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 قانون رقم )28( ل�صنة 2018
 بالت�صديق على االتفاق بني

 حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية م�صر العربية
ب من ال�صرائب  ب�صاأن جتنُّب االزدواج ال�صريبي ومْنع التََّهرُّ

ْخل  بالن�صبة لل�صرائب على الدَّ

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

الزدواج  جتنُّب  اتفاقية  على  بالت�شديق   1997 ل�شنة   )17( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
ْخل بني حكومة دولة البحرين  ب من ال�شرائب بالن�شبة لل�شرائب على الدَّ ال�شريبي ومْنع التََّهرُّ

وحكومة جمهورية م�شر العربية،
جتنُّب  ب�شاأن  العربية  م�شر  جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  التفاق  وعلى 
ع بتاريخ 26  ْخل املوقَّ ب من ال�شرائب بالن�شبة لل�شرائب على الدَّ الزدواج ال�شريبي ومْنع التََّهرُّ

اأبريل 2016،
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي َن�شُّ

املادة االأولى
ودق على التفاق بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية م�شر العربية ب�شاأن جتنُّب  �شُ
ع بتاريخ 26  ْخل املوقَّ ب من ال�شرائب بالن�شبة لل�شرائب على الدَّ الزدواج ال�شريبي ومْنع التََّهرُّ

اأبريل 2016، واملرافق لهذا القانون.

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

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

   ملك  مملكة البحرين   
حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــاريــخ: 19 �شوال 1439هـ
الموافق: 3 يـولـيــــو 2018م
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 قانون رقم )29( ل�صنة 2018
 بتعديل املادة )35( من قانون اجلمعيات التعاونية

ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )24( ل�صنة 2000

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

وعلى قانون اجلمعيات التعاونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية وتعديالته،

وعلى القانون رقم )49( ل�شنة 2014 ب�شاأن الربيد،
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي َن�شُّ

املادة االأولى
ال�شادر  التعاونية  اجلمعيات  قانون  من   )35( املادة  من  الأولى  الفقرة  بن�س  ُي�شتبَدل 

باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000، الن�س الآتي:
بِعْلم  لة  م�شجَّ بخطابات  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�شور  الأع�شاء  اإلى  الدعوة  ه  "ُتَوجَّ
ين ب�شحتها لدى اجلمعية، وذلك  الو�شول اأو عن طريق الربيد الإلكرتوين ِوْفقًا لبياناتهم املقرِّ

قبل موعد الجتماع بخم�شة ع�شر يومًا على الأقل".

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

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

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــاريــخ: 19 �شوال 1439هـ
الموافق: 3 يــولـيـــو 2018م
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وزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

 قرار رقم )40(  ل�صنة 2018
 ب�صاأن اعتماد منوذج التقرير باملعار�صة على حكم غيابي، واأمر تنفيذ حكم

 جنائي، واأمر تنفيذ عقوبة مالية بطريق االإكراه البدين،
واأمر تنفيذ تدبري احرتازي

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

2002 وتعديالته، وعلى الأخ�س املواد )288( و)336( و )368( و )375( منه،
 وبعد التن�شيق مع النيابة العامة،

 وبناًءً على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

ُقِرر االآتي:
املادة االأولى

باملعار�شة على حكم غيابي،  التقرير  القرار: منوذج  لهذا  املرافقة  التالية  النماذج  ُتعتَمد 
منوذج اأمر تنفيذ حكم جنائي، منوذج اأمر تنفيذ عقوبة مالية بطريق الإكراه البدين، ومنوذج 

اأمر تنفيذ تدبري احرتازي.

املادة الثانية
يجب اأن ت�شتمل النماذج امل�شار اإليها يف املادة الأولى من هذا القرار على البيانات التالية:

اأ - نموذج التقرير بالمعار�شة على حكم غيابي: 
ر بالمعار�شة اأو وكيلـــه اأو الم�شئول عن الحقوق المدنية،  تاريـــخ التقريـــر بالمعار�شة، ا�شم الُمقرِّ
ورقمـــه ال�شخ�شي وجن�شيته، ورقـــم الدعوى ومنطوق الحكم الغيابـــي، ونوع الجريمة ومواد 
رة لنظر المعار�شة، وتوقيع ع�شو النيابة  التجريم، واأ�شباب المعار�شة وتاريخ الجل�شة المقرَّ

ر بالمعار�شة. والموظف المخت�س والُمقرِّ
ب - نموذج اأمر تنفيذ حكم جنائي: 

تاريخ تنفيذ الأمر، ا�شم المحكوم عليه ورقمه ال�شخ�شي وجن�شيته، ورقم الدعوى وا�شم المحكمة 
التـــي اأ�شـــدرت الحكم ومنطوق الحكم، ونـــوع الجريمة ومواد التجريـــم، وبيان مدة الحب�س 
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الحتياطي، وتوقيع ع�شو النيابة المخت�س.
ج - نموذج اأمر تنفيذ عقوبة مالية بطريق الإكراه البدني: 

     تاريخ التنفيذ، وا�شم المحكوم عليه ورقمه ال�شخ�شي وجن�شيته، ورقم الدعوى والمحكمة التي 
اأ�شدرت الحكم ومنطوق الحكم، والقرار ال�شادر من قا�شي تنفيذ العقاب وتاريخه، وتوقيع 

ع�شو النيابة المخت�س.
د-  نموذج اأمر تنفيذ تدبير احترازي:

     تاريخ التنفيذ، وا�شم الحَدث المحكوم عليه ورقمه ال�شخ�شي وجن�شيته، ورقم الدعوى وا�شم 
المحكمة التي اأ�شدرت الحكم ومنطوق الحكم، ونوع الجريمة ومواد التجريم، وتوقيع ع�شو 

النيابة المخت�س. 

املادة الثالثة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف
 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 رم�شان 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 24 مـايـــــو 2018م
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  لكـــــــة البحــــــــريـــنمم

 ةــــــــــامـــة العــــابـــالنيـ

Kingdom of Bahrain

Public Prosecution  

  على حكم غيابي تقرير بالمعارضة

      م٢٠   /    /      : الموافق

المسئول / / وكيل المحكوم عليه غيابياً ليه المحكوم ع:                   حضر إلى قلم كتاب المحكمة
                     عن الحقوق المدنية

  جنسيته:                             :    رقمه الشخصي

   ٢٠    /في:     /    الغيابي الصادر ضده  وقرر الطعن بالمعارضة على الحكم

   :في القضية رقم

  والقاضي بــ: 

  :عن جريمة

  المؤثمة بالمواد:

  وذلك وفقًا لألسباب التالية:

  لنظر المعارضة أمام المحكمة    ٢٠   /  /    وقد تقرر تحديد جلسة        

  -وعلى ذلك ُيقر المقرر بالمعارضة باآلتي:
  

أنني قد ُأعلمت  ،/ المسئول عن الحقوق المدنية المحكوم عليه/ وكيل المحكوم عليه                        ُأقر أنا 
  شخصيًا بموعد جلسة المعارضة على الحكم الغيابي كما هو مبّين أعاله، وعلى ذلك أوقع.

  عضو النيابة العامة             الموظف المختص      الُمقرر بالمعارضة

  
  -سلمت نسخة إلى: 

المقرر بالمعارضة 
ملف الدعوى 
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وزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

 قرار رقم )45(  ل�صنة 2018
با�صتبدال ع�صو يف جلنة تعديل وت�صحيح االأ�صماء واالألقاب

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 2000 ب�شاأن تنظيم اإجراءات دعاوى 

اكت�شاب الأ�شماء والألقاب وتعديلها،
  وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم )13( ل�شنة 2001 ب�شاأن جلنة تعديل وت�شحيح الأ�شماء 

والألقاب،
وعلى القرار رقم )73( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جلنة تعديل وت�شحيح الأ�شماء والألقاب،

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

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُي�شتبَدل ال�شيخ عبدالرحمن بن دعيج اآل خليفة بدًل عن ال�شيخ عي�شى بن علي اآل خليفة يف 
ل�شنة  القرار رقم )73(  الأ�شماء والألقاب املن�شو�س عليها يف  ع�شوية جلنة تعديل وت�شحيح 

.2017

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف 

اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف
 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 �شـــوال 1439هـ
المــــــوافـــــق: 28 يـونـيـــو 2018م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )96( ل�صنة 2018
 بتعديل املادة )1( من القرار رقم )70( ل�صنة 2018 ب�صاأن

اإعادة ت�صكيل جلنة تثمني العقارات امل�صتملَكة للمنفعة العامة

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، 
والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ
وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،

وعلى القرار رقم )81( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتمَلكة للمنفعة 
العامة ونظام عملها وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )70( ل�شنة 2018 باإعادة ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتمَلكة للمنفعة 
العامة،

ليها، وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية برت�شيح ممثِّ
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ي�شاف اإلى املادة )1( من القرار رقم )70( ل�شنة 2018 باإعادة ت�شكيل جلنة تثمني العقارات 
ه الآتي: امل�شتمَلكة للمنفعة العامة، بند جديد برقم )16(، َن�شُّ

16-ال�شيد/يا�شر اإبراهيم محمد العبا�شي    جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري )ع�شوًا(.

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 15 رم�شان 1439هـ
الـمـوافـــــــــق: 31 مـايــــــــو 2018م
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هيئة املعلومات واحلكومة االإلكرتونية

 قرار رقم )1( ل�صنة 2018
ب�صاأن الئحة تراخي�ص خدمة هواة الال�صلكي

الرئي�س التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:
ل  بعد الطالع على قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، املعدَّ

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017،
ْيف  الطَّ وتن�شيق  ا�شرتاتيجية  جلنة  وت�شكيل  باإن�شاء   2015 ل�شنة   )50( رقم  القرار  وعلى 

دي، دُّ َ الرتَّ
واخلدمات  الرتاخي�س  الهيئة على  تفر�شها  التي  الر�شوم  ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  وعلى 

الأخرى ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2017،
والت�شالت  املعلومات  لأمن  التنفيذي  الرئي�س  نائب  باأعمال  القائم  عْر�س  على  وبناًء 

الراديوية،

قرر االآتي:
الف�صل االأول

اأحكام عامة
مادة )1(
التعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه الالئحة ذات املعاين الواردة يف قانون الت�شالت 
املعايَن  التالية  والعبارات  للكلمات  ويكون   ،2002 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر 

املبينَة قرين كلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.

االإدارة: اإدارة التراخي�س الال�شلكية والترددات والرقابة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
دات الخا�شة بالمملكة التي ُت�شد»رها الإدارة. الخطة الوطنية للترددات: خطة التََّردُّ

خدمـــة االت�صـــاالت الراديوية: خدمة تت�شمن اإر�شال اأو بـــث و/اأو ا�شتقبال الموجات الال�شلكية 
لأغرا�س ات�شالت معينة.

خدمة هواة الال�صلكي: خدمة اأو ِخْدمات ات�شالت راديوية لأغرا�س التدريب الذاتي والت�شال 
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�س لهم )هواة( لأهداف �شخ�شية  ق الفنية التي يقوم بها اأ�شخا�س مرخَّ البينـــي وعمليات التََّحقُّ
فقط غير مادية.

خدمة هواة الال�صلكي ال�صاتلية: خدمة اأو ِخْدمات الت�شالت الراديوية التي ت�شتخدم محطات 
ف�شائية على ال�شواتل الأر�شية لنف�س اأغرا�س خدمة هواة الال�شلكي.

�س في الخطة الوطنية  دي المخ�شَّ دُّ َ ْيف الرتَّ ترخي�ـــص هـــواة الال�صلكي: ترخي�س ا�شتخدام الطَّ
دات للمملكـــة الـــذي ُت�شـــِدره الإدارة بغر�س ت�شغيـــل خدمة هواة الال�شلكـــي وخدمة هواة  ـــَردُّ للتَّ

الال�شلكي ال�شاتلية طبقًا لأحكام هذه الالئحة، وذلك ح�شب الفئات الآتية:
ل �شاحبه تاأ�شي�س  1 - ترخي�ـــس هـــواة الال�شلكي )فئة عامة(: ترخي�ـــس لهواة الال�شلكي يخـــوِّ
وت�شغيـــل محطة هواة اأو محطة هواة �شاتلية موجـــودة داخل مركبة اأر�شية )�شيارة(، وذلك 
ِوْفقـــًا لل�شروط الخا�شـــة بترخي�س هواة الال�شلكي مـــن الفئة العامة، وي�شمـــل الموا�شفات 

الفنية للمحطة.
ل �شاحبه تاأ�شي�س  2 - ترخي�س هواة الال�شلكي )فئة المبتدئين(: ترخي�س لهواة الال�شلكي يخوِّ
وت�شغيـــل محطة هواة اأو محطة هواة �شاتلية موجـــودة داخل مركبة اأر�شية )�شيارة(، وذلك 
ِوْفقـــًا لل�شروط الخا�شـــة بترخي�س هواة الال�شلكي من فئـــة المبتدئين، وي�شمل الموا�شفات 

الفنية للمحطة.
3 - ترخي�ـــس هـــواة الال�شلكي )محطة اإر�شاديـــة لهواة الال�شلكي(: ترخي�ـــس لهواة الال�شلكي 

.)Beacon - ل �شاحبه تاأ�شي�س وت�شغيل محطة اإر�شادية لهواة الال�شلكي )بيكون يخوِّ
4 - ترخي�ـــس هواة الال�شلكـــي )محطة اإعادة بث لهواة الال�شلكـــي(: ترخي�س لهواة الال�شلكي 

ل �شاحبه تاأ�شي�س وت�شغيل محطة اإعادة بث لهواة الال�شلكي. يخوِّ
المرخ�ص له: �شخ�س طبيعي اأو اعتباري ي�شدر له ترخي�س هواة الال�شلكي.

بة في محطة ل�شلكية تتاألف من جهاز واحد  محطـــة الهـــواة: اأية معدات اأو اأجهـــزة ل�شلكية مركَّ
اأو اأكثر من اأجهزة الإر�شال اأو ال�شتقبال اأو مجموعة اأجهزة اإر�شال وا�شتقبال، بما فيها الأجهزة 
الملَحقة بها والالزمة للتركيب في خدمة هواة الال�شلكي بالعنوان الرئي�شي للمحطة اأو في موقع 

ل ِوْفق ما يقت�شيه الحال. َنقُّ موؤقت اأو اأثناء التَّ
�س له والمذكور  العنـــوان الرئي�صـــي للمحطة: العنوان الرئي�شي لمحطـــة الهواة الخا�س بالمرخَّ

في ترخي�س هواة الال�شلكي.
التََّداُخـــل: الأثر الذي تتركه الطاقة غير المطلوبة علـــى ال�شتقبال في نظام ات�شالت راديوية، 
والتـــي تكـــون ناجمة عن اإر�شال اأو عـــن اإ�شعاع اأو عن حث اأو عن مجموعة مـــن هذه الإر�شالت اأو 
ي َجـــودة الإر�شال، اأو في ت�َشـــوُّه اأو �شياع  الإ�شعاعـــات اأو اأنـــواع الحـــث، ويظهر هـــذا الأثر في تَدنِّ

معلومات كان يمكن ا�شتخراجها في غياب هذه الطاقة غير المطلوبة.
�س ا�شتغـــال اأية خدمة راديوية للخطر، اأو يوؤثـــر �شلبًا وب�شدة على  التََّداُخـــل ال�صـــار: َتَداُخـــل ُيَعرِّ
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خدمة ات�شالت راديوية قائمة طبقًا للوائح الراديو، اأو يقطعها، اأو يمنع ا�شتغالها.
ـــل: ت�شغيـــل محطة هواة موجودة داخل اأرا�شي المملكة في اأيـــة مركبة اأر�شية )�شيارة( اأو  التََّنقُّ

على الأقدام.
َطاق الذي يتم من خالل اأ�شاليب  االنبعاث عري�ص النَِّطاق: انبعاث مع العْر�س المنا�شب من النِّ
دات، بما في ذلك - على �شبيل المثال - تلفزيون الم�شح ال�شريع واأ�شاليب انت�شار  ت�شميـــن التََّردُّ

دات اأو الت�شمين النب�شي لموجات الال�شلكي. التََّردُّ
ـــل موؤهـــل: �شخ�س موؤهل لت�شغيل محطـــات الهواة ِوْفقًا لل�شروط واللوائـــح التنظيمية التي  ُم�َصغِّ

ُت�شِدرها الإدارة.
االت�صـــال الال�صلكـــي: اإر�شـــال اأو بـــث اأو ا�شتقبال الر�شائـــل اأو الأ�شوات اأو ال�شـــور اأو الإ�شارات 
دات تقل عـــن )3000(  با�شتخـــدام موجـــات كهرومغناطي�شيـــة تنت�شـــر في الف�شـــاء وذات َتـــَردُّ

جيجاهيرتز.
مة اأو ُت�شتخَدم لأغرا�س الت�شالت الراديوية. االأجهزة الال�صلكية: اأية اأجهزة اأو اأدوات م�شمَّ

نظـــام الطابعـــة الال�صلكيـــة: طريقة لإن�شاء اأو ا�شتقبال المعلومـــات الرقمية المر�َشلة عبر جهاز 
ات�شال ل�شلكي.

دات ال�شتقبال لمحطـــة اإعادة بث لهواة الال�شلكي ت�شتخدمها  ُمْدَخـــالت محطـــة اإعادة بث: َتَردُّ
محطات اأخرى لهواة الال�شلكي لالت�شال بمحطة هواة الال�شلكي المذكورة.

دات الإر�شال التي ت�شتخدمها محطة اإعادة بث لهواة الال�شلكي  ُمْخَرجات محطة اإعادة بث: َتَردُّ
لالت�شال بمحطات اأخرى لهواة الال�شلكي.

الموقـــع الموؤقـــت: موقع اآخر غير العنوان الرئي�شي للمحطة، يكون في مكان ثابت داخل اأرا�شي 
المملكة.

�س له. الطرف الثالث: اأيُّ �شخ�س غير المرخَّ

مادة )2(
املالحق

ُتعترَب املالحق املرفقة بهذا القرار جزءًا ل يتجزاأ منها.

الف�صل الثاين
الرتخي�ص 

مادة )3(
تقدمي طلب الرتخي�ص

اأ - ل يجـــوز لهـــواة الال�شلكي ت�شغيل اأو ا�شتخدام اأجهزة ل�شلكيـــة للهواة من اأيِّ نوع اأو تاأ�شي�شها 
باأيـــة �شورة اأو تَملُّكها اأو حيازتهـــا باأية و�شيلة، داخل اأرا�شي المملكة اأو في مياهها الإقليمية 
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اأو اأجوائهـــا، اإل بعد الح�شـــول على ترخي�س بذلك من الإدارة، ويجب اأن ي�شتمل الترخي�س 
�س له. على البيانات الخا�شة بكلٍّ من المحطة والمرخَّ

م طلب الترخي�س لمزاولة خدمة هواة الال�شلكي كتابيـــًا اأو اإلكترونيًا اإلى الإدارة ِوْفقًا  ب - يقـــدَّ
للنموذج المعد لهذا الغر�س، على اأْن يكون م�شفوعًا بالم�شتندات الآتية:

 1 - ن�شخة من بطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر.
كان طالب  اإذا  اأ�شهر  تقل عن )6(  ل  لمدة  المملكة �شالحة  في  الإقامة  ن�شخة من   -  2  

الترخي�س اأجنبيًا.
 3 - ن�شخة من اأية �شهادات هواة الال�شلكي ممنوحة �شابقًا لطالب الترخي�س من جهات 
هذه  بتقديم  قام  ما  متى  العملي  المتحان  اأداء  من  الترخي�س  طالب  وُيعفى  اأخــرى، 

ال�شهادات اإلى الإدارة.
عة والطراز في حال طلب ا�شتيراد جهاز، مع موا�شفات  نِّ  4 - ا�شم الجهاز وال�شركة الُم�شَ

.)DOC( الجهاز المطلوب ا�شتخدامه ُمرفقة به ن�شخة من �شهادة اإعالن المطابقة
اأو  الطلب من خاللها  م  ُيقدَّ التي   - ُوِجدت  اإْن   - المحلية  ال�شركة  اأو  الموؤ�ش�شة  ا�شم   -  5 

بوا�شطتها.
 6 - ما يفيد موافقة الجهات المعنية ذات العالقة في حال تقديم طلب اإن�شاء اأو ت�شييد اأو 

ا�شتخدام برج لمحطة هواة الال�شلكي.
رة للترخي�س.  7 - ما يفيد �شداد الر�شوم المقرَّ

مادة )4(
�صروط الرتخي�ص

لدى  بذلك  اخلا�س  العملي  المتحان  الرتخي�س  طالب  اجتياز  الرتخي�س  ملنح  ُي�شرَتط 
الإدارة، والذي يبنيِّ فيه قدرة طالب الرتخي�س على ا�شتخدام وت�شغيل اأجهزة هواة الال�شلكي 

على الوجه الأمثل. 
ويجوز لالإدارة تخويل جهة اأخرى لإجراء المتحان العملي ِوْفقًا لالآلية املتََّبعة لدى الإدارة، 
ر اإجراء المتحان لأيِّ �شبب من الأ�شباب فيلتزم طالب الرتخي�س بتقدمي ما يفيد  ويف حال تعذُّ

�شني الذي تختاره الإدارة. قيامه بعدد )500( ات�شال حتت اإ�شراف اأحد املرخَّ
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مادة )5(
الَبتُّ يف طلب الرتخي�ص 

تقـوم الإدارة بالَبتِّ يف الطلـبـات املكتـمـلـة بعـد التاأ�شـيـر عليـهـا بتـاريـخ قـبـولهــا خـالل مـدة 
ل تتجاوز )90( يومًا من تاريخ تقدمي الطلب، وذلك بعد التن�شيق مع اجلهات املعنية ذات العالقة 

وبح�شب طبيعة كل طلب على حدة، وُيعترَب فوات هذه املدة دون ردٍّ مبثابة رْف�س �شمني للطلب.

مادة )6(
مْنح الرتخي�ص

�س لـــه بعد ا�شتيفائه ال�شـــروط والإجراءات  اأ - تمنـــح الإدارة ترخي�ـــس هـــواة الال�شلكي للمرخَّ
المن�شو�س عليها في هذه الالئحة والَمالحق المرفقة بها.

د  ب - تقوم الإدارة بتخ�شي�س اإ�شارة نداء خا�شة لطالب الترخي�س عند مْنحه الترخي�س، وتجدَّ
بتجديد الترخي�س. 

�س له بتركيـــب وت�شغيل وا�شتخدام محطة هـــواة ل�شلكي في  ي�شمـــح هـــذا الترخي�س للمرخَّ ج - 
العنوان الرئي�شي للمحطة المبيَّن في الترخي�س، والتي ت�شتخدم الأجهزة الال�شلكية المبيَّنة 

في الترخي�س. 

مادة )7(
تعديل بيانات الرتخي�ص

�س له اإخطار الإدارة كتابيًا اأو اإلكرتونيًا يف حال تغيريه للعنوان الرئي�شي  يجب على املرخَّ
للمحطة بالتن�شيق مع اجلهات املعنية ذات العالقة، على اأن يقوم بتقدمي كافة الأوراق الثبوتية 

الالزمة.
التاأكد من   - املعنية  الالزمة من اجلهات  املوافقات  اأْخذ  – بعد  له  �س  املرخَّ على  ويجب 

اإمكانية اإن�شاء محطة يف العنوان اجلديد، على اأن يتم اإ�شدار ترخي�س جديد بذلك.

مادة )8(
�صريان الرتخي�ص

اأ - ي�شري الترخي�س من تاريخ �شدوره اأو تجديده اإلى نهاية ال�شنة ذاتها ما لم يتم تعديله كتابة 
د الترخي�س �شنويًا بذات الإجراءات المتََّبعة لإ�شداره اأول مرة. من قبل الإدارة، وُيجدَّ

�س له ت�شليم جميع الأجهزة الم�شجلة با�شمه ح�شب ال�شجالت اإلى الإدارة،  ب - يجب على المرخَّ
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اأو اأْن يقـــوم بنقل ملكية جميع الأجهزة اإلى هـــاٍو اآخر في المملكة بعد موافقة الإدارة بذلك، 
اأو اأْن يقـــوم بت�شديرها اإلى خـــارج المملكة مع ت�شليم الإدارة �شهادة الت�شدير ال�شادرة من 

�شئون الجمارك، اأو اأْن يقوم باإلغائها لدى وزارة الداخلية.
�س له في حـــال رغبته العودة اإلى الهواية اأْن يتقـــدم بترخي�س جديد اإلى  يجـــب على المرخَّ ج - 
الإدارة ِوْفقـــًا لل�شروط والإجراءات المتََّبعة للح�شـــول على الترخي�س المن�شو�س عليها في 

هذا القرار.

الف�صل الثالث
ال�صروط واالإجراءات

مادة )9(
�صة �ص له ملحطة هواة مرخَّ   ت�صغيل وا�صتخدام املرخَّ

يخ�شع كل ترخي�س من تراخي�س هواة الال�شلكي لل�شروط والأحكام املن�شو�س عليها يف 
�شة. �س له لأية محطة هواة مرخَّ هذه املادة فيما يتعلق بت�شغيل املرخَّ

اأواًل: اأحكام عامة
�س له اللتـــزام بالأحكام الـــواردة باتفاقية التحـــاد الدولي لالت�شالت  1 - يجـــب علـــى المرخَّ

ولوائح الراديو، وبما ل يتعار�س مع لوائح واأنظمة الإدارة.
2 - يحـــق لالإدارة التفتي�س على محطات هواة الال�شلكي في اأيِّ وقت واأينما ُوِجدت في المملكة، 

وذلك بمراعاة الأحوال التي ُي�شتلَزم فيها اأْخذ الإذن من النيابة العامة.
3 - يحَظـــر ا�شتيـــراد اأو �شـــراء اأو بيع الأجهـــزة الراديوية اإل بعد اعتماد نوعيـــة اأجهزة الإر�شال 

الال�شلكية والح�شول على ت�شريح م�شبق بذلك من الإدارة.
4 - ا�شتخـــدام اأو حيـــازة اأجهزة راديوية غيـــر م�شرح بها من قبـــل الإدارة يعد مخالفة ل�شروط 

ترخي�س هواة الال�شلكي.
�س له، في حال طلبت منه الجهات المعنية، اإبراز ترخي�س هواة الال�شلكي  5 - يجب على المرخَّ

والأجهزة الراديوية التي تم الترخي�س بها من قبل الإدارة.
6 - ترخي�س هواة الال�شلكي غير قابل للتحويل.

�س له والإدارة كتابية ومر�شلة بالبريد الم�شجل  7 - تكون جميع الإخطارات المتباَدلة بين المرخَّ
الم�شحوب بعلم الو�شول اأو بالبريد الإلكتروني على العناوين اأدناه:

ح في ترخي�س  �س له، فحينئذ ير�َشل على العنوان البريدي المو�شَّ  اأ - اإذا كان اإلى المرخَّ
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هواة الال�شلكي.
 ب - اإذا كان اإلى الإدارة، فحينئذ ير�شل على �شندوق بريد 26627 – المنامة – مملكة 

البحرين.
ثانياً: االت�صال عبر محطة هواة الال�صلكي

�س له طلـــب ر�شالة بغر�س بثها با�شم طرف ثالث اإل في حالة الطوارىء  1 - ُيحَظـــر على المرخَّ
اأو الإغاثة من الكوارث الطبيعية.

�س له بث اأية ر�شالة با�شم طرف ثالث، بحيث: 2 - ُيحَظر على المرخَّ

اأو غير  اآخر ب�شكل مبا�شر  اأيِّ عائد  اأو  تتيح لأيِّ �شخ�س الح�شول على مك�شب مالي  اأ -   
مبا�شر.

 ب - تتعلق بالم�شائل المالية اأو التجارية لأيِّ �شخ�س.
�ـــس له بث ر�شائـــل اإلى محطة هـــواة ل�شلكي في بلد اأجنبـــي اإذا ن�شرت  3 - ُيحَظـــر علـــى المرخَّ
الإدارة اإ�شعـــارًا ي�شيـــر اإلى اأن حكومة ذلك البلد قد قدمت اعترا�شـــًا على اإر�شال وا�شتقبال 

الر�شائل بين محطات هواة الال�شلكي داخلها ومحطات هواة الال�شلكي خارجها.
�س له بث ر�شائل تتعلق بالجوانـــب الأمنية وكل ما يتعار�س مع الم�شالح  4 - ُيحَظـــر على المرخَّ

الوطنية للمملكة.
�س له بـــث ر�شائل با�شم طرف ثالـــث اإلى محطة هـــواة ل�شلكي في بلد  5 - ُيحَظـــر علـــى المرخَّ
اأجنبـــي اإل اإذا كانت لحكومة ذلك البلد ترتيبات خا�شة مع المملكة لبث وا�شتقبال الر�شائل 

با�شم اأطراف ثالثة بين محطات هواة الال�شلكي في المملكة وتلك التي في البلد الآخر.
�شة في حال ِعْلِمه بذلك اأو بمحطات  �س له الت�شال بمحطات غير مرخَّ 6 - ُيحَظر على المرخَّ

موجودة في دول محظور الت�شال بها.
�س له اأْن يُبثَّ ر�شائل وهو يعلم اأنهـا: 7 - ُيحَظر على المرخَّ

 اأ( زائفة اأو م�شلِّلة ومن المحتمل اأْن تهدد �شالمة الحياة اأو الأمن العام اأو الممتلكات.
 ب( عدائية للغاية اأو غير لئقة اأو بذيئة اأو فيها تهديد اأو تت�شمن الإ�شاءة والكراهية.

 ج( اإ�شارات نداء خاطئة.
�ـــس له التوا�شل باأيِّ �شكل مـــن الأ�شكال مع اأية دولـــة ل تعتبرها حكومة  8 - ُيحَظـــر علـــى المرخَّ

المملكة من الدول ال�شديقة.
ثالثا: ا�صتخدام محطة هواة الال�صلكي

�س له ا�شتخدام محطة هواة الال�شلكي لأغرا�س اإر�شال وا�شتقبال الر�شائل  1 - يجب على المرخَّ
�شة لالأغرا�س التالية فقط: من واإلى محطات هواة الال�شلكي الأخرى المرخَّ
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 اأ - التدريب الذاتي.
 ب - الت�شال البيني.

ق الفني والدرا�شة التقنية في مجال الت�شالت الراديوية.  ج - التََّحقُّ
كو�شيلة  الال�شلكي  بت�شغيل محطات هواة  المتعلقة  المعلومات  الأخبار وخدمات  بث   - د   

لت�شهيل الت�شال البيني.
م  رة باأية و�شيلة لغر�س اإخفاء معناها، فيما عدا اإ�شارات التََّحكُّ 2 - يجب األ تكون الر�شائل م�شفَّ

م الأر�شية والمحطات الف�شائية في خدمة الهواة ال�شاتلية. المتباَدلة بين محطات التََّحكُّ
3 - يحـــق لالإدارة والجهات الأمنية ال�شتحواذ موؤقتًا على محطات هواة الال�شلكي بعد التن�شيق 
مع الجهات المعنية عند ال�شرورة، واقت�شاًء لتحقيق الم�شلحة العامة، وذلك حينما تتوقف 
كل و�شائـــل التـ�شـــــال التي تتاأثـــر ب�شـبب الأعـا�شيــــر والزلزل والفي�شـانـــات اأو غيرها من 
لة  عوامـــل القـــوة القاهرة، كما يجوز لهــــواة الـال�شلـكي اإن�شاء محطات ل�شلكيـــة ثابتة ومَتَنقِّ
با�شتعمـــال اأجهـــزة وهوائيات ب�شيطة جـــدًا ورْبُطها مع الجهات المعنيـــة ذات الخت�شا�س، 
لنقـــل وتحويل كافة الر�شائل بيـــن مختلف الجهات المخت�شة والعاملـــة اأثناء تلك الحالت، 

وذلك كله بالتن�شيق مع الجهات المعنية.
ََّداُخل رابعاً: التـ

وتركيبها  الال�شلكي  هواة  محطة  اأجهزة  ت�شميم  اأنَّ  من  التاأكد  له  �س  املرخَّ على  يجب 
َتَداُخاًل �شارًا مع بث محطات الت�شالت  ُيحِدث  الذي ل  بال�شكل  يتم  وا�شتخدامها  و�شيانتها 
منط  تعديل  محطته،  من  �شار  َتَداُخل  حدث  اإذا  له  �س  املرخَّ على  ويتعنيَّ  الأخرى،  الراديوية 
الراديوية  التََّداُخل مع اخلدمات  الكفيلة مبْنع هذا  الفنية  بالو�شائل  اأو تزويد محطته  الت�شغيل 

الأخرى.
خام�صاً: ت�صغيل محطة هواة ال�صلكي

�س له اإر�شال الإعـــالن عن اإ�شارة النداء في بدايـــة الت�شال لأية محطة  1 - يجـــب علـــى المرخَّ
لهـــواة الال�شلكـــي تتم مناداتهـــا اأو الت�شال بها، علـــى اأْن يعُقب ذلك اإر�شـــال اإ�شارة النداء 
�س له )با�شتثنـــاء محطة اإر�شادية لهواة الال�شلكي  الخا�شـــة بمحطة هواة الال�شلكي للمرخَّ

اإعادة بث لهواة الال�شلكي(، وذلك: محطة  Beacon" اأو   - "بيكون 
 اأ - عند بدء الإر�شال واإنهائه.

 ب - لأي اإر�شال تزيد مدته عن )10( دقائق وذلك لمرة واحدة على الأقل خالل كل )10( 
دقائق من الإر�شال.

 ج - بال�شوت مع ا�شتخدام اأيٍّ من اللغتين العربية اأو الإنجليزية، �شواء ب�شورتها المرئية اأو 
بوا�شطة اأية �شفرة دولية معترف بها.
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ب َتَداُخاًل  �س له ت�شغيل اأية محطـــة هواة ل�شلكي اإذا كان ت�شغيلهـــا ي�شبِّ ُيحَظـــر علـــى المرخَّ  - 2
�شارًا مع خدمات الت�شالت الراديوية نتيجة للبث الذي ترى الإدارة اأنه:

د ال�شمي.  اأ  -  يختلف بقْدر غير مقبول عن التََّردُّ
دات جانبية ينتج عنها انبعاثات عري�شة النطاق غير  َتــَردُّ اأو  ب - ُي�شِدر �شجيجًا عاليًا   

مقبولة.
دات توافقية.  ج - يحتوي على َتَردُّ

 د - ت�شدر عنه اإ�شعاعات اأخرى غير اأ�شا�شية.
 هـ - ينتج عن اإجراءات ت�شغيل غير منا�شبة اأو غير كافية.

�س له في اإعادة اإر�شال بث �شادر من محطة اأخرى لهواة الال�شلكي فينبغي  3 - اإذا رِغب المرخَّ
�س له: على المرخَّ

�س له الآخر لإعادة اإر�شال البث.  اأ( الح�شول على موافقة المرخَّ
�س له الآخر في بداية كل بث وفي نهايته.  ب( بث اإ�شارة النداء الخا�شة بالمرخَّ

 ج( اأْن ي�شير، كجزء من عملية البث، اإلى اأنها عملية اإعادة اإر�شال لبث من محطة اأخرى 
لهواة الال�شلكي.

�صاد�صاً: الرقابة على االأجهزة بمحطة هواة ال�صلكي
�س له اأْن يتاأكد في جميع الأوقات من اأنَّ ت�شغيل محطة هواة الال�شلكي يتم  1 - يجب على المرخَّ

ل موؤهل اأو تحت اإ�شرافه، اإل اإذا كانت المحطة: من ِقَبل ُم�َشغِّ

 اأ  -  محطة اإعادة بث لهواة الال�شلكي.
."Beacon - ب - محطة اإر�شادية لهواة الال�شلكي "بيكون 

ل الموؤهل المن�شو�س عليه في الفقرة ال�شابقة: د بالُم�َشغِّ ُيق�شَ  - 2

�س له �شخ�شيًا.  اأ( المرخَّ
 ب( �شخ�شًا يحمل ترخي�س هواة ل�شلكي �شادر من الإدارة. ول ُي�شتَرط في ذلك ال�شخ�س 
لين  اأْن يكون قد قام بتركيب و�شيانة محطة هواة ل�شلكي ت�شغيلية من قبل، مثل الُم�َشغِّ

�س لهم الُجدد الذين لم ي�شتروا اأجهزة الإر�شال الال�شلكية.   المرخَّ
ل للح�شول على ترخي�س هواة ل�شلكي   ج - �شخ�شًا اجتاز الختبار وا�شتوفى �شروط التاأهُّ

في المملكة.
�س لهم من اأية دولة اأخرى بعد الح�شول على الترخي�س   د - اأحد هواة الال�شلكي المرخَّ

الالزم من الإدارة.
3 - عندما تقوم محطة هواة ل�شلكي با�شتخدام الإر�شال الأوتوماتيكي اأو اأنماط حا�شوبية - على 
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�شبيـــل المثال الحزمة )AX25( والطابعـــة الال�شلكية )RTTY( و)WSJT( - اأو تركت بال 
ق مما يلي: �س له التَُّحقُّ رقابة، فعلى المرخَّ

 اأ  - �شرورة اأْن يتوقف البثُّ في حالة وجود ُعْطل يوؤدي اإلى اإر�شال متوا�شل غير مق�شود 
وي�شتمر لأكثر من )10( دقائق.

َتَداُخاًل �شارًا مع خدمة  �شبَّب  اإذا  فورًا  الال�شلكي  الإر�شال من محطة هواة  اإيقاف   -  ب 
ات�شال ل�شلكي اأخرى.

�صابعاً: ت�صغيل محطة هواة ال�صلكي في مكان موؤقت
�س له ت�شغيل محطة  1 - مع مراعاة مدد التراخي�س المبيَّنة في هذا القرار، ُيحَظر على المرخَّ

هواة ل�شلكي لمدة م�شتمرة في غير العنوان الرئي�شي للمحطة:

 - "بيكون  الال�شلكي  لهواة  اإر�شادية  محطة  المحطة  كانت  اإذا  اأيــام   )7( من  لأكثر  اأ(   
اإعادة بث لهواة الال�شلكي. محطة  Beacon" اأو 

 ب( لأكثر من )21( يومًا في الأحوال الأخرى.
�س له القيام بما يلي: 2 - في المواقع الموؤقتة يجب على المرخَّ

 اأ - ا�شتخدام الرمز  " Stroke P( "/P( مع اإ�شارة نداء المحطة للترا�شل التلغرافي وكلمة 
)Portable( للتََّرا�ُشل الهاتفي مع تو�شيح موقع المحطة كل )30( دقيقة بدقة ت�شل اإلى 

د المواقع العام )التجاه �شماًل و�شرقًا(. )5( كلم على الأقل بوا�شطة محدِّ
الجغرافية  الإحداثيات  اأو  )العنوان  الموقع  لالإدارة عن  م�شبق  كتابي  اإ�شعار  تقديم   -  ب 

�شماًل و�شرقًا(.
ثامناً: ت�صغيل محطات هواة الال�صلكي المتنقلة )االأر�صية(

الرمز  ا�شتخدام  فيجب  متنقلة  ل�شلكي  هواة  محطة  بت�شغيل  يقوم  له  �س  املرخَّ كان  اإذا 
 )Mobile( مع اإ�شارة النداء اخلا�شة باملحطة للرتا�شل التلغرايف، وكلمة )Stroke M( "/M"
ا�ُشل الهاتفي، مع �شرورة توفري البيانات املتعلقة باملحطة املتنقلة لتحديث �شجالت الإدارة. َ للرتَّ

تا�صعاً: ال�صجــــالت
�س له باأْن يكون لديه �شجل دائم بجميع عمليات الإر�شال التي جُتَرى بالعنوان  يلتزم املرخَّ
تاريخ ووقت  ال�شجل  ي�شمل  اأن  املوؤقتة، على  املواقع  املتنقلة وجميع  واملحطة  للمحطة،  الرئي�شي 
د  دُّ َ والرتَّ الإر�شال  بطريقة  يتعلق  فيما  اإر�شال  واآخر  اأول   - عامليًا  املن�شق  اأو  املحلي  بالتوقيت   -
اأثناء  اإلكرتونية منه  اأيِّ ات�شال(، وتزويد الإدارة بن�شخة  اأو  امل�شتخدم والهدف )مثل الختبار 

جتديد الرتخي�س.
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مادة )10(
ا�صتخدام ترخي�ص هواة الال�صلكي )الفئة العامة(

يخ�شع كل ترخي�س من تراخي�س هواة الال�شلكي )الفئة العامة( – ف�شاًل عن ال�شرتاطات 
الأخرى الواردة يف هذا القرار - لل�شروط الإ�شافية الواردة يف هذه املادة، واملتعلقة با�شتخدام 
)الفئة  الال�شلكي  هواة  ترخي�س  واأحكام  ل�شروط  ِوْفقًا  ل�شلكي  هواة  محطة  لأية  له  �س  املرخَّ

العامة(.
دات الم�صموح بهـا اأواًل: نطاقات التََّردُّ

�س له بت�شغيل محطة هواة الال�شلكي بحيث يكون الإر�شال وال�شتقبال �شمن  يلتزم املرخَّ
دات  َتَردُّ مع  امللحق،   )1( اجلدول  من   )2( العمود  يف  بالتف�شيل  ح  املو�شَّ دات  دُّ َ الرتَّ نطاق 
طاقات املذكورة يف احلا�شية بذات اجلدول امللحق بهذه الالئحة. ال�شتقبال الإ�شافية بح�شب النِّ

ثانياً: االنبعاثات
ح بالعمود )3( وقـــوة بث ل تتجاوز  �ـــس لـــه با�شتخدام النبعاث العـــام المو�شَّ 1 - يلتـــزم المرخَّ

حة في العمود )4( من الجدول )1( الملحق. الحدود المو�شَّ
�س له ت�شغيل محطة هواة الال�شلكي )الفئة العامة( بانبعاث عري�س النطاق  2 - ل يجوز للمرخَّ

دات تقل عن )2400( ميجاهرتز. وعلى َتَردُّ
�س له ت�شغيل محطة هواة الال�شلكي )الفئة العامة( بانبعاث عري�س النطاق  3 - ل يجوز للمرخَّ
اإذا كان ت�شغيلها ي�شبب التََّداُخل مع خدمة ات�شالت راديوية اأخرى اأو مع محطة هواة ل�شلكي 

دات. ل ت�شتخدم انبعاثات عري�شة النطاق، في نف�س نطاق التََّردُّ

مادة )11(
ا�صتخدام ترخي�ص هواة الال�صلكي )فئة املبتدئني(

يخ�شع كل ترخي�س من تراخي�س هواة الال�شلكي )فئة املبتدئني( – ف�شاًل عن ال�شرتاطات 
الأخرى الواردة يف هذا القرار - لل�شروط الإ�شافية الواردة يف هذه املادة واملتعلقة با�شتخدام 
)فئة  الال�شلكي  هواة  ترخي�س  واأحكام  ل�شروط  ِوْفقًا  ل�شلكي  هواة  محطة  لأية  له  �س  املرخَّ

املبتدئني(.
دات الم�صموح بها اأواًل: نطاقات التََّردُّ

�س له بت�شغيل محطة هواة الال�شلكي )فئة املبتدئني( بحيث يكون الإر�شال فقط  يلتزم املرخَّ
ح بالتف�شيل يف العمود )2( من اجلدول )2( امللحق. دات املو�شَّ دُّ َ �شمن نطاق الرتَّ

ثانياً: االنبعاثات
ح بالعمود )3( وقوة بث ل تتجاوز احلدود  �س له با�شتخدام النبعاث العام املو�شَّ يلتزم املرخَّ
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حة يف العمود )4( من اجلدول )2( امللحق. املو�شَّ

مادة )12(
ا�صتخدام ترخي�ص هواة الال�صلكي 

)"Beacon - محطة اإر�صادية لهواة الال�صلكي "بيكون(
يخ�شع كل ترخي�س من تراخي�س هواة الال�شلكي )محطة اإر�شادية لهواة الال�شلكي "بيكون 
– ف�شاًل عن ال�شرتاطات الأخرى الواردة يف هذا القرار - لل�شروط الإ�شافية   )"Beacon -
�س له لأية محطة اإر�شادية لهواة الال�شلكي "بيكون  الواردة يف هذه املادة واملتعلقة بت�شغيل املرخَّ

- Beacon" ِوْفقًا ل�شروط واأحكام ترخي�س هواة الال�شلكي.
�س له بت�شغيل محطة اإر�شادية لهواة الال�شلكي "بيكون - Beacon" وذلك ببث  ويلتزم املرخَّ
�شة له، بواقع مرة واحدة على الأقل كل )10( دقائق من ت�شغيل املحطة.  اإ�شارة النداء املخ�شَّ

�س له يف ذلك. ويجوز اإ�شافة الرمز "B/" لإ�شارة النداء اإذا رِغب املرخَّ

مادة )13(
ا�صتخدام ترخي�ص هواة الال�صلكي 
)محطة اإعادة بث لهواة الال�صلكي(

يخ�شع كل ترخي�س من تراخي�س هواة الال�شلكي )محطة اإعادة بث لهواة الال�شلكي( – 
الواردة يف هذه  الإ�شافية  لل�شروط   - القرار  هذا  الواردة يف  الأخرى  ال�شرتاطات  ف�شاًل عن 

املادة واملتعلقة با�شتخدام ترخي�س هواة الال�شلكي )محطة اإعادة بث لهواة الال�شلكي( الآتية:
اأواًل: ا�صتخدام محطة اإعادة بث لهواة الال�صلكي

�س له بت�شغيل محطة اإعادة بث لهواة الال�شلكي لغر�س: 1 - يلتزم المرخَّ

دات معيَّنة.  اأ  -  اإعادة اإر�شال الإ�شارات التي ت�شتقبلها المحطة على َتَردُّ
لهواة  بث  اإعــادة  لمحطة  دة  المحدَّ الخارجة  دات  التََّردُّ على  دوري  ب�شكل  اإ�شارة  بث   -  ب 
الال�شلكي، على األ يقل الفا�شل الزمني بين كل عمليات البث عن )10( دقائق ت�شمل 
اإ�شارة نداء محطة اإعادة بث لهواة الال�شلكي وب�شكل اختياري المعلومات الجغرافية و/

اأو الفنية.
2 - يجـــب اأْن تت�شمـــن محطة اإعادة بث لهواة الال�شلكي جهـــازًا يمنع بث اإ�شارة في غياب اإ�شارة 
واردة اأو م�شتقِبلـــة با�شتثنـــاء المعلومات المذكورة في الفقـــرة الفرعية )ب( من البند )1( 

من الفقرة )اأوًل( من هذه المادة.
3 - مـــع مراعـــاة البند )2( من الفقـــرة )اأوًل( من هذه المادة، يجـــوز تو�شيل محطة اإعادة بث 
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لهـــواة الال�شلكـــي بمحطات اإعـــادة بث اأخرى لهـــواة الال�شلكي عن طريق و�شلـــة تقوية مثل 
م�شروع تو�شيل ل�شلكي الإنترنت )IRLP( اأو ببرمجيات )Echolink( اأو خدمة ال�شوت عبر 
�س  �س له ال�شماح للهـــواة الآخرين المرخَّ بروتوكـــول الإنترنت )VOIP(. كمـــا يجوز للمرخَّ
 )Echolink( لهـــم التو�شيل المبا�شر بمحطة اإعادة بـــث لهواة الال�شلكي با�شتخدام برنامج
ق من ا�شتخدام اإ�شارة نداء �شارية للهواة قبل بث  اأو اأيِّ برنامج اآخر يحتوي على و�شيلة التََّحقُّ

الإ�شارة على ُمخَرجات محطة اإعادة بث.
دات اإ�شمية اأقل من )29( ميجاهرتز. 4 - ل يجوز اإن�شاء محطة اإعادة بث لهواة الال�شلكي على َتَردُّ

�ـــس له اأمرًا من الإدارة بوْقف البث مـــن محطة اإعادة بث لهواة الال�شلكي،  5 - اإذا تلقـــى المرخَّ
فعليـــه اأْن يتاأكـــد من وجود الو�شائل الفاعلة لوْقف البث خـــالل )15( دقيقة من ت�شلُّم الأمر 

والتي يجب اأن يتم توثيقها وتحديثها ح�شب الحاجة.
ثانياً: نظام مراقبة النفاذ

�س له ت�شغيل محطة اإعادة بث لهواة الال�شلكي با�شتخدام  1 - يجوز لالإدارة اأْن تطلب من المرخَّ
ح فـــي البند )2( من الفقرة )ثانيًا( من هذه المادة اإذا كانت  نظـــام لمراقبة النفاذ المو�شَّ
دات الداخلة  دات خارجـــة تختلف عن التََّردُّ محطـــة اإعادة بث لهواة الال�شلكي ت�شتخدم َتَردُّ

الخا�شة بالمحطة.
2 - يجب اأْن يكون نظام مراقبة النفاذ:

اأ - اأحد هذين النظامين اأو كليهما:
1( نظام الدفقة الطنينية )tone burst system( بتردد )1750( هيرتز.

)continuous tone coded squelch system( ر بالنغمات 2( نظام خْفت تلقائي متوا�شل م�شفَّ
حة في الجدول )3( الملحق. دات المو�شَّ وي�شتخدم التََّردُّ

ب - يجب اأْن يمَنع نظام مراقبة النفاذ اأيَّ بث من محطة اإعادة بث لهواة الال�شلكي على 
المطابقة  النفاذ  اإ�شارات مراقبة  ا�شتقبال  في حالة عدم  للمحطة  الخارجة  دات  التََّردُّ
لأيٍّ من النظامين في الفقرة الفرعية )اأ( من البند )2( من الفقرة )ثانيًا( من هذه 

المادة.
ثالثا: اإ�صارة النـداء

النداء  اإ�شارة  اإعادة بث لهواة الال�شلكي عن طريق بث  له بت�شغيل محطة  �س  يلتزم املرخَّ
ت�شغيل  الأقل كل )10( دقائق من  واحدة على  بواقع مرة  ا�شتخدامها وذلك  للمحطة  ح  امل�شرَّ

�س له يف ذلك. املحطة. ويجوز اإ�شافة الرمز "R/" لإ�شارة النداء اإذا رِغب املرخَّ
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الف�صل الرابع 
التدابري

مادة )14(
به  العمل  اإيقاف  اأو  الرتخي�س  اإلغاء  لالإدارة  بامل�شئولية اجلنائية، يجوز  الإخالل  مع عدم 

موؤقتًا، يف اإحدى احلالت الآتية:
1 - اإذا كانت الم�شلحة العامة تقت�شي ذلك.

2- اإذا انتفى �شْرط اأو اأكثر من �شروط مْنح الترخي�س.
�س له بمخالفة اأيِّ حكم من اأحكام هذه الالئحة. 3- اإذا قام المرخَّ

مادة )15(
النفاذ

على املعنيني تنفيذ هذا القرار والـَمالحق املرفقة به، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 
يف اجلريدة الر�شمية.

الرئي�ص التنفيذي لهيئة املعلومات
واحلكومة االإلكرتونية

محمد علي القــائـد

�شدر بتاريخ: 6 �شـــوال 1439هـ
الـمــوافــــــــق: 20 يونيو 2018م
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هيئة املعلومات واحلكومة االإلكرتونية

 قرار رقم )2( ل�صنة 2018
الت الال�صلكية الثابتة )نقطة اإلى نقطة(  ب�صاأن الئحة تراخي�ص الو�صْ

 اخلا�صة وغري التجارية، والـُملحق املعتَمد جلميع م�صتخدمي 
خدمات االت�صاالت يف مملكة البحرين

الرئي�س التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:
ل  بعد الطالع على قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، املعدَّ

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017،
وتوزيع  بتخطيط  اخلا�شة  ال�شيا�شات  اعتماد  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )4( رقم  القرار  وعلى 

دي، دُّ َ ْيف الرتَّ الطَّ
ْيف  الطَّ وتن�شيق  ا�شرتاتيجية  جلنة  وت�شكيل  باإن�شاء   2015 ل�شنة   )50( رقم  القرار  وعلى 

دي، دُّ َ الرتَّ
وعلى القرار رقم )29( ل�شنة 2016 ب�شاأن اعتماد اخلطة الوطنية الرابعة لالت�شالت،

واخلدمات  الرتاخي�س  الهيئة على  تفر�شها  التي  الر�شوم  ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  وعلى 
الأخرى ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2017،

الراديوية  لالأجهزة  النوعي  العتماد  �شروط  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 
ق�شرية املدى،

دات، دُّ َ وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن اعتماد اخلطة الوطنية للرتَّ
وعلى التقارير والتو�شيات ال�شادرة من الحتاد الدويل لالت�شالت ذات العالقة،

دي، دُّ َ ْيف الرتَّ وبعد اأْخذ راأي جلنة ا�شرتاتيجية وتن�شيق الطَّ
والت�شالت  املعلومات  لأمن  التنفيذي  الرئي�س  نائب  باأعمال  القائم  عْر�س  على  وبناًء 

الراديوية،

قرر االآتي:
مادة )1(
التعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، 
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ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
دات والرقابة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. االإدارة: اإدارة التراخي�س الال�شلكية والتََّردُّ

�شة في مجال تكنولوجيا المعلومات  االتحاد الدولي لالت�صاالت: وكالة الأمم المتحدة المتخ�شِّ
والت�شالت.

الموؤتمـــر العالمي لالت�صاالت الراديوية: الموؤتمرات العالمية لالت�شالت الراديوية التي تعقد 
ب�شفـــة دوريـــة ل�شتعرا�س ومراجعة لوائح الراديـــو - عند ال�شرورة - والمعاهـــدة الدولية التي 
دات الراديوية ومدارات ال�شواتل الم�شتقرة وال�شواتل غير الم�شتقرة  تحكم ا�شتخدام طيف التََّردُّ
بالن�شبـــة اإلـــى الأر�س. وتتم هـــذه المراجعات ِوْفق جـــدول اأعمال يقرره مجل�ـــس التحاد الدولي 
لالت�شـــالت، الذي يراعـــي التو�شيات ال�شادرة عـــن الموؤتمرات العالميـــة ال�شابقة لالت�شالت 

الراديوية.
رات الموؤتمرات العالمية لالت�شالت الراديوية، بما في ذلك كافة التذييالت  لوائح الراديو: مقرَّ
والقـــرارات والتو�شيـــات، اإ�شافة اإلى تو�شيات قطـــاع الت�شالت الراديوية فيمـــا يتعلق بم�شائل 

الت�شالت الراديوية المحالة اإليها.
الت  د راديوي لو�شْ د راديوي اأو قناة َتَردُّ الترخي�ص: الإذن الذي ُت�شِدره الإدارة لتخ�شي�س َتَردُّ

اأحادية التجاه بين مواقع ثابتة.
�ص له: الجهة التي ي�شدر لها الترخي�س. المرخَّ

اأجهـــزة االت�صال الراديوي ق�صيرة المدى: الأجهزة الراديوية التي ُت�شتخَدم على اأ�شا�س ثانوي 
د الراديوي وهوائي  لة لُمْخَرجات التََّردُّ زة بو�شْ كمحطـــات ثابتة اأو متنقلة اأو محمولة، وتكون مجهَّ
�ـــس اأو مدمـــج، والتي توفر ات�شالت اأحادية اأو ثنائية التجـــاه، ويكون احتمال ت�شبُّبها في  مخ�شَّ

التََّداُخالت في تجهيزات راديوية اأخرى �شئياًل جدًا.

مادة )2(
نطاق �صريان الالئحة

الت الال�شلكية الثابتة )نقطة اإلى نقطة(، وُت�شتثَنى  ت�شري اأحكام هذه الالئحة على الو�شْ
الت( التي تقع يف نطاق )5( جيجاهريتز. منها اأجهزة الت�شال الراديوية ق�شرية املدى )الو�شْ

مادة )3( 
الـَمالحق

ُتعد الـَمالحق املرفقة بهذا القرار جزءًا ل يتجزاأ منه، وتطبَّق على جميع م�شتخدمي خدمات 
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الت�شالت يف مملكة البحرين.

مادة )4(
تقدمي طلب الرتخي�ص 

الت اأحادية التجاه  د راديوي لو�شْ د راديوي اأو قناة َتَردُّ اأ - ل يجـــوز لأيِّ �شخ�س تخ�شي�س َتـــَردُّ
بين مواقع ثابتة اإل بعد الح�شول على ترخي�س بذلك من الإدارة.

م طلـــب الترخي�س كتابيًا اإلى الإدارة وفقًا للنموذج المعـــد لهذا الغر�س، اأو من خالل  ب - ُيقـــدَّ
قنوات التوا�شل التي توفرها الإدارة، على اأْن يكون م�شفوعًا بن�شخة من ال�شجل التجاري في 

م الطلب م�شتخِدمًا جديدًا، واأية بيانات اأخرى تطلبها الإدارة. حال كان مقدِّ

 مادة )5(
الَبتُّ يف طلب الرتخي�ص

اأ - تقـــوم الإدارة بدرا�شـــة الطلـــب للتاأكـــد مـــن توافـــر كافـــة المعلومـــات المطلوبـــة وا�شتيفائه 
لال�شتراطـــات والمتطلبـــات الفنيـــة المبيَّنة في المالحـــق المرفقة بهذه الالئحـــة، ول ُيقبل 

الطلب غير الم�شتوفي لال�شتراطات والمتطلبات الفنية.

ر الطلب الم�شتوفي لال�شتراطات والمتطلبات الفنية، ويتم اإدخال المعلومات في نظام  ب - يمـــرَّ
دات المنا�شبة، وفي  دي لإجراء ح�شابات التََّداُخالت وتخ�شي�ـــس التََّردُّ ْيـــف التََّردُّ اإدارة الطَّ
دي  دات منا�شبة لطالب الترخي�ـــس نتيجة لزدحام النطاق التََّردُّ ر تخ�شي�س َتَردُّ حالـــة تعذُّ

مه مع ذْكر الأ�شباب والحلول الممكنة اإْن ُوِجدت. المطلوب يتم اإرجاع الطلب لمقدِّ

يجـــب على الإدارة الَبتُّ في طلب الترخي�س خالل مـــدة ل تتجاوز )7( اأيام عمل من تاريخ  ج - 
تقديـــم الطلب، م�شتوفيـــًا لال�شتراطات والمتطلَّبـــات الفنية الالزمة.  وُيعتَبـــر انق�شاء هذه 
ه وجب اأْن  المـــدة دون رد بمثابة رْف�ـــس �شمني للطلب، واإذا انتهت درا�شة الطلـــب اإلى رْف�شِ

بًا، ول ُيعتد بالمدة الم�شار اإليها في الحالت الآتية:  ْف�س م�شبَّ يكون قرار الرَّ

 1- الطلبات المتوقفة لأ�شباب خا�شة بطالب الترخي�س.
 2- الطلبات التي تحتاج اإلى تن�شيق على الم�شتوى الإقليمي والدولي، والتي ت�شتغرق وقتًا 
اأطول من الأوقات الم�شار اإليها، وذلك لأ�شباب خارجة عن �شالحيات الإدارة، على اأْن 

يتم اإخطار طالب الترخي�س بذلك.
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رة لتقديـــم الطلب قبل مْنحه الترخي�س،  يجـــب على طالـــب الترخي�س �شداد الر�شوم المقرَّ د - 
وذلك ِوْفقًا لقائمة الر�شوم التي تعتمدها الإدارة لهذا الترخي�س.

مادة )6(
مْنح الرتخي�ص

متنح الإدارة الرتخي�س لطالبه بعد ا�شتيفائه ال�شروط والإجراءات املن�شو�س عليها يف هذه 
الالئحة واجلداول امللحقة بها.

وي�شري الرتخي�س من تاريخ �شدوره اإلى نهاية ال�شنة ذاتها، ويجوز جتديد الرتخي�س �شنويًا 
بذات ال�شروط والإجراءات املتََّبعة لطلب الرتخي�س.

مادة )7(
نطاق الرتخي�ص

�س له - بموجب الترخي�س - تركيب المحطات الال�شلكية وت�شغيلها وا�شتخدامها  اأ - يجوز للمرخَّ
تَبعًا للعناوين المبيَّنة في الترخي�س، وكذلك الأجهزة الال�شلكية المبيَّنة في الترخي�س.

�س له الح�شول على ت�شريح من الجهات المعنية ذات الخت�شا�س عند  ب - يجـــب على المرخَّ
لة الال�شلكية الثابتة )نقطة اإلى نقطة(. اإن�شاء اأو ت�شييد اأو ا�شتخدام برج للو�شْ

مادة )8(
الرتخي�ص املوؤقت

لة الال�شلكية الثابتة )نقطة اإلى  يجوز لطالب الرتخي�س احل�شول على ترخي�س موؤقت للو�شْ
نقطة( ِوْفقًا لل�شروط وال�شوابط والإجراءات املعتَمدة من ِقَبل الإدارة، �شريطة �شداد الر�شوم 

رة لتقدمي الطلب. املقرَّ

مادة )9(
التزامات االإدارة

تلتزم الإدارة مبا يلي:
لة الال�شلكية الثابتة )نقطة اإلـــى نقطة( على الم�شتويات  دات الراديويـــة للو�شْ 1 - تن�شيـــق التََّردُّ

الوطنية والإقليمية والدولية.
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لة الال�شلكية الثابتة )نقطة اإلى نقطة( والإخطار ب�شاأنها  دات الراديوية للو�شْ ـــَردُّ 2 - ت�شجيل التَّ
دة في لوائح الراديو. لدى التحاد الدولي لالت�شالت ِوْفقًا لالإجراءات المحدَّ

– يف جميع الأحوال - التعاون ب�شكل فعال مع الإدارة خالل هذه  وعلى طالب الرتخي�س 
الإجراءات.

مادة )10(
دية اخلا�صعة للدرا�صة دُّ َ النَِّطاقات الرتَّ

دية خا�شعة للدرا�شة ب�شفة دورية من خالل  يجب على الأطراف امل�شتخِدمة لِنَطاقات َتَردُّ
املوؤمتر العاملي لالت�شالت - لغر�س النظر يف اإعادة ا�شتخدامها خلدمات جديدة اأو تخ�شي�شات 

اإ�شافية خلدمة قائمة وذلك لزدياد الطلب عليها - المتثال لأوامر الإدارة باإخالئها.

مادة )11(
النفاذ

التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  به،  املرفقة  والـمالحق  القرار  هذا  اأحكام  تنفيذ  املعنيني  على 
لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

الرئي�ص التنفيذي لهيئة املعلومات
واحلكومة االإلكرتونية

محمد علي القــائـد

�شدر بتاريخ: 6 �شـــوال 1439هـ
الـمــوافــــــــق: 20 يونيو 2018م
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جمل�ص اإدارة م�صرف البحرين املركزي

 قرار رقم )1( ل�صنة 2018
 بتعديل بع�ص اأحكام القرار رقم )40( ل�صنة 2016

ب�صاأن الر�صوم املفرو�صة على ت�صجيل الُعَهد املالية والرتخي�ص الأمناء الُعَهد
 

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

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 2016 يف �شاأن الُعَهد، وعلى الأخ�س املادتني )25( 

و )26( منه،
املالية  الُعَهد  ت�شجيل  على  املفرو�شة  الر�شوم  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )40( رقم  القرار  وعلى 

والرتخي�س لأمناء الُعَهد،
وعلى القرار رقم )33( ل�شنة 2018 يف �شاأن �شروط واإجراءات الرتخي�س مبزاولة ن�شاط 

اأمني الُعهدة،
وبعد موافقة جمل�س اإدارة م�شرف البحرين املركزي،

 
قرر االآتي:
املادة )1(

ُي�شتبَدل بن�س املادة الأولى من القرار رقم )40( ل�شنة 2016 ب�شاأن الر�شوم املفرو�شة على 
ت�شجيل الُعَهد املالية والرتخي�س لأمناء الُعَهد، الن�س الآتي:

لها م�شرف البحرين املركزي طبقًا حلكم املادتني )25(  د فئات الر�شوم التي ُيَح�شِّ  حتدَّ
و)26( من القانون رقم )23( ل�شنة 2016 يف �شاأن الُعَهد، على النحو الآتي:

1 - 100 دينار)مائـــة دينار(، ر�ْشم غير م�شترَجع عـــن اأيِّ طلب ترخي�س اأمين ُعْهَدة جديد من 
الفئتين )اأ( و)ب(.

2 - 2000 دينـــار )األفـــا دينـــار(، ر�ْشم مْنـــح الترخي�س لأميـــن الُعْهَدة من الفئـــة )اأ( وتجديده 
ال�شنوي.

3 - 100 دينـــار )مائـــة دينار(، ر�ْشـــم مْنح الترخي�س لأميـــن الُعْهَدة من الفئـــة )ب( وتجديده 
ال�شنوي.
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4 - 50 دينارًا )خم�شون دينارًا(، ر�ْشم ت�شجيل الُعْهَدة في �شجل الُعَهد.
5- 10 دنانيـــر )ع�شرة دنانير(، ر�ْشم اإلغاء الُعْهَدة اأو قيد اإنهائها اأو انتهائها اأو العدول عنها، اأو 

اأيُّ تغيير يطراأ على بياناتها.

 
مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.
 

مادة )3(
على محافظ م�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
 

  
رئي�ص جمل�ص اإدارة

م�صرف البحرين املركزي
  محمد ح�صني يتيم

 �شدر بتاريخ: 17 �شوال 1439هـ
الـمــــوافــــــــق: 1 يــوليـــو 2018م
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م�صرف البحرين املركزي

 قرار رقم )35( ل�صنة 2018
ب�صاأن اإلغاء ترخي�ص بنك جملة تقليدي )فرع( لـ)بنك بارودا(

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

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

قرر االآتي:
مادة )1(

ُيلغى ترخي�س بنك  جملة تقليدي )فرع( لـ)بنك بارودا( املمنوح بتاريخ 28 اأكتوبر 2007م 
وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 67555.

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

محافظ م�صرف البحرين املركزي
ر�صيد محمد املعراج

�شدر بتاريخ: 14 �شوال 1439هـ 
الـمـــوافــــق: 28 يـونيــــو 2018م
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موؤ�ص�صة التنظيم العقاري

 قرار رقم )4( ل�صنة 2018
ب�صاأن الرتخي�ص مبزاولة ن�صاط اإدارة وت�صغيل العقارات

رئي�س مجل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري :
بعد الطالع على قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2017 بتنظيم موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،
وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2018 ب�شاأن حتديد الر�شوم امل�شتَحقة على اخلدمات والطلبات 

والرتاخي�س ال�شادرة طبقًا لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري،
وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

قرر االآتي
الف�صل االأول
اأحكام عامة

الفرع االأول
تعاريف

مادة )1(
يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعايَن الواردة يف 
للكلمات  يكون  كما   ،2017 ل�شنة   )27( رقم  بالقانون  ال�شادر  العقاري  القطاع  تنظيم  قانون 

والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
القانون: قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017.

م اإلى الموؤ�ش�شة للح�شول على ترخي�س لمزاولة ن�شاط اإدارة وت�شغيل  الطلـــب: الطلـــب الذي يقدَّ
ه الموؤ�ش�شة.  العقارات وفقًا للنموذج الذي ُتِعدُّ

طالـــب الترخي�ـــص: كل �شخ�ـــس طبيعي اأو اعتبـــاري يتقدم بطلب اإلـــى الموؤ�ش�شة للح�شول على 
ترخي�س لمزاولة ن�شاط اإدارة وت�شغيل العقارات.  

الترخي�ص: الموافقة النهائية المكتوبة ال�شادرة عن الموؤ�ش�شة لطالب الترخي�س. 
�س له بمزاولـــة ن�شاط اإدارة وت�شغيل  المديـــر العقاري: ال�شخ�ـــس الطبيعي اأو العتباري المرخَّ
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العقارات. 
ال�صجل: �شجل الُمدراِء العقاريين المن�شاأ بموجب المادة )23( من هذا القرار. 

نة ال�صلوك: قواعد ال�شلوك التي يلتزم بها الُمدراُء العقاريون، وت�شدر عن الموؤ�ش�شة.   مدوَّ
التدريـــب المهنـــي الم�صتمـــر: البرامج التدريبية المعتَمدة مـــن الموؤ�ش�شة، وت�شمل المحا�شرات 

والتدريب وغيرها.
كها، بما في ذلك  ن�صـــاط اإدارة وت�صغيـــل العقارات: اأعمـــال اإدارة وت�شغيل العقارات نيابًة عن ُمالَّ
اإعـــداد وتنفيذ جداول �شيانـــة واإ�شالح العقار ومعداته وَمرافقه، وتاأجيـــره، وتطويره، ونظافته، 
وتاأمينـــه، واإعداد الميزانيـــة والم�شاركة فـــي اإدارة الح�شابات الم�شرفية الخا�شـــة به، واأعمال 

المحا�شبة واإعداد التقارير المالية والفنية ذات العالقة بالعقار. 
ك: المهام التي ي�شطلـــع بها المدير العقاري بتفوي�س من ِقبل اتحاد  وظائـــف اإدارة اتحـــاد الُمالَّ
ك في بع�س اخت�شا�شاته، والتـــي ت�شمل ت�شهيل الجتماعات، والتن�شيـــق مع مجل�س اإدارة  الُمـــالَّ
ك، والميزانية ال�شنوية لالتحاد واإعداد  التحـــاد، ودعم و�شع وتنفيذ قواعد ت�شغيل اتحاد الُمـــالَّ

التقارير المالية والفنية وغيرها من الأعمال التي قد ُيكلَّف بها. 

الفرع الثاين
نطاق �صريان القرار

مادة )2(
املوؤ�ش�شة  ُت�شِدرها  التي  الرتاخي�س  على  القرار  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  الأحكام  ت�شري 

ملزاولة ن�شاط اإدارة وت�شغيل العقارات.  

الف�صل الثاين
الرتاخي�ص

الفرع االأول
�صلطة اإ�صدار الرتخي�ص

مادة )3(
تتولى املوؤ�ش�شة اإ�شدار تراخي�س ن�شاط اإدارة وت�شغيل العقارات يف اململكة.

مادة )4(
بعد  اإل  العقارات  وت�شغيل  اإدارة  ن�شاط  مزاولة  اعتباري  اأو  طبيعي  �شخ�س  لأيِّ  يجوز  ل 
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احل�شول على ترخي�س من املوؤ�ش�شة.

الفرع الثاين
�صروط طلب الرتخي�ص

اأواًل: ال�صروط العامة
مادة )5(

مع مراعاة ال�شروط اخلا�شة للح�شول على ترخي�س مزاولة ن�شاط اإدارة وت�شغيل العقارات 
التدريب  الرتخي�س ح�شور  القرار، يجب على طالب  املادة )6( من هذا  املن�شو�س عليها يف 

املهني امل�شتمر الـُمعتَمد من ِقبل املوؤ�ش�شة يف هذا ال�شاأن.
 وا�شتثناًء من �شرط ح�شور التدريب املهني امل�شتمر، اإذا كان لدى طالب الرتخي�س خربة 
محلية اأو دولية يف جمال اإدارة وت�شغيل العقارات ل تقل عن ثالث �شنوات، يجوز للموؤ�ش�شة مْنُحه 

الرتخي�س وذلك وفقًا ِلـما تقرره املوؤ�ش�شة يف هذا ال�شاأن.   
 واإذا كانت مدة خربة طالب الرتخي�س ل تقل عن �شتة اأ�شهر، للموؤ�ش�شة اأْن متنحه ترخي�شًا 
موؤقتًا مدته �شتة اأ�شهر، على اأْن يجتاز الدورات التدريبية املعتَمدة من ِقَبل املوؤ�ش�شة خالل مدة 

الرتخي�س املوؤقت ملنحه ترخي�شًا نهائيًا. 

ثانياً: ال�صروط اخلا�صة
مادة )6(

ُي�شرَتط يف طالب الرتخي�س توافر ال�شروط الآتية:
1 - اإذا كان �صخ�صاً طبيعياً:

اأ - األ يكون قد �شبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية اأو جنحة مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة، 
ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره.

  ب - األ يكون قد �شبق اإ�شهار اإفال�شه بحكم نهائي، ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره. 
 2 - اإذا كان �صخ�صاً اعتبارياً:

اأ -  األ يكون قد �شبق اإ�شهار اإفال�شه بحكم نهائي.
ب - األ يكون قد �شبق اإ�شهار اإفال�س الُمدراء، اأو اأنهم كانوا ُمدراء ل�شركة تمت ت�شفيتها. 

ج - ح�شول الُمدراء العقاريين التابعين له على ترخي�س اإدارة وت�شغيل العقارات.
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الفرع الثالث
تقدمي الطلب

مادة )7(
م الطلب اإلى املوؤ�ش�شة، ويجب اأن ترَفق به البيانات وامل�شتندات الآتية: ُيقدَّ

 1 - اإذا كان طالب الترخي�ص �صخ�صاً طبيعياً:
الترخي�س  المطلوب  الن�شاط  تت�شمن  التجاري  ال�شجل  القيد في  �شهادة  ن�شخة من  اأ -   

�س له.  بمزاولته، وُي�شتثَنى من ذلك طلب الترخي�س للعمل لدى مدير عقاري مرخَّ
 ب -  ن�شخة من بطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر �شارَيي المفعول.

 ج - �شورة �شخ�شية حديثة.
والموقع  وفروعه،  عمله  ومواقع  الهاتفية،  واأرقامه  ه  مقرُّ وخا�شة  التعريفية،  بياناته    - د   

الإلكتروني الخا�س به اإْن ُوِجد.
ر للطلب.  هـ - ما يفيد �شداد الر�شم المقرَّ

 و -  اأية م�شتندات اأو بيانات اأخرى تطلبها الموؤ�ش�شة.
 2 - اإذا كان طالب الترخي�ص �صخ�صاً اعتبارياً:

الترخي�س  المطلوب  الن�شاط  تت�شمن  التجاري  ال�شجل  في  القْيد  �شهادة  من  ن�شخة   - اأ   
بمزاولته.

 ب -  م�شتندات تبيِّن هيكل ال�شركة واأ�شماء الُمدراء وَمن يمثلها لدى الموؤ�ش�شة.  
ر للطلب.  ج -  ما يفيد �شداد الر�شم المقرَّ

 د -  اأية م�شتندات اأو بيانات اأخرى تطلبها الموؤ�ش�شة.

الفرع الرابع
الرتخي�ص الأجنبي

مادة )8(
مة ملمار�شة غري  اإذا كان طالب الرتخي�س اأجنبيًا، ُتراعى يف مْنحه الرتخي�س الأحكام املنظِّ

البحرينيني اأن�شطة اإدارة وت�شغيل العقارات. 
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الفرع اخلام�ص
ك الرتخي�ص بوظائف اإدارة احتاد الـُمالَّ

مادة )9(
اأْن يطلب من  ك،  الـُمالَّ اإدارة احتاد  القيام بوظائف  اإذا رِغب يف  يجوز لطالب الرتخي�س 
املوؤ�ش�شة اإثبات ذلك يف الرتخي�س املمنوح له مبزاولة ن�شاط اإدارة وت�شغيل العقارات، وللموؤ�ش�شة 

اإثبات ذلك اإذا تبنيَّ لها قدرة طالب الرتخي�س على القيام بهذه الوظائف. 

الفرع ال�صاد�ص
اإ�صدار الرتخي�ص

مادة )10(
وُت�شِدر  املطلوبة،  والبيانات  امل�شتندات  جميع  ا�شتيفاء  بعد  الطلب  بدرا�شة  املوؤ�ش�شة  تقوم 

ْف�س خالل خم�شة اأيام عمل من تاريخ تقدمي الطلب. قرارها باملوافقة اأو الرَّ
رة للبت  بًا، وُيعترَب انق�شاء املدة املقرَّ ْف�س م�شبَّ ويف حالة رْف�س الطلب يجب اأن يكون قرار الرَّ

يف الطلب دون رد مبثابة رْف�س �شمني للطلب.  
ويجوز ل�شاحب ال�شاأن التََّظلُّم من القرار ال�شادر برْف�س الطلب وفقًا لل�شوابط املن�شو�س 

عليها يف القانون.

مادة )11(
ر لذلك.   ُت�شِدر املوؤ�ش�شة الرتخي�س، بعد �شداد الر�شم املقرَّ

مادة )12(
يكون الرتخي�س �شاحلًا ملدة �شنة ميالدية تبداأ من تاريخ �شدوره.

مادة )13(
ل يجوز للمدير العقاري التنازل عن الرتخي�س، اأو الت�شرف فيه اإلى الغري.
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الف�صل الثالث
التزامات املدير العقاري

مادة )14(

1 - يلتـــزم المدير العقاري باأْن يقوم بمزاولة ن�شـــاط اإدارة وت�شغيل العقارات طبقًا لأحكام هذا 
نة ال�شلوك، واأْن يوؤدي عمله بنزاهة واأمانة.  القرار، ومدوَّ

2 - يجب على المدير العقاري اإبراز الترخي�س ال�شادر له في مكان ظاهر بمقر عمله.

مادة )15(
ل يجوز للمدير العقاري اأْن يقوم باأيِّ عمل اأو ن�شاط مخالف للغر�س الذي ُمِنح الرتخي�س له 

من اأجله، ويف حالة مخالفة ذلك، للموؤ�ش�شة اتخاذ التدابري املن�شو�س عليها يف القانون. 

مادة )16(
بياناته  على  تطراأ  تعديالت  اأو  تغيريات  باأية  املوؤ�ش�شة  اإبالغ  العقاري  املدير  على  يجب 
بياناته  على  اإليه  هة  املوجَّ واملكاتبات  املرا�شالت  كافة  تكون  الإبالغ  عدم  حالة  ويف  التعريفية. 

التعريفية الثابتة لدى املوؤ�ش�شة �شارية يف مواجهته، وُمْنِتجًة لكافة اآثارها القانونية.

مادة )17(
يجب على املدير العقاري اإخطار املوؤ�ش�شة باأية تغيريات اأو تعديالت تطراأ على بيانات القْيد 

يف ال�شجل التجاري خالل �شبعة اأيام من تاريخ حدوثها.

مادة )18(
يجب على املدير العقاري ِحْفظ ال�شجالت التي تتعلق بتفا�شيل معامالته املالية، والفواتري 
واحل�شابات والك�شوفات والبيانات والأوراق الأخرى ذات العالقة بن�شاط اإدارة وت�شغيل العقارات، 

ملدة ل تقل عن )5( �شنوات من تاريخ املعاملة.

الف�صل الرابع
التقرير الدوري

مادة )19(
جتديد  طلب  تقدمي  قبل  املوؤ�ش�شة  اإلى  دوريًا  تقريرًا  يقدم  اأْن  العقاري  املدير  على  يجب 
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تفا�شيل  فيه  ن  تدوَّ الغر�س،  لهذا  املوؤ�ش�شة  من  املعتَمد  النموذج  با�شتخدام  وذلك  الرتخي�س، 
وعلى  التجديد،  على  ال�شابقة  الفرتة  خالل  اأبرمها  التي  العقارات  وت�شغيل  اإدارة  عقود  جميع 

الأخ�س ما يلي:  
1 - بيانات اأطراف التعاقد. 

2 - تاريخ ومدة التعاقد.
مة.  3 -  طبيعة الخدمة المقدَّ

4 -  قيمة العقد. 
5 -  الإف�شاح عن وجود َتعاُر�س م�شالح، على اأن ُيذَكر اأوجه وتفا�شيل هذا التَّعاُر�س اإْن ُوجد.

الف�صل اخلام�ص
جتديد الرتخي�ص واإلغاوؤه 

الفرع االأول
جتديد الرتخي�ص

مادة )20(
ِقَبل  من  الـُمعد  النموذج  على  الرتخي�س  جتديد  طلب  تقدمي  العقاري  املدير  على  يجب 
املوؤ�ش�شة، قبل نهاية مدة �شريان الرتخي�س بفرتة ل تقل عن �شتني يومًا، مرِفقة به امل�شتندات 

والبيانات الآتية:
1 - ن�شخة من �شهادة القْيد في ال�شجل التجاري �شارية المفعول.

ر لتجديد الترخي�س. 2 - ما يفيد �شداد الر�شم المقرَّ
3 - ما يفيد اإتمام برنامج التدريب المهني الم�شتمر.
4 - اأية م�شتندات اأو بيانات اأخرى تطلبها الموؤ�ش�شة.

القيام  يف  به  اخلا�س  الرتخي�س  على  ت�شديقًا  الرتخي�س  جتديد  طالب  مْنح  يجوز  ول 
املتخ�ش�س  التدريبي  للربنامج  يفيد اجتيازه  بعد تقدمي ما  اإل  ك،  الـُمالَّ اإدارة احتاد  بوظائف 

)CPD( املعتَمد من قبل املوؤ�ش�شة يف هذا ال�شاأن . 

مادة )21(
املطلوبة،  والبيانات  امل�شتندات  جميع  ا�شتيفاء  بعد  التجديد  طلب  بدرا�شة  املوؤ�ش�شة  تقوم 
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ْف�س خالل خم�شة اأيام عمل من تاريخ تقدمي الطلب. وُت�شِدر قرارها باملوافقة اأو الرَّ
رة للبت  بًا. وُيعترَب انق�شاء املدة املقرَّ ْف�س م�شبَّ ويف حالة رْف�س الطلب يجب اأن يكون قرار الرَّ

يف الطلب دون رد مبثابة رْف�س �شمني للطلب.  
لل�شوابط  وفقًا  التجديد  طلب  برْف�س  ال�شادر  القرار  من  التََّظلُّم  ال�شاأن  ل�شاحب  ويجوز 

املن�شو�س عليها يف القانون.

الفرع الثاين
اإلغاء الرتخي�ص

مادة )22(
ُيلغى الرتخي�س يف اأيٍّ من احلالت الآتية:

ْدِلْي�س على الترخي�س  1 - اإذا ثبـــت للموؤ�ش�شـــة اأن المدير العقاري قد ح�شل بطريق الِغ�ـــس اأو التَّ
وذلـــك بتقديمه معلومـــات اأو م�شتندات غير �شحيحة، اأو باإخفائـــه معلومات ذات اأهمية في 

هذا ال�شاأن.
2 - اإذا فقَد المدير العقاري �شرطًا اأو اأكثر من �شروط مْنح الترخي�س.
3 - اإذا تنازل المدير العقاري عن الترخي�س اأو ت�شرف فيه اإلى الغير.

�س له دون الإخطار الم�شبق للموؤ�ش�شة. 4 - اندماج ال�شخ�شية العتبارية للمرخَّ
5 - اإذا طلب المدير العقاري اإلغاء الترخي�س.

�س له. 6 - اإذا تمت ت�شفية ال�شخ�س العتباري الُمرخَّ
7 - �شطب اأو محو القيد في ال�شجل التجاري للمدير العقاري. 

الف�صل ال�صاد�ص
�صجل الـُمدراء العقاريني

مادة )23(
1- ُين�شـــاأ بالموؤ�ش�شة �شجل ي�شمى )�شجل الُمدراء العقارييـــن(، ويكون عبارة عن �شجل ورقي اأو 

ن فيه كافة البيانات والمعلومات الخا�شة بالُمدراء العقاريين.  اإلكتروني تدوَّ
2-  يجـــب اأن يحتـــوي ال�شجـــل على البيانات والمعلومـــات التي تراها الموؤ�ش�شـــة �شرورية، وعلى 

الأخ�س ما يلي:

اأ - ا�شم المدير العقاري، وعنوانه، ورقم ترخي�شه. 
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ه واأرقامه الهاتفية والموقع الإلكتروني  ب - بيانات المدير العقاري التعريفية، وخا�شة مقرُّ
الخا�س به، ومواقع عمله وفروعه اإْن ُوِجدت، وتاريخ اإ�شدار الترخي�س وتاريخ انتهائه، 

وبيانات الممثل القانوني له اإن ُوِجد.
 3 - يلتـــزم المديـــر العقاري خالل خم�شة اأيام عمل باإخطار الموؤ�ش�شة عن اأيِّ تغيير في البيانات 

والمعلومات الواردة في ال�شجل.

4 - ُتعتَبر البيانات الواردة في ال�شجل �شحيحة، ما لم يثبت للموؤ�ش�شة عدم �شحتها اأو تزويرها.

5 -  يكون ال�شجل متاحًا لالطالع عليه من ذوي ال�شاأن، وا�شتخراج �شهادة منه وذلك بعد �شداد 
رة قانونًا . الر�شوم المقرَّ

الف�صل ال�صابع
َتعاُر�ص امل�صالح

مادة )24(
له م�شلحة  كانت  اإذا  ما  املوكل يف حال  األ ميثل  له  �س  الـُمرخَّ العقاري  املدير  يتعنيَّ على 
تعيق  اأو  ه كمدير عقاري،  تتعار�س مع مقت�شيات مهامِّ اأْن  �شاأنها  مبا�شرة من  اأو غري  مبا�شرة 
املدير  قيام  على  املوكل  وافق  اإذا  اإل  واأمانة،  ومو�شوعية  بنزاهة  خدماته  تقدمي  على  قدرته 

العقاري بعمله اأو ال�شتمرار يف متثيله بعد الإف�شاح اأو اكت�شاف وجود َتعاُر�س يف امل�شالح. 
وفيما عدا الأجر اأو العمولة امل�شتَحقة للمدير العقاري ل يجوز له حتقيق اأية منفعة �شخ�شية 
من الأعمال التي يقوم بها مل�شلحة املتعاَقد معه، وتعد املنفعة �شخ�شية اإذا ما كانت لزوجته اأو 

اأولده اأو اأحد اأقاربه حتى الدرجة الرابعة م�شلحة �شخ�شية يف تلك الأعمال.

الف�صل الثامن
اأحكام انتقالية 

مادة )25(
على اأيِّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري يزاول ن�شاط اإدارة وت�شغيل العقارات وقت العمل بالقانون، 

طلب توفيق اأو�شاعه خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار، 
ويجوز للموؤ�ش�شة اإعفاء طالب توفيق الأو�شاع من بع�س �شروط الرتخي�س، ومُينح ترخي�شًا 

انتقاليًا ملدة �شنة ميالدية، ويكون هذا الرتخي�س غري قابل للتجديد. 
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مادة )26(
على الرئي�س التنفيذي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

رئي�ص جمل�ص اإدارة موؤ�ص�صة التنظيم العقاري                                 
 �صلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة 

�شدر بتاريخ: 21 �شوال 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 5 يــوليـــو 2018م
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

اإعالنات مركز امل�صتثمرين

اإعالن رقم )462( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل فرعني من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ت�صامن
  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ معاذ �شالح 
عودة مفلح منيزل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مقاولت كوراتو لت�شييد المباني(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 76692، طالبًا تحويل الفرعين )14( و)20( من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 
 Zhirulislamمقداره 500  )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: معاذ �شالح عودة مفلح منيزل، و

.Abdulbarek

اإعالن رقم )463( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية
اإلى �صركة ال�صخ�ص الواحد

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ م�شطفى 
الم�شجلة  الأعمال(،  لتطوير  )�شنرجي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شلمان،  عبدعلي  اإبراهيم 
الواحد  اإلى �شركة ال�شخ�س  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  بموجب القيد رقم 70046، طالبًا تغيير 

وتكون مملوكة له، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني.

اإعالن رقم )464( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالحميد 
محمود محمد محمود المال، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الفيحاء للمقاولت الكهربائية(، والم�شجلة 
بموجب القيد رقم 13801-3، طالبًا تحويل فرع الموؤ�ش�شة رقم )22( الم�شمى )�شي كيه كيه تريدينغ( اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:   
،Abdul Azees Korumbathو  ،Kunhabdulla Chettakandiyilو المال،  محمود  محمد  محمود   عبدالحميد 

.Shameer Koolikandyو
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اإعالن رقم )465( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية محدودة

اإلى �صركة ال�صخ�ص الواحد
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  مكتب �شركة )جواد 
حبيب و�شركاه/ ت�شامن مهنية(، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإليوت 
القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 58350-1، طالبًا  بموجب  الم�شجلة  لل�شيانة ذ.م.م(،  الأو�شط  ال�شرق  اإيبارا 
لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني ، 

وت�شبح مملوكه ل�شركة )اإليوت توربوما�شيناري ليمتد(.

اإعالن رقم )466( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ص الواحد
اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة 

 
اأ�شواق جمال  اإليه  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
الدين وداعة اهلل، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الالرا اأ�شبوت فلم �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
�شركة ذات م�شئولية محدودة،  اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم  115501، طالبة 
وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأ�شواق جمال الدين وداعة اهلل، و�شيخ 

الدين عبداهلل اأحمد محمد.

اإعالن رقم )467( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية
اإلى �صركة ال�صخ�ص الواحد 

 
َفي  اإليه ال�شيدة/  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
محمد رم�شان عبداهلل، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأوبل للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
117848، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

50 )خم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ نجاه عبداهلل محمد علي.

اإعالن رقم )468( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية محدودة

اإلى �صركة ت�صامن
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 



العدد: 3373 – الخميس 5 يوليو 2018

89

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )حور المغرب ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 106479، طالبين 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 150 )مائة و خم�شون( دينارًا 

بحرينيًا، وت�شبح مملوكة لكل من: خالد اأحمد محمد �شعيد، وابت�شام الزياني الزعاني.

اإعالن رقم )469( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية محدودة

اإلى �صركة ال�صخ�ص الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
 ،89381 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  بيوند  اأند  )بيوتي  ا�شم   تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
اأند  الواحد ا�شمها التجاري )بيوتي  اإلى �شركة ال�شخ�س  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  طالبين تغيير 
بنت  لإيمان  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  وخم�شمائة(  )األفان   2،500 مقداره  وبراأ�شمال  �س.�س.و(،  بيوند 

اإبراهيم بن يو�شف الق�شيبي. 
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 )470( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية محدودة

اإلى �صركة ال�صخ�ص الواحد 
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فانجارد ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 66957-1، طالبين 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 

األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ حازم محمد عقيل عثمان جناحي.   

اإعالن رقم )471( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية محدودة

اإلى �صركة ال�صخ�ص الواحد
  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإعمار للهند�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 66150، طالبين 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 

األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عارف اأحمد علي هجر�س.
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اإعالن رقم )472( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
 

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
فرع  طالبًا   ،15-13801 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة   ،)2 التجاري  المحبين  )مركز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية 
من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )مركز المحبين الجديد ذ.م.م(، 

وبراأ�شمال مقداره 2،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

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

اإعالن رقم )473( ل�صنة 2018
�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية محدودة

اإلى فرع من موؤ�ص�صة فردية 
 

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأدر�س فا�شن ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 90042، 
طالبين تــحويل ال�شركة اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم 74076 ، وتـ�شبح مــملوكة من 

لل�شيدة/ زينب علي عبداهلل مدن.

اإعالن رقم )474( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية محدودة

اإلى موؤ�ص�صة فردية 
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
القيد رقم 81649- الم�شجلة بموجب  اقون جاليري ذ.م.م(،  ا�شم )الورَّ التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

اإبراهيم  1، طالبين تغيير ال�شكل الفانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ 
عبدعلي خليل اإبراهيم بوح�شن، وقيامه باإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )475( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ص الواحد

 اإلى فرع مبوؤ�ص�صة فردية
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالح�شن 
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اإبراهيم المدوب، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإية لإدارة الفنادق �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 64327، طالبًا تحويل ال�شركة اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية التي يملكها والتي تحمل ا�شم )عبدالح�شن 

لإدارة المطاعم والمقاهي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 37978.
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 )476( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية 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 )يوبك�س كورير �شيرفي�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 2-84909، طالبًا تحويل الفرع 
الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( 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 )477( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ص الواحد

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ فوزي علي 
المحمود مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )روت 88 �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 90918، 
طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره  50،000  
)خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: فوزي علي المحمود، و�شو�شن عي�شى عبدالمح�شن ح�شن 

العبا�شي، ومريم فوزي علي المحمود، ولطيفة فوزي علي المحمود.     

اإعالن رقم )478( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية محدودة

اإلى �صركة ت�صامن 
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
 ،122554 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للتخزين  )العزب  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة  اإلى �شركة ت�شامن،  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 
اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: �شركة )العزب اإن اإ�س �شي اإنترنا�شيونال �س.�س.و( لمالكتها �شركة 
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)العزب اإن اإ�س �شي اإنترنا�شيونال ليمتد، وب�شمة علي اأحمد محمود �شالمة من�شور.

اإعالن رقم )479( ل�صنة 2018
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ص الواحد

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
 

اإليه ال�شيد/ محمد  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
الم�شجلة بموجب  ا�شم )دكرن�س �س.�س.و(،   التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  اإبراهيم، مالك �شركة  فاروق محمد 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،103697 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد فاروق محمد اإبراهيم، وجليلة 

الأغزاوي.


