

ل العام بالوزارة وحدة ت�شمى )وحدة املتابعة( تخت�س مبْنح املوافقة امل�شبقة  ُتن�شاأ يف مكتب امل�شجِّ
لفتح احل�شاب امل�شريف ملكتب املحاماة واملكتب الأجنبي و�شركة املحاماة، ويجوز للوحدة العرتا�س 
على تعيني اأيِّ �شخ�س كم�شئول التزام متى ما توافرت لديها �شبهات متعلقة به، كما يحق لها �شْطب 
اآخر يف حال عدم قيام م�شئول اللتزام  اأيِّ م�شئول التزام من �شجالتها، وطلب تعيني �شخ�س  ا�شم 
بالوفاء باأيٍّ من التزاماته املن�شو�س عليها يف هذا القرار، مع عدم الإخالل باإحالته للجهة املخت�شة 

يف حال وجود �شبهة جنائية بحقه.

مادة )8(
توفيق الأو�ساع

اأو�شاعها ِطْبقًا لأحكام هذا  ق  اأْن توفِّ على مكاتب املحاماة واملكاتب الأجنبية و�شركات املحاماة 
القرار خالل مدة ل جتاوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

مادة )9(
الإعفاء من امل�سئولية

ب�شاأن حْظر ومكافحة  ل�شنة 2001  بقانون رقم )4(  املر�شوم  املادة )5( من  اأحكام  مع مراعاة 
غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب، ل ُي�شاأل مكتب املحاماة اأو املكتب الأجنبي اأو �شركة املحاماة والعاملون 
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فيها جنائيًا اأو مدنيًا اأو تاأديبيًا ب�شبب اأداء التزاماتهم مبوجب اأحكام هذا القرار.

مادة )10(
العقوبات واجلزاءات الإدارية

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

ذلك بتوقيع اجلزاءات الإدارية.

مادة )11(
الإلغاء

غ�ْشل  ومكافحة  حْظر  باإجراءات  املتعلقة  اللتزامات  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )2( رقم  القرار  ُيلغى 
الأموال يف مهنة املحاماة ومكاتب ال�شت�شارات القانونية الأجنبية يف مملكة البحرين، كما ُيلغى كل 

ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

مادة )12(
النفاذ

على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 �شـفـر 1439هـ
المــــــوافــــــق: 5 نوفمبر 2017م
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وزارة العدل وال�سئون وال�سالمية والوقاف 

 قرار رقم )65( ل�سنة 2017
بتنظيم �سجل قيد الأحكام والأوامر الوقتية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )102( منه،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل، 

قرر الآتي:
مادة )1(

يعد باإدارة املحاكم بوزارة العدل �شجل لقيد الأحكام والأوامر الوقتية املن�شو�س عليها يف املادتني 
)98( و)99( من قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002.

ح�شرها  واإجراءات  ال�شجل  يف  الالزمة  البيانات  حتديد  يفو�شه  من  اأو  العدل  وزير  ويتولى 
وفهر�شتها وال�شوابط التنظيمية لها.

مادة )2(
ُيخطر مكتب وزير العدل من قبل اإدارة املحاكم مبلخ�س لالأحكام والأوامر الوقتية امل�شار اإليها 
يف املادة )1( من هذا القرار يوم �شدورها ويجب اأن ي�شمل هذا الإخطار على احلكم اأو الأمر الوقتي 

واجلهة التي اأ�شدرته وا�شم من �شدر �شده ورقم الق�شية التي �شدر فيها ومو�شوعها.
وُيجرى قيد الأحكام والأوامر الوقتية يف ال�شجل يوم الإخطار بها ويكون ذلك باإثبات ن�س الإخطار 

ورقم القيد وتاريخه.
اليوم  الوقتية يف  والأوامر  الأحكام  العام �شورة معتمدة من  النائب  اإلى مكتب  تر�شل  اأن  ويجب 

التايل على الأكرث لإيداع احلكم اأو �شدور الأمر الوقتي.

مادة )3(
يفو�شه،  اأو من  العدل  وزير  باإذن من  لهم  يجوز  ال�شجل، كما  �شاأن الطالع على  لكل ذي  يجوز 

احل�شول على �شور اأو �شهادات مب�شمونه.
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مادة )4( 
اإخطارها مبا  التي يرى لزوم  اأو اخلا�شة  العامة  اأن يخطر اجلهات  اأو من يفو�شه  العدل  لوزير 

ي�شدر من الأحكام والأوامر الوقتية.

مادة )5(
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل واملعنيني – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار وُيعمل به من 

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

وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبد اهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 �شفر 1439هـ
المــــــوافــــــق: 5 نوفمبر 2017م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف 

 قرار رقم )66( ل�سنة 2017
 ب�ساأن التزامات وقواعد اختيار 

َمن يَعيَّ لإدارة الأموال الـُمَتَحفَّظ عليها 

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

1971 وتعديالته،
ل بالقانون رقم )27(  وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001، املعدَّ

ل�شنة 2017،
وتعديالته،  ل�شنة 2002  بقانون رقم )46(  باملر�شوم  ال�شادر  الإجراءات اجلنائية  قانون  وعلى 

وعلى الأخ�س املادة )99( منه،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي:
مادة )1(

ظ عليها – الذي ُعنيِّ ِطْبقًا لأحكام املادتني )98(  يكون اختيار من ُيَعنيَّ لإدارة الأموال الـُمَتَحفَّ
– من بني  و)99( من قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 
العاملني على هذه الأموال. ومع ذلك يجوز اختياره من غريهم اإذا اقت�شت ذلك طبيعة الأموال محل 

ف فيه تلك الأموال. احلكم اأو الأمر الوقتي اأو طبيعة الن�شاط الذي تَوظَّ
الأموال  اإدارة  يف  املتخ�ش�شة  اخلا�شة  اأو  العامة  اجلهات  اإحدى  اإلى  بالإدارة  ُيعَهد  اأْن  ويجوز 
ظ  وا�شتثمارها، على اأْن تتولى تلك اجلهة تعيني َمن ميثلها من العاملني لديها لإدارة الأموال الـُمَتَحفَّ

عليها، وت�شري ب�شاأنه ذات الأحكام املن�شو�س عليها بالن�شبة ملن �شدر حكم اأو اأمر وقتي بتعيينه.
ظ عليها مبوافقته. ويف جميع الأحوال يكون تعيني َمن يدير الأموال الـُمَتَحفَّ

مادة )2(
على املعنيَّ لالإدارة اأْن يت�شلم الأموال املعني لإدارتها فور �شدور احلكم اأو الأمر الوقتي، واأْن يبادر 

اإلى جْرِدها بح�شور ذوي ال�شاأن وممثل للنيابة العامة اأو خبري تندبه املحكمة.
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ويجب على املعنيَّ لالإدارة اأْن يطلب - من حائزي الأموال املعهود اإليه باإدارتها اأو املتعاملني فيها 
- بيانًا تف�شيليًا بتلك الأموال واحلقوق واللتزامات املتعلقة بها.

م للمعنيَّ لالإدارة ما يطلبه من بيانات ومعلومات  ة اأْن تقدِّ وعلى كافة اجلهات العامة واخلا�شة املعنيَّ
عن تلك الأموال.

مادة )3(
َغلَّتها  مع  وردها  اإدارتها  وُح�ْشن  عليها  ظ  الـُمَتَحفَّ الأموال  على  باملحافظة  لالإدارة  املعنيَّ  يلتزم 
املقبو�شة ِطْبقًا لأحكام القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001 ب�شاأن الوكالة 

يف اأعمال الإدارة والإيداع واحلرا�شة، وعليه اأْن يبذل يف ذلك عناية ال�شخ�س املعتاد.
واإبرام  الديون  واأداء  احلقوق  ل�شتيفاء  الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  لالإدارة  املعنيَّ  يلتزم  كما 
العادي  ال�شتغالل  ي�شتلزمه  ما  كل  ومبا�شرة  بالتََّلف،  دة  املهدَّ الأموال  وبيع  والت�شويات  املخال�شات 

لالأموال املعهود اإليه باإدارتها.
وللمعنيَّ لالإدارة التقا�شي با�شم املمنوع من الإدارة فيما يتعلق بالأعمال املنوطة به، ولي�س له بغري 

موافقة اجلهة التي اأ�شدرت احلكم اأو الأمر الوقتي بتعيينه اأْن ينيب عنه غريه يف تنفيذ ذلك.

مادة )4(
باأْن  اإلكرتونية ب�شكل منتظم، كما يلتزم  اأو  يلتزم املعنيَّ لالإدارة مب�ْشك �شجالت ح�شابية كتابية 
عن  تقريرًا  الإدارة  يه  تَولِّ تاريخ  من  بتعيينه  الوقتي  الأمر  اأو  احلكم  اأ�شدرت  التي  اجلهة  اإلى  م  يقدِّ
الأموال الـُم�َشلَّمة اإليه وكل ما يتعلق بها من حقوق والتزامات وما اأُنِفق عليها من م�شروفات على مدى 

ثالثة اأ�شهر وب�شكل دوري.
م�شفوعًا  اإدارته  اأعمال  عن  ح�شاب  ك�شف  ذلك  منه  ُطِلب  كلما  اجلهة  تلك  اإلى  م  يقدِّ اأْن  على 

بامل�شتندات، ويودع هذا الك�شف يف امللف اخلا�س للممنوع من الإدارة ون�شخة اأخرى يف ملف الدعوى.

مادة )5(
ل يجوز للمعنيَّ لالإدارة اأْن ي�شتعمل اأو ي�شتغل ل�شاحله الأموال املعهود اإليه باإدارتها.

وُيحَظر عليه اأْن يربم لنف�شه اأو بالوا�شطة مل�شلحته اأو مل�شلحة زوجه اأو اأولده اأو اأقاربه اأو اأ�شهاره 
ف يتعلق بتلك الأموال. رُّ حتى الدرجة الرابعة اأيَّ عْقد اأو َت�شَ

مادة )6(
الوقتي  الأمر  اأو  اأ�شدرت احلكم  التي  – وبعد موافقة اجلهة  املعنيَّ لالإدارة عند القت�شاء  على 
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م راتبًا للممنوع من الإدارة ومن يعولهم فعاًل مبا يوؤمن مطالب احلياة لهم، ويراعى  بتعيينه – اأْن يقدِّ
يف تقدير الراتب قيمة الأموال مو�شوع الإدارة ومقدار الإيراد الذي ُتِغلُّه.

مادة )7(
الأمر  اأو  احلكم  اأ�شدرت  التي  اجلهة  تتولى  اأجرًا  مبهامه  قيامه  مقابل  لالإدارة  املعنيَّ  يتقا�شى 
الوقتي بتعيينه حتديد مقداره، مراعية يف ذلك قيمة الأموال املعهود بها اإليه والإيراد الذي ُتِغلُّه وما 

يبذله من جهد يف اإدارتها، ويعترب اأجره من م�شاريف الإدارة.
ويجوز للجهة التي اأ�شدرت احلكم اأو الأمر الوقتي بتعيينه تخفي�س قيمة الأجر اأو احلرمان منه اإذا 
اأخلَّ املعنيَّ لالإدارة بالتزاماته، كما يجوز لها اأْن تنهي الإدارة اأو تقييدها اأو تغيري نطاقها اأو اإجراءات 
تنفيذها – ِوْفقًا ِلـما ترتئيه – وذلك من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب من النيابة العامة اأو ذوي ال�شاأن 

بح�شب الأحوال.

مادة )8(
ظ عليها اأْن يتخلى عن اأداء مهامه اإل اإذا اأِذنت له اجلهة  ل يجوز للمعنيَّ لإدارة الأموال الـُمَتَحفَّ
التي اأ�شدرت احلكم اأو الأمر الوقتي بتعيينه بذلك. وعليه عند انتهاء مهامه اأْن يحرر مح�شرًا بت�شليم 
زًا بامل�شتندات. م اإلى تلك اجلهة ح�شابًا ختاميًا عن اأعمال اإدارته ُمعزَّ الأموال اإلى ذوي ال�شاأن، واأْن يقدِّ

مادة )9(
اأحد خرباء  – اأْن تكلف  – عند القت�شاء  ظ عليها  الـُمَتَحفَّ للجهة التي عيَّنت َمن يدير الأموال 
وُتعترَب  لالإدارة،  املعنيَّ  مة من  املقدَّ التقارير واحل�شابات  العدل بفح�س  وزارة  املعتَمدين يف  اجلدول 

اأتعاب اخلبري من م�شاريف الإدارة.

مادة )10(
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل واملعنيني – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

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

وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 �شـفـر 1439هـ
المـــــــوافـــــق: 5 نوفمبر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية 

 قرار رقم )74( ل�سنة 2017
ب�ساأن تعيي جمل�س اإدارة موؤقت للجمعية ال�سينية

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

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )45( ل�شنة 2001 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل اجلمعية ال�شينية،

وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية ال�شينية،
فيها  والثابت   ،2017 اأغ�شط�س   7 املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دْعم  اإدارة  مذكرة  اإلى  وا�شتنادًا 
مخالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

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

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل باجلمعية ال�شينية،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت للجمعية ال�شينية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة/ يو�شف زين العابدين زينل، 
وع�شوية كل من:

.Luan jin -1
.Rongdi Lin -2

.Jinru Lin -3
.Hongwen Bai -4

5- طارق يو�شف زينل.
6- اأحمد محمد كايد.
.Yutong Zhang -7

8- �شهيل علي القطان.



العدد: 3339 – الخميس 9 نوفمبر 2017

20

مادة )2(
رة ملجل�س الإدارة ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية  يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ
اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية 

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

مادة )3(
على القائمني بالعمل يف اجلمعية اأْن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املوؤقت جميع اأموال اجلمعية 

و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

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

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

مادة )5(
دة باملادة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإلى اجتماع ُيعَقد قبل انتهاء املدة املحدَّ
اًل عن حالة  )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل وبعد 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 والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 6 �شـفـــــــر 1439هـ
المــوافـــــــــق: 26 اأكتوبر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية 

 قرار رقم )75( ل�سنة 2017
ب�ساأن تعيي جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية الأمل اخلريية

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

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2010 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية الأمل اخلريية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الأمل اخلريية،
فيها  والثابت   ،2017 اأغ�شط�س   7 املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دْعم  اإدارة  مذكرة  اإلى  وا�شتنادًا 
مخالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

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

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

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية الأمل اخلريية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة/ عبداحلكيم اإبراهيم 
محمد ال�شمري، وع�شوية كل من:

1- مح�شن علي البكري.
2- عبدالعزيز ح�شن عبدالعزيز بن �شم�س.

3- محمد عباد عبده اأحمد.
4- ن�شيمة اإبراهيم ال�شعدون.

5- محمد مثنى يا�شين.
6- في�شل اأحمد خلف الكطاف.
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مادة )2(
رة ملجل�س الإدارة ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية  يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ
اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية 

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

مادة )3(
على القائمني بالعمل يف اجلمعية اأْن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املوؤقت جميع اأموال اجلمعية 

و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

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

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

مادة )5(
دة باملادة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإلى اجتماع ُيعَقد قبل انتهاء املدة املحدَّ
اًل عن حالة  )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل وبعد 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 والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 6 �شـفـــــــر 1439هـ
المــوافـــــــــق: 26 اأكتوبر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )77( ل�سنة 2017
ب�ساأن الرتخي�س باإن�ساء دار ح�سانة ليتل وندرز

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46( ل�شنة  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ
،2014

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

قرر الآتي:
مادة )1(

ملدة  وندرز  ليتل  ح�شانة  دار  باإن�شاء  البحرين  املدر�شة  قبل  ما  الدنيا  عجائب  ل�شركة  �س  ُيرخَّ
�شنتني، حتت قيد رقم )8/دح/2017(.

مادة )2(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 12 �شفر 1439هـ
المــــــوافـــــق:1  نوفمبـر 2017م
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )39( ل�سنة 2017
ب�ساأن تعيي جمل�س اإدارة موؤقت ملركز �سباب الرفاع ال�سرقي

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

وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2015 باإلغاء املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى املر�شوم رقم )70( ل�شنة 2015 بتنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،
ال�شبابية  وعلى القرار )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قيد الأندية الريا�شية واملراكز 

اخلا�شعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،
انعقاد  عدم  نة  واملت�شمِّ ال�شبابية،  والهيئات  للمراكز  امل�شاعد  الوكيل  من  مة  املقدَّ املذكرة  وعلى 
اإدارة  جمل�س  انتخاب  وعدم  متتاليني،  عامني  ملدة  ال�شرقي  الرفاع  �شباب  ملركز  العمومية  اجلمعية 

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

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للمراكز والهيئات ال�شبابية، 

قرر الآتي:
املادة الأولى

محمد  فهد  ال�شيد/  برئا�شة  عام،  ملدة  ال�شرقي  الرفاع  �شباب  ملركز  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ُيعنيَّ 
ياقوت، وع�شوية كل من: 

نائب الرئي�س 1- �شمية خ�شر الحاج عمر  
اأمين ال�شر 2- اإيمان محمد ح�شين   

الأمني املايل 3- عبدالرحمن را�شد بوحجي  
ع�شوًا 4- خالد محمد عبدالرزاق ياقوت 
ع�شوًا 5- محمد اأحمد عبدالخالق  
ع�شوًا 6- رانية عبا�س علي كايد  

 
املادة الثانية

للمركز،  الأ�شا�شي  النظام  الإدارة يف  ملجل�س  رة  املقرَّ الخت�شا�شات  املعنيَّ  الإدارة  ملجل�س  يكون 
والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفقًا  اأموره،  وت�شريف  �شئونه  اإدارة  ويتولى 
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والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون 
رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف 

املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990.

املادة الثالثة
على القائمني بالعمل باملركز اأْن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املعنيَّ جميع اأموال املركز و�شجالته 

ودفاتره وم�شتنداته.

املادة الرابعة
م اإلى وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ب�شاأن اأو�شاع املركز،  ُيِعد جمل�س الإدارة املعنيَّ تقريرًا يقدَّ
لأحكام  ِوْفقًا  به،  العمل  وتنظيم  لتطوير  ومقرتحاته  املا�شيني،  العامني  خالل  املالية  اأموره  نًا  مت�شمِّ
تاريخ  من  اأ�شهر  ثالثة  خالل  وذلك  اإليهم  امل�شار  الأ�شا�شي  والنظام  النموذجية  والالئحة  القانون، 

�شدور هذا القرار.

املادة اخلام�سة
يتولى جمل�س الإدارة املعنيَّ فْور �شدور هذا القرار وبالتن�شيق مع وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة 
الالزمة لكت�شاب ع�شوية اجلمعية  ال�شروط  فيهم  تتوافر  َمن  رها وحتديد  الع�شوية وح�شْ باب  فْتح 
العمومية للمركز، على اأْن يقوم املجل�س بعد موافقة وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة بالدعوة لجتماع 
اًل عن حالة املركز.  اجلمعية العمومية قبل نهاية مدته ب�شهر على الأقل، واأْن يعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ
وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س اإدارة جديدًا يف اجلل�شة ذاتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة 

برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة ِوْفقًا للقانون والالئحة النموذجية للمركز امل�شار اإليهما.

املادة ال�ساد�سة
التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  ال�شبابية  والهيئات  للمراكز  امل�شاعد  الوكيل  على 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة
ه�سام بن محمد اجلودر

�شدر بتاريخ: 27 محرم 1439هـ
الـمــــــوافــــق: 17 اأكتوبـر 2017م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )74( ل�سنة 2017
 ب�ساأن حتويل الأ�سول اخللوية والأ�سول غري اخللوية

ل�سركة اخلاليا املحمية 
 

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 املر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2016 ب�شاأن �شركات اخلاليا املحمية، وعلى الأخ�س املادة 

)14( منه،
�س لهم مبزاولة اأعمال التاأمني يف  وعلى لئحة حتديد اإجراءات البت يف طلب حتويل اأعمال املرخَّ

مملكة البحرين ال�شادرة بالقرار رقم )15( ل�شنة 2009، 
وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

 
قرر الآتي:
املادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن ُكلٍّ منها، ما مل 
يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: 

القانون: المر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2016 ب�شاأن �شركات الخاليا المحمية.
الم�سرف: م�شرف البحرين المركزي.

مجلـــد التوجيهـــات: مجلد التوجيهات ال�شـــادر من الم�شرف والذي يت�شمـــن توجيهات تنظم 
عمل الخدمات الخا�شعة للرقابة. 

ال�سركة: اأيٌّ من �شركات الخاليا المحمية المن�شاأة ِوْفقًا لأحكام القانون.
النواة: �شركة الخاليا المحمية با�شتثناء خالياها. 

ـــل وحماية الأ�شول الخلوية  الخليـــة: الخلية التي تن�شئهـــا �شركة الخاليا المحمية لأغرا�س ف�شْ
ِوْفقًا لأحكام القانون. 

ال�سخ�س: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري.
الأ�سول الخلوية: الأ�شول التي تخ�س خاليا ال�شركة. 
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الأ�سول غير الخلوية: الأ�شول التي تخ�س نواة ال�شركة.
الن�ساط: اأيٌّ من الأن�شطة الم�شار اإليها في المادة )3( من القانون. 

 
 املادة )2(

يجوز لل�شركة حتويل الأ�شول اخللوية اأو الأ�شول غري اخللوية اإلى اأيِّ �شخ�س ب�شْرف النظر عن 
مكان تاأ�شي�شه اأو اإقامته، وذلك ِوْفقًا لأحكام القانون وهذا القرار وجملد التوجيهات املعِني بالن�شاط 

الذي تزاوله ال�شركة.
 

املادة )3(   
اأية خلية من خالل  يجوز يف ال�شياق املعتاد لأعمال ال�شركة حتويل الأ�شول اخللوية التي تخ�س 
مدفوعات اأو ا�شتثمار اأو خالفه اإلى اأية خلية من خاليا ال�شركة اأو اأيِّ �شخ�س ب�شْرف النظر عن مكان 

تاأ�شي�شه اأو اإقامته، و�شواء كان هذا ال�شخ�س �شركة خاليا محمية اأو غريه.
اأيِّ �شخ�س يكون له حق الرجوع على نحو م�شروع على تلك  اإلى  كما يجوز حتويل اأ�شول اخللية 
املعِني  التوجيهات  القرار وجملد  وهذا  القانون  لأحكام  ِوْفقًا  التحويل  عملية  تتم  اأن  ويجب  الأ�شول. 

بالن�شاط املراد مزاولته. 
 

املادة )4(
يجب على ال�شركة اإخطار امل�شرف كتابيًا يف الأحوال التالية: 

اأ - تحويل اأية اأ�شول غير خلوية، وذلك بعد الح�شول على قرار خا�س من ال�شركة بتحويل تلك الأ�شول. 
ويجـــب اأْن يكون الإخطار خـــالل اأربعة ع�شر يومًا من تاريخ �شدور القرار، وُترَفق بالإخطار ن�شخة 

من القرار، مع اإقرار باأن تحويل الأ�شول ل يوؤثر على الحد الأدنى لراأ�شمال ال�شركة. 
ب -  تحويـــل اأية اأ�شول خلوية اأو اأ�شول غير خلوية، اإذا كان التحويل تنفيذًا لأمر ق�شائي، وذلك خالل 
اأربعـــة ع�شر يومًا مـــن تاريخ �شدور الأمر الق�شائـــي.  ويجب اأن ُترَفق بالإخطـــار ن�شخة من الأمر 

الق�شائي الخا�س بتحويل الأ�شول. 
ج - وجود حجز ق�شائي على الأ�شول الخلوية اأو الأ�شول غير الخلوية.

 املادة )5(
لغري  اخللوية  الأ�شول  حتويل  كان  اإذا  امل�شبقة  اخلطية  امل�شرف  موافقة  على  احل�شول  يجب 
الأحوال الواردة يف املادتني )3( و)4( من هذا القرار.  وُترَفق بطلب حتويل الأ�شول اخللوية امل�شتندات 

والبيانات الآتية: 
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اأ - قرار مجل�س اإدارة ال�شركة بتحويل الأ�شول الخلوية.
ب - بيان �شبب تحويل الأ�شول الخلوية.

ج - جميـــع الم�شتنـــدات والبيانات الم�شـــار اإليها في مجلـــد التوجيهات المعِني بالن�شـــاط التي تزاوله 
ال�شركة.    

 
املادة )6(

يجب على �شركات التاأمني التابعة اللتزام باأحكام لئحة حتديد اإجراءات البت يف طلب حتويل 
التاأمني يف مملكة البحرين ال�شادرة بالقرار رقم )15( ل�شنة  اأعمال  �س لهم مبزاولة  اأعمال املرخَّ

2009. وذلك اإذا كان حتويل اأ�شول هذه ال�شركة ناجتًا عن عملية حتويل اأيِّ جزء من اأعمالها.     
 

املادة )7(
على الإدارات املخت�شة يف م�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتباًرا من 

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

محافظ م�سرف البحرين املركزي
 ر�سيد محمد املعراج

 
�شدر بتاريخ: 18 �شـفـر 1439هـ
المــــــــوافــــق: 7 نوفمبر 2017م
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قرارات ا�ستمالك

قرار ا�ستمالك رقم )6( ل�سنة 2017

لة لها مبوجب  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك 
ال�شادة/ ورثة جبارة محمد علي امل�شحكي، الكائن يف الب�شيتني، وامل�شجل باملقدمة رقم 1991/5501 

عقار رقم 02009298، وذلك من اأجل اإن�شاء مواقف �شيارات، ح�شب طلب  جمل�س املحرق البلدي.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك مراجعة 
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( على هاتف رقم 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

  وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ا�ستمالك رقم )7( ل�سنة 2017

لة لها مبوجب  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك 
ال�شادة/ �شيف يو�شف اأحمد عربي و�شركائه، الكائن يف املحرق، وامل�شجل باملقدمة رقم 1993/4792 

عقار رقم 02015060، وذلك من اأجل اإن�شاء مواقف �شيارات، ح�شب طلب  جمل�س املحرق البلدي.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك مراجعة  
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( على الهاتف رقم 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ا�ستمالك رقم )8( ل�سنة 2017

لة لها مبوجب  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك 
ال�شادة/ فاطمة �شالح محمد احل�شن اخلالدي و�شركائها، الكائن يف املحرق، وامل�شجل باملقدمة رقم 
جمل�س  طلب   ح�شب  �شيارات،  مواقف  اإن�شاء  اأجل  من  وذلك   ،02014227 رقم  عقار   2010/2347

املحرق البلدي.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك مراجعة  
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( على الهاتف رقم 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ا�ستمالك رقم )9( ل�سنة 2017

لة لها مبوجب  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك 
ال�شيخة وداد بنت يو�شف بن خليفة اآل خليفة، الكائن يف املحرق، وامل�شجل باملقدمة رقم 2004/7442 

عقار رقم 02014590، وذلك من اأجل اإن�شاء مواقف �شيارات، ح�شب طلب  جمل�س املحرق البلدي.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك مراجعة 
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( على الهاتف رقم 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ا�ستمالك رقم )10( ل�سنة 2017

لة لها مبوجب  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك 
ال�شيد/ محمود عبداهلل جا�شم املغلق، الكائن يف �شماهيج، وامل�شجل باملقدمة رقم 2017/2146 عقار 

رقم 02032305، وذلك من اأجل اإن�شاء متنزٍه عام، ح�شب طلب  جمل�س املحرق البلدي.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك مراجعة 
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( على الهاتف رقم 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

    وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ا�ستمالك رقم )11( ل�سنة 2017

لة لها مبوجب  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك 
ال�شيدة/ نعيمة ح�شني قمرب يو�شف، الكائن يف �شماهيج، وامل�شجل باملقدمة رقم 2017/2148 عقار 

رقم 02032304، وذلك من اأجل اإن�شاء متنزٍه عام، ح�شب طلب  جمل�س املحرق البلدي.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك مراجعة 
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( على الهاتف رقم 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ا�ستمالك رقم )12( ل�سنة 2017

لة لها مبوجب  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك 
ان، الكائن يف �شماهيج وامل�شجل باملقدمة رقم 2015/19710 عقار  ال�شيدة/ اأني�شة ح�شن ح�شني بوكنَّ

رقم 02029849، وذلك من اأجل اإن�شاء متنزٍه عام، ح�شب طلب  جمل�س املحرق البلدي.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك مراجعة 
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( على الهاتف رقم 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف



العدد: 3339 – الخميس 9 نوفمبر 2017

33

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )926( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ميدل �شتار للتكنولوجيا �س. �س. و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 105624، 
طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

)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.

اإعالن رقم )927( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شمينة 
يا�شمين محمد علي خليل عبداهلل، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خياطة حرير دار النور(، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،78286 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد علي مختار اأحمد بركات 

علي، و�شمينة يا�شمين محمد علي خليل عبداهلل.

اإعالن رقم )928( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم ومقهى فيال فانيال(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 63331، طالبًا تغيير ال�شكل 
القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف(

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

اإعالن رقم )929( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد

اإليه ال�شيدة/ فرح  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 
عبدالح�شين غالم ر�شا اأميري، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيدليه الحورة(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 98293، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني.

اإعالن رقم )930( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى موؤ�س�سة فردية

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 )ماأرب المتحدة للتطوير ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 86557، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ جعفر محمد 

�شريف عبداهلل.
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 )931( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

ال�شيد/ طالل  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
فوزي اأحمد علي كانو، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )تي اإف كيه للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة 
م�شــئولية  ذات  �شــركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،112830 رقم  الـقيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره  10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتغيير ا�شمها التجاري بحيث ي�شبح )�شتار 
تاك للمقاولت ذ.م.م(، وتكون مملوكة لكل من: طالل فوزي اأحمد علي كانو، وعلي من�شور عبداهلل ح�شن الدرازي.

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

اإعالن رقم )932( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

ال�شيد/ محي  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
�شرفي�س  اأوتو  )�شنيل  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  ق�شومه،  الدين  محي  راتب  محمد  الدين 
�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 85275، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محي 

الدين محمد راتب محي الدين ق�شومه، ومهند محمد راتب ق�شومه.

اإعالن رقم )933( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ت�سامن

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  المحا�شبية  لال�شت�شارات  وتوما�س  )ديا  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
القيد رقم 98606، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 

1،000 )األف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ على 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 )934( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك الموؤ�ش�شة 
الفردية التي تحمل ا�شم )المهند�س للخياطة والأقم�شة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 10296، 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.
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 )935( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

ال�شيد/ محمود  اإليه  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
القيد  الم�شجلة بموجب  ا�شم )مجوهرات �شفاير(،  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  محمد رفيق نيك مير، مالك 
رقم 40588، طالبا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 
 Mahmood Mohamed Rafiq  :مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون ال�شركة مملوكة لكل من

.Joshi Jeyesh Kumar Anantrai و ،Prakashkumar Anantraj Joshو ،Naik Meer

اإعالن رقم )936( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ مروة 
بهاء م�شطفى ل�شين، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإعمار ال�شرق للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها،  الموؤ�ش�شة  الثاني من  الفرع  القيد رقم 102452، طالبة تحويل 
وبراأ�شمال مقداره 2،500 )األفان وخم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإبراهيم محمد الفيومي، 

ومروة بهاء م�شطفى ل�شين.

اإعالن رقم )937( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ر�شا جاويد، 
مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )فايبيرا لال�شت�شارات الإدارية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 111330، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 150 )مائة وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من:  �شهناز علي اأ�شغر ف�شل عبداهلل اأعوان، 

ور�شا جاويد.

اإعالن رقم )938( ل�سنة 2017
 ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه هدى مكي علي 
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فرحان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فارزين لالإن�شاء(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 58516، طالبة 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( 

دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ جعفر ح�شن علي محمد علي العريبي �شريكًا في ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )939( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه دنيا مرات�شى، 
مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مرات�شى لإدارة المطاعم والمقاهى �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،104086 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: دنيا مرا�شي ، ونوال المودن.

اإعالن رقم )940( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
نعمة محمد محمود، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز النعمة للمواد الغذائية(، الم�شجلة بموجب 
قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الفردية  الموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبًا   ،3859 رقم  القيد 
بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 خم�شة اآلف دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد نعمة محمد محمود، 

.Panicos paraskeva و

اإعالن رقم )941( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن
 

علي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالعزيز علي ح�شن الوزير، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإل. اأ. دبليو لال�شت�شارات(، الم�شجلة 
ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1-110909 رقم  القيد  بموجب 
الوزير،  ح�شن  علي  عبدالعزيز  علي  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )مائتين(   200 مقداره  وبراأ�شمال 

وعبدالجليل ح�شن علي العرادي.
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هيئة البحرين للثقافة والآثار
قطاع املوارد الب�سرية واملالية

 اإعالن مناق�سة 
 احِلفاظ على تراث �سيد اللوؤلوؤ واإحياء القت�ساد يف املناطق 

)0061-BH  احل�سرية باملحّرق )اتفاقية ا�ست�سناع رقم

تعلن اإدارة املوارد الب�شرية واملالية عن طرح املناق�شات العامة التالية: 

رقم املناق�سةمو�سوع  املناق�سة
 قيمة ال�سمان

البتدائي
قيمة وثائق 

املناق�سة
املوعد النهائي لتقدمي العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

 ترميم الواجهات
 الواقعة على طريق

اللوؤلوؤ
08/2017

30،000 
BHD 

50 BHD الأربعاء
 3 يناير

2018 
1:30

ح�شلت  حكومة مملكة البحرين على متويل من البنك الإ�شالمي للتنمية )IDB( لتغطية تكاليف 
م�شروع احِلفاظ على تراث �شيد اللوؤلوؤ واإحياء القت�شاد يف املناطق احل�شرية باملحرق، وتعتزم احلكومة 
ا�شتخدام املبلغ ل�شراء الب�شائع وخدمات الأ�شغال املطلوبة يف اإطار هذا امل�شروع. يخ�س هذا الإ�شعار 
حتديدًا عقدًا لتنفيذ اأعمال ترميم واإعادة تهيئة للواجهات الواقعة على طريق اللوؤلوؤ يف املحرق، حيث تدعو 
هيئة الثقافة والآثار ال�شركات التي تتوافر فيها الكفاءة الالزمة لال�شرتاك يف هذه املناق�شة، علمًا باأن 
املناق�شة �شتكون دولية خا�شة بالدول الأع�شاء يف البنك الإ�شالمي للتنمية بح�شب ُنُظم البنك التي 

ميكن الطالع عليها يف موقع البنك الإلكرتوين.
ِلـما يقارب من 700 واجهة )450 بيتًا(  امل�شروع عبارة عن اأعمال ترميم وجتميل واإعادة تهيئة 
لت�شبح متنا�شبة مع الطابع احل�شري الرتاثي للمدينة، والأعمال عبارة عن تقوية اإن�شائية للواجهات 
الطابع  مع  متجان�شة  بعنا�شر  وغريها  املحالت  واإعالنات  والنوافذ  الأبواب  بع�س  وتبديل  الرتاثية 
تة على الواجهات  الرتاثي، وت�شليح العنا�شر املتدهورة، واإزالة اأو تغيري اأماكن الرتكيبات الفنية املثبَّ
وال�شباغة  ال�شحي،  ْرف  وال�شَّ املياه  واأنابيب  الكهربائية  والأ�شالك  املكيفات  اخلارجية مبا يف ذلك 
والتبيي�س يف بع�س الأحيان. كما تت�شمن العمال اإ�شافة عدادات كهربائية ملعظم البيوت الواقعة على 

الطريق.
بق�شم  الت�شال  الالزمة  الكفاءة  فيهم  تتوافر  ممن  املناق�شة  هذه  يف  الدخول  يف  الراغبني  على 
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اخلدمات الإدارية على هاتف رقم )17299878( اأو )17299876( اأو )17299875( اأو )17298734( 
)https://etendering.tenderboard.gov.bh( خالل الدوام الر�شمي، والدخول على املوقع الإلكرتوين
لل�شراء واحل�شول على وثائق املناق�شة، وذلك باإدخال ا�شم ال�شركة والرقم ال�شري، اعتبارًا من  30 اأكتوبر  
2017 حتى تاريخ 3 يناير 2018، على اأْن يرفق مع العطاء مبلغ ال�شمان البتدائي امل�شار اإليه اآنفًا، وذلك  يف 
ق  اأو بولي�شة تاأمني  من اإحدى املوؤ�ش�شات املالية املحلية اأو نقدًا،  ق اأو خطاب �شمان م�شدَّ �شورة �شيك م�شدَّ

على اأْن يكون هذا ال�شمان �شاري املفعول طوال مدة �شريان العطاء املن�شو�س عليها يف وثائق املناق�شة.
وللم�شاعدة ل�شتخدام نظام املناق�شات الإلكرتوين يف املوقع املذكور اأعاله، ميكنكم الت�شال بالأرقام 

�شة للم�شاعدة )17566617( اأو )17566641(. املخ�شَّ
�س لذلك مبكاتب جمل�س املناق�شات واملزايدات )الأر�شي(    تْودع العطاءات يف ال�شندوق املخ�شَّ

مببنى اآركابيتا مبنطقة خليج البحرين باملنامة.
كما يجب مراعاة ال�شروط التالية :

1- اأْن ُترَفق ن�شخة من �شهادة ال�شجل التجاري، على اأْن تكون م�شتملة على الن�شاط مو�شوع المناق�شة.

ن الأ�شعار الإجمالية و اأ�شعار الوحـــدات )بح�شب الأحوال( على ال�شتمارة رقم )م م 02(. 2- اأْن تـــدوَّ
في.

3- اأْن ُترَفق �شهادة �شالحة لإثبات ن�شبة البحرنة �شادرة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
مة �شمن العطاءات بخاتم ال�شركة  رة( المقدَّ 4- �شـــرورة خْتم جميع الم�شتندات )الأ�شليـــة اأو الم�شوَّ

مة العطاء. اأو الموؤ�ش�شة اأو الجهة مقدِّ

اًل لوثائق املناق�شة.   ُيعترَب هذا الإعالن مكمِّ
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Kingdom of Bahrain 
 

 
MUHARRAQ PEARLING HERITAGE CONSERVATION AND URBAN ECONOMIC REVIVAL PROJECT 

(Istisna’a No. BH-0061) 

 
The Directorate of Human & Financial Resources of the Bahrain Authority for 
Culture and Antiquities (BACA) invites quotations for the following tender:  

 

The Government of Bahrain has received an Istisna' financing from the Islamic Development 
Bank (IDB) toward the cost of the Muharraq Pearling Heritage Conservation and Urban 
Economic Revival project, and intends to apply part of the proceeds of this financing to 
payments under the contract EC04b for the Upgrading Works of the Facades along the 
Pearling Pathway in Muharraq. 
 
The Bahrain Authority for Culture & Antiquities invites all eligible contractors and/or 
firms to participate in the tender.  Bidding will be conducted using International 
Competitive Bidding procedures among IDB Member Countries as specified in “the 
Guidelines for Procurement of Goods and Works under Islamic Development Bank 
Financing” (current edition), and is open to all eligible bidders from as defined in the 
guidelines (available on the bank’s website). 

The project consists of upgrading approximately 700 facades (450 buildings) along the 
Pearling Pathway, a UNESCO World Heritage site in Muharraq. The works consist of 
structural consolidation of old traditional buildings, replacement of existing doors, windows, 
shutters, shop signage etc.. with more compatible elements, repair of defective elements, 
removal or relocation of appurtenances such as electrical cables, piping, AC units, water 
meter boxes etc…, painting, and plastering is some cases. Electrical DB addition in most 
houses and its connection to the network is also in the scope. 

Those who are capable and want to participate in the above tender have to call the 
Administration Services Section (Tel: 17299878) or (17299876) or (17299875) or 
(17298734) during the working hours; and log in the website 
(https://etendering.tenderboard.gov.bh) to purchase the documents using the company’s user 
name and password,  on 30/10/2017.  Last date for collection Tender documents is  
3/1/2018 and to Enclose with his offer the Initial Bond for the amount specified above. The 
initial bond should be in the form of a Certified Cheque, Bank Guarantee , cash or Insurance 
Policy valid for the duration specified in the tender documents. 

Tender Title Tender 
No. 

Initial 
Bond 

Tend
er 

fees 

Closing Date 
Day Date Time 

 

Facade upgrading 
of the 

Muharraq pearling 
heritage conservation 

project 
 

 

08/2017 
BHD 

30,000 
BHD 

50 

 

Wednesday 

3rd January 

2018 
13:30 
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For assistance in using the website mentioned above, participants can call help desk 
(17566617) or (17566641). 
Offers should be deposited in the tender box provided at Tendering submission office, Tender 
Board’s Offices at ARCAPITA Building at Bahrain Bay, Ground  Floor  

• In addition these conditions have to be considered: 

1. Enclose copy of the Commercial Registration Bill, for the current year, and has to be 

included/matched with the tender subjects. 

2. Form no.  ( TB 02  ) is to be filled completely, mentioning the Total Tender Value and 

Unit Price (accordingly). 

3. Enclose a certificate of compliance with the employment percentages for Bahraini 

manpower issued by the Ministry of Labour. 

4. All tender documents ( Original / Copy ) which has been submitted with the offers should 

be stamped with the companie's Stamp. 

• This advertisement is considered to be a supplementary to the tender  Documents. 
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اعالن باملزاد العلني

تعلن لجنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية المتعثرة عن اإعادة المزايدة على عقار )بوابة 
رقم  المقدمة  بموجب   127681 رقم  الأرا�شي  قطع  على  المقام   )Amwaj Gateway اأمــواج 
2006/14865، ورقم 127682 بموجب المقدمة رقم 14864/ 2006، ورقم 127683 بموجب 
المقدمة رقم 14863/ 2006، والكائنة بُجزر اأمواج، بالمزاد العلني، والعائدة ملكيتها لـ)�شركة 
 30.500.000/- مقداره  اأ�شا�شي  ب�شعر  المزاد  يبدا  اأْن  على  مقفلة(.  �س.م.ب  اأمواج  بوابة 
األف دينار بحريني(. وحددت يوم الأربعاء الموافق  دينار بحريني )ثالثون مليونًا وخم�شمائة 

29 نوفمبر 2017 للمزايدة.
المكان: ديوان وزارة العدل وال�شئون ال�شالمية والأوقاف، بالمنامة، الدور الثالث.

 الوقت: ال�شاعة 11.00 �شباحًا.
فعلى كل من لديه رغبة في المزايدة الت�شال ب�شركة )كالتونز( هاتف رقم: 17562860، 
اأو لجنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية المتعثرة في اأوقات الدوام الر�شمي  من ال�شاعة 7:00 
�شباحًا حتى 2:15 م�شاًء، هاتف رقم  17513286و17513278، اأو بالح�شور في التاريخ والمكان 

والوقت المحددين اأعاله وذلك بموجب الم�شروع رقم )1( ل�شنة 2015 )بوابة اأمواج(.

جلنة ت�سوية م�ساريع التطوير العقارية املتعرثة

اإعالن ت�سوية م�ساريع التطوير العقارية املتعرثة


