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�تعميم
�ب�شاأن

عطلة�ذكرى�)عا�شوراء(�لعام�1440هـ

ل وزارات المملكة واإداراتها وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها  بمنا�شبة ذكرى عا�شوراء لعام 1440هـ، تعطَّ
العامة يومي الأربعاء والخمي�س الموافَقين للتا�شع ع�شر والع�شرين  من �شهر �شبتمبر 2018م.

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

�شدر بتاريخ: 6 مـحـــــــرم 1440هـ
الـمــوافـــــــــق: 16 �شبتمبر 2018م
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وزارة�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)71(�ل�شنة�2018
�ب�شاأن�تنظيم�ال�شروط�والقواعد�الالزمة�للقْيد

��يف�قائمة�اأمناء�التَّْفِلْي�َشة�بجدول�اخلرباء�
و�شمانات�احَلْيَدة�يف�مزاولة�اأعماله

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1995 ب�شاأن جدول الخبراء،
وعلى القانون رقم )22( ل�شنة 2018 باإ�شدار قانون اإعادة التنظيم والإفال�س،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1995 ب�شاأن اإجراءات ور�شوم قْيد خبراء الجدول وتعديالته،
تاأديب  ومجل�س  الخبراء  قْيد  لجنة  ت�شكيل  باإعادة   2015 ل�شنة   )87( رقم  القرار  وعلى 

الخبراء،
بوا�شطة  الق�شائية  الإعالنات  اإجراء  �شوابط  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )12( رقم  القرار  وعلى 

الو�شائل الإلكترونية للخبراء،
ِقَبل  ِمن  المنتَدبين  الخبراء  اأعمال  متابعة  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )80( رقم  القرار  وعلى 

المحاكم،
وبعد الت�شاور مع الوزير المعِني ب�شئون التجارة،

وبعد موافقة المجل�س الأعلى للق�شاء،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

المبينَة قريَن كلٍّ  المعانَي  التالية  والعبارات  للكلمات  القرار، يكون  اأحكام هذا  في تطبيق 
منها، ما لم يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

القانون: قانون اإعادة التنظيم والإفال�س ال�شادر بالقانون رقم )22( ل�شنة 2018 .
الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون العدل.

الوزير: الوزير المعِني ب�شئون العدل.
ْفِلْي�َشة. طالب�القْيد: كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري يتقدم بطلب القْيد في قائمة اأمناء التَّ

اللجنـــة: اللجنـــة المن�شو�ـــس عليها فـــي المر�شوم بقانون رقـــم )3( ل�شنـــة 1995 ب�شاأن جدول 
الخبراء.

ل ِوْفقًا للمادة )9( من المر�شوم بقانون  رقم )3( ل�شنة  مجل�س�التاأديب: مجل�س التاأديب الم�شكَّ
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1995 ب�شاأن خبراء الجدول.
مادة�)2(

�س �شمن جدول الخبراء المن�شو�س عليه في المادة )2( من المر�شوم بقانون رقم  ُتخ�شَّ
ْفِلْي�َشة ت�شمل فئتي اإعادة التنظيم واأمناء  )3( ل�شنة 1995 ب�شاأن خبراء الجدول قائمة باأمناء التَّ

الت�شفية.

مادة�)3(
ْفِلْي�َشة الـ�شروط التالية لقْيده في جدول الخبراء:   يجب اأْن تتـوافر في اأمين التَّ

 اأ - اإذا كان طالب القيد �شخ�شًا طبيعيًا:
1 - اأْن يكون متمتعًا باأهلية الت�شـرف.

2 - اأْن يكون طالب القْيد حا�شاًل كحد اأدنى على درجة البكالوريو�س اأو ما يعادلها من اإحدى 
�س القانون اأو  الجامعات اأو المعاهد المعتَرف بها في المملكة، ويكون متميزًا في تخ�شُّ
اإدارة الأعمال اأو المحا�شبة اأو التدقيق، اأو اأْن يكون حا�شاًل على درجة الماج�شتير في 

�شه  في مرحلة البكالوريو�س. اإدارة الأعمال اأيًا كان تخ�شُّ
�شه لمدة �شبع �شنوات على الأقل بعد التخرج.  3 - اأْن تكون لديه خبــرة فــي مجال تخ�شُّ

�شًا له بمزاولة مهنته، اإذا كان الترخي�س مطلوبًا لمزاولة المهنة. 4 - اأْن يكون مرخَّ
اأو جريمة  اأو بالتدلي�س،  األ يكون قد �شبق الحكم عليه في جريمة اإفال�س بالتق�شير   - 5
مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة، اأو في جريمة ب�شبب مخالفته لأحكام القانون، ولو كان قـد 

ُردَّ اإليه اعتباره.
6 - األ يكون ع�شـوًا في اأيٍّ من مجل�س النواب اأو مجل�س ال�شورى اأو اأيٍّ من المجال�س البلدية. 

7 - اأْن يكون محمود ال�شيرة وح�شن ال�شمعة. 
8 -  اأْن ل ي�شغل وظيفة لدى الغير.

9 - اأْن يكون له مقر عمل لمزاولة اأعماله.
ْفِلْي�َشة. 10 - األ يكون قد �شبق محو ا�شمه من قائمة اأمناء التَّ

ب - اإذا كان طالب القيد �شخ�شًا اعتباريًا:
1 - اأْن يتخذ �شكل �شركة في اأيٍّ من التخ�ش�شات التالية: المحا�شبة اأو التدقيق اأو المحاماة، 
اأو الهند�شة، اأو اإدارة الأعمال، اأو اأية �شركة مهنية اأخرى متخ�ش�شة توافق عليها الوزارة 

عند القْيد.
�شًا له بالعمل داخل مملكـــة البحرين وِوْفقًا للقوانين  2- اأْن يكـــون ال�شخ�ـــس العتباري مرخَّ

واللوائح ال�شارية.
3- اأْن يكون ال�شجل التجاري لل�شخ�س العتباري ن�ِشطًا ومماِر�شًا لن�شاطه وقت طلب قْيده.

اأيٍّ من العاملين الموؤهلين لديه ممن تنطبق عليهم   وعلى ال�شخ�س العتباري ت�شمية 
رة لقْيد ال�شخ�س الطبيعي با�شتثناء المادة )3( من البندين اأ)6( واأ)7( لتمثيله  ال�شروط المقرِّ
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في اإجراءات الإفال�س، على األ يقلوا عن ثالثة عاملين.

مادة�)4(
المهنية متاحة لالطالع عليها من الجمهور،  ْفِلْي�َشة وموجز �شيرتهم  التَّ اأمناء  تكون قائمة 
قة من المعلومات المقيَّدة في القائمة اأو موجز ال�شيرة اأو �شهادة  ويجوز ا�شتخراج �شورة م�شدَّ

ر. �شلبية بعدم اإدراج اأمر معيَّن فيها، وذلك بعد �شداد الر�شم المقرَّ

مادة�)5(
ل العام على النموذج المعد لذلك،  ْفِلْي�َشة اإلى الم�شجِّ م طلب القيد في قائمة اأمناء التَّ يقدَّ

م�شتوفيًا ال�شروط الالزمة طبقًا للمادة )3( من هذا القرار وم�شفوعًا بالم�شتندات الثبوتية. 
في حالة ا�شتيفاء طلب القْيد ال�شروط، يتعيَّن على طالب القْيد اأن يجتاز بنجاح دورة تدريبية 

تعقدها الوزارة لهذا الغر�س.

مادة�)6(
ل العام جميع الطلبات على لجنة قْيد خبراء الجدول، وُت�شِدر قرارها في  يعر�س الم�شجِّ
بًا ويعَلن به �شاحب ال�شاأن بموجب  ْف�س م�شبَّ ْف�س، ويجب اأْن يكون قرار الرَّ الطلب بالقبول اأو الرَّ

ل بعلم الو�شول. كتاب م�شجَّ

مادة�)7(
على طالب القْيد �شواء كان �شخ�شًا طبيعيًا اأو �شخ�شًا اعتباريًا، خالل اأ�شبوعين من تاريخ 
ر قانونًا، وتقديم وثيقة تاأمين �شارية المفعول  اإعالنه بقبول قْيده، اأْن يقوم ب�شداد الر�شم المقرَّ
�شة في المملكة؛ للتاأمين عن اأخطائه  طوال مدة قْيده �شادرة عن اإحدى �شركات التاأمين المرخَّ
اأو الوكالء المعيَّنين من ِقَبله لمعاونته في اأداء مهامه وواجباته،  اأو اأخطاء الخبراء اأوالفنيين 

على اأْن يكون مقدار مبلغ التاأمين ثالثين األف دينار.

مادة�)8(
تكون مدة الترخي�س �شنتين، ويجوز تجديده لمدد مماثلة بذات الإجراءات المتََّبعة لطلب 

الترخي�س وال�شروط المن�شو�س عليها في هذا القرار.

مادة�)9(
لكل من ُرِف�س طلب قْيده اأْن يطعن فيه اأمام محكمة ال�شتئناف العليا المدنية خالل ثالثين 

يومًا من تاريخ اإعالنه بالقرار ، وُيعتَبر حكم المحكمة نهائيًا وغير قابل للطعن فيه.
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مادة�)10(
يوؤدي  اأْن  وَقبل  اعتباري  ل�شخ�س  ممثاًل  اأو  طبيعيًا  �شخ�شًا  كان  �شواء  له  �س  المرخَّ على 
عمله اأْن يحلف اليمين التالية اأمام الوزير »اأق�شم باهلل العظيم اأْن اأقوم بكل مهمة ُيعَهد اإليَّ بها 

بال�شدق والمانَة«. وُتعتَبر هذه اليمين �شارية على جميع الدعاوى التي ُينَدب للعمل فيها.

مادة�)11(
ْفِلْي�َشة والخبراء والفنيين والوكالء المعيَّنين  مع مراعاة اأحكام القانون، يجب على اأمين التَّ
التالية،  وبالواجبات  المهنة  اآداب  باأعلى  اللتزام  اأداء مهامه وواجباته  لمعاونته على  ِقَبله  من 
ويجب عليهم �شمان تنفيذ جميع الإجراءات التي قام بها وكالوؤهم اأو موظفوهم اأو اأيُّ �شخ�س 

يتعاقدون معه ِوْفقًا لنف�س المعايير والواجبات:
1 - يجـــب عليهم اأْن يقوموا بواجباتهم وم�شئولياتهم في الوقت المنا�شب بكفاءة و�شدق ونزاهة 
وَحْيدة، وعليهم التعاون وتقديم معلومات كاملة ودقيقة للمحكمة ولأطراف الدعوى واأ�شحاب 

الم�شلحة في جميع الأمور. 
2 - يجب عليهم اإدارة الأموال اأو الممتلكات بالعناية الواجبة، مع مراعاة جميع القوانين.

3 - ُيحَظـــر عليهـــم اإف�شاء اأية معلومـــات اأو بيانات اأو ح�شابات تتعلق بالمركـــز المالي للمدين اأو 
بعالقاته التجارية اأو باأ�شرار عمله التي و�شلت اإليهم اأثناء اإجراءات الإفال�س، اأو ا�شتخدام 
اأيٍّ مـــن هـــذه المعلومـــات اأو البيانـــات اأو الح�شابـــات لم�شلحتهم ال�شخ�شيـــة. وت�شمل تلك 
ا�س  ـــر الأ�شـــرار التجاريـــة والمعلومات ذات الطابـــع الح�شَّ المعلومـــات والبيانـــات دون ح�شْ
دين ومعلومـــات البحث والتطوير والأ�شـــرار المهنية وغير ذلك من  كقوائـــم العمـــالء والمورِّ

المعلومات المماثلة.
4 - ل يجـــوز لهم �شـــراء ممتلكات المدين اأو بيعها ب�شكل مبا�شـــر اأو غير مبا�شر، كذلك ل يمكن 
ْفِلْي�َشة اأو الخبراء  �شراوؤهـــا اأو بيعها لموظفيهم اأو وكالئهـــم، اأو اأيِّ �شخ�س له �شلة باأمين التَّ

اأو الفنيين.
�س  5 - يجـــب عليهـــم عدم الم�شاركة في اأية اأعمال تجارية او اأية اأعمال اأخرى من �شاأنها اأْن ُتَعرِّ
نزاهتهـــم وا�شتقاللهـــم وكفاءتهـــم لل�شكوك وعـــدم الم�شداقية فـــي اأداء العمـــل اأو ُت�شِعف 
ـــب اأيِّ تاأثير اأو م�شاركة مهنيـــة اأو م�شلحة اأو عالقـــة تعتبر في راأي  حكمهـــم المهنـــي، وتجنُّ

ال�شخ�س المعتاد َت�شاُربًا في الم�شالح.
6 - يجـــب عليهـــم عدم التوقيع على اأية وثيقة اأو خطـــاب اأو تقرير اأو بيان اأو تمثيل اأو بيان مالي، 

من �شاأنه اأْن يتبيَّن لهم عدم �شحته وم�شداقيته اأو ت�شليله للحقيقة.
ْفع اإلى طرف ثالث عمولة اأو تعوي�شًا اأو غيرها  7 - ل يجـــوز لهـــم ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر الدَّ
مـــن الفوائـــد للح�شول على الم�شاركة المهنية، اأو قبول - ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر - من 
�شخ�س اآخر اأية عمولة اأو تعوي�س اأو فائدة لإحالة العمل عليهم اأو الم�شاركة المهنية معهم.
8 - ل يجـــوز لهـــم م�شاعدة اأو ن�شح اأو ت�شجيع اأيِّ �شخ�ـــس لالنخراط في اأيِّ �شلوك من �شاأنه اأْن 
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يتبيَّن لهم اأنه غير قانوني اأو غير �شحيح.

مادة�)12(
ْفِلْي�َشة اأو معاونًا له في اداء واجباته: ل يجوز اأْن يعيَّن اأمينًا  للتَّ
اأ - دائن المدين اأو زوجته اأو �شهره اأو قريبه حتى الدرجة الرابعة.

ب - �شريك المدين اأو العامل لديه اأو مراجع ح�شاباته اأو وكيله خالل ال�شنتين ال�شابقتين لفتتاح 
اإجراءات الإفال�س.

مادة�)13(
ْفِلْي�َشة  مع عدم الإخالل بال�شروط الواردة في المادة )38( من القانون، يتعيَّن على اأمين التَّ
اأيِّ َتعاُر�س م�شالح في كل دعوى، ومن ثم التوقيع  ق من حْيدته وا�شتقالله وعدم وجود  التََّحقُّ
على ال�شتبانة المرافقة لهذا القرار )مرفق رقم 1( وتقديمه اإلى المحكمة في كل دعوى قبل 

مبا�شرة اأعماله.
المحامين  على  يتعيَّن  القانون،  المادة )45( من  في  الواردة  بال�شروط  الإخالل  مع عدم 
من  ق  التََّحقُّ ووجباته،  مهامه  اأداء  على  لمعاونته  ْفِلْي�َشة  التَّ اأمين  ِقَبل  من  المعينين  والخبراء 
على  التوقيع  ثم  ومن  دعــوى،  كل  في  م�شالح  َتعاُر�س  اأيِّ  وجــود  وعــدم  وا�شتقاللهم  حْيَدِتهم 
ْفِلْي�َشة  ال�شتبانتين المرافقتين لهذا القرار )مرفق رقم 2 ومرفق رقم 3( وتقديمهما لأمين التَّ

لرفعهما للمحكمة قبل مبا�شرة اأعمالهم.
كما يتعيَّن عليهم جميعًا موافاة المحكمة فورًا باأيِّ تغيير يطراأ على المعلومات الواردة في 

ال�شتبانات.

مادة�)14(
ال�شروط  من  اأكثر  اأو  ل�شرط  م�شتوفيًا  يعد  لم  َتْفِلْي�َشة  اأمين  كل  ا�شم  بقرار  اللجنة  تمحو 
ل بعلم  بًا ويعَلن اأمين التفلي�شة به بموجب كتاب م�شجَّ الالزمة لقْيد ا�شمه، ويكون هذا القرار م�شبَّ

الو�شول.

مادة�)15(
اللجنة خالل الخم�شة والأربعين يومًا  ُمِحَي ا�شمه الطعن على قرار  ْفِلْي�َشة الذي  التَّ لأمين 
اأمام محكمة ال�شتئناف العليا المدنية، وُيعتَبر حكم المحكمة نهائيًا  اإعالنه به  التالية لتاريخ 

وغير قابل للطعن فيه.

مادة�)16(
ْفِلْي�َشة في ملفه. تودع ن�شخة من اأيِّ حكم جنائي  ي�شدر بحق اأمين التَّ
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مادة�)17(
ْفِلْي�َشة ما يرد في حقه من �شكاٍو تتعلق بعمله، وما تقدمه المحاكم من  يوَدع في ملف اأمين التَّ

مالحظات ب�شاأن عمله.
مة في حقه، ومالحظات المحاكم  ْفِلْي�َشة بن�شخة من ال�شكوى المقدَّ وُتعِلن اللجنة اأمين التَّ

ب�شاأن عمله للرد عليها خالل 30 يومًا من تاريخ اإعالنه.
َقها  ه اأْن تحفظ ال�شكوى اأو المالحظات الم�شار اليها، اأو اأْن تحقِّ وللجنة بعد الطالع على ردِّ
بنف�شها اأو بمن تندبه من اأع�شائها، ولها بعد ذلك ِحْفظ ال�شكوى اأو المالحظة اأو تنبيه اأمين 

ْفِلْي�َشة اأو اإحالته اإلى مجل�س التاأديب. التَّ

مادة�)18(
ْفِلْي�َشة بقرار اإحالته اإلى مجل�س التاأديب وُتبيَّن في الإعالن المخالفات  يجب اإعالن اأمين التَّ
الجل�شة  قبل  الو�شول  بعلم  ل  م�شجَّ كتاب  بموجب  الجل�شة  انعقاد  وموعد  ومكان  اإليه  الموجهة 

بع�شرة اأيام على الأقل.
ْفِلْي�َشة  ْفِلْي�َشة اأْن يوكل محاميًا، ويجوز لمجل�س التاأديب اأْن ياأمر بح�شور اأمين التَّ ولأمين التَّ

�شخ�شيًا، فاإذا لم يح�شر بنف�شه ولم يوكل محاميًا جاز الحكم في غيبته.

مادة�)19(
العليا  ال�شتئناف  محكمة  اأمام  التاأديب  مجل�س  قرارات  في  ْعن  الطَّ وحده  ْفِلْي�َشة  التَّ لأمين 
اأو من  اإذا �شدر في مواجهته،  القرار،  ل�شدور  التالية  يومًا  والأربعين  الخم�شة  المدنية خالل 

ْعن فيه. تاريخ اإعالنه اإذا �شدر في غيبته، وُيعتَبر حكم المحكمة نهائيًا وغير قابل للطَّ

مادة�)20(
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ َن�ْشِره  

في الجريدة الر�شمية.

وزير�العدل��وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف
خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 6 محــــــــــــرم 1440هـ
الـمـــوافـــــــق: 16 �شبـتمبـــــر 2018م
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مرفق�رقم�1
ا�شتبانة�اأمني�التفلي�شة

في الدعوى رقم:
المدعي:

المدعى عليه:
الرقم ال�شخ�شي: رقم القيد:   اأمين التفلي�شة: 

البريد الإلكتروني: رقم الهاتف: 

1(�اللتزامات:
هل هناك ما يوؤثر على اأمانتك وحيادك، وهل ا�شتقاللك تام بخ�شو�س هذه الدعوى؟ اأ( 

 نعم  ل   
وفي حالة الإجابة بنعم يجب التو�شيح.

ب( هل لديك قريب اأو �شهر لأحد الأطراف حتى الدرجة الرابعة؟
 نعم  ل   

وفي حالة الإجابة بنعم يجب التو�شيح.

ج( هل كانت هناك وكالة بينك وبين اأحد الأطراف اأو عالقة عمل اأو كان اأحدكم و�شيًا اأو 
مًا على الآخر؟ قيِّ

 نعم  ل   
وفي حالة الإجابة بنعم يجب التو�شيح.

هل لزوجك اأو زوج اأحد الأطراف م�شلحة اأو خ�شومة �شابقة اأو قائمة؟ د( 
 نعم  ل   

وفي حال الجابة بنعم يجب التو�شيح.

هل هناك اأية اأمور اأخرى من �شاأنها - في راأي ال�شخ�س المعتاد – ان تعتبر َت�شاُرب  هـ( 
م�شالح؟

 نعم  ل 
وفي حالة الإجابة بنعم يجب التو�شيح.
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2(�التعهدات:
الإف�شِاح للمحكمة فورًا دون تراٍخ عن اأية م�شالح اأو اأية ظروف اأو مالب�شات ُيحتَمل اأْن  اأ( 
توؤدي اإلى اإثارة �شكوك حول حْيدتي اأو ا�شتقاللي، واإذا ا�شتجد اأيٌّ من تلك الظروف اأو 

ح فورًا عن ذلك للمحكمة ب�شكل كتابي. المالب�شات اأثناء مهمتي يَجب عليَّ اأْن اأف�شِ
 اأتعهد بذلك

اللتزام بالعمل تحت اإمرة المحكمة وحدها حتى النتهاء من التكليف واأكون م�شئوًل  ب( 
اأمامها.

 اأتعهد بذلك
موافاة المحكمة فورًا باأيِّ تغيير يطراأ على المعلومات الواردة في هذه ال�شتبانة. ج( 

 اأتعهد بذلك

التاريخ توقيع�اأمني�التفلي�شة�

اعتماد القا�شي لال�شتبانة بعد ملئها والتوقيع عليها من قبل اأمين التفلي�شة.
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مرفق�رقم�2
ا�شتبانة�املحامي

في الدعوى رقم:
المدعي:

المدعى عليه:
اأمين التفلي�شة

الرقم ال�شخ�شي: رقم القيد:   المحامي: 

البريد الإلكتروني: رقم الهاتف: 

1(�اللتزامات:
هل هناك ما يوؤثر على اأمانتك وحيادك، وهل ا�شتقاللك تام بخ�شو�س هذه الدعوى؟ اأ( 

 نعم  ل 
وفي حالة الإجابة بنعم يجب التو�شيح.

هل لديك قريب اأو �شهر لأحد الأطراف حتى الدرجة الرابعة؟ ب( 
 نعم  ل 

وفي حالة الإجابة بنعم يجب التو�شيح.
     

ج( هل كانت هناك وكالة بينك وبين اأحد الأطراف اأو عالقة عمل اأو كان اأحدكم و�شيًا اأو 
مًا على الآخر؟ قيِّ

 نعم  ل  
وفي حالة الإجابة بنعم يجب التو�شيح.

     
هل لزوجك اأو زوج اأحد الأطراف م�شلحة اأو خ�شومة �شابقة اأو قائمة؟ د( 

 نعم  ل  
وفي حالة الإجابة بنعم يجب التو�شيح.

هــ( هل هناك اأية اأمور اأخرى من �شاأنها - في راأي ال�شخ�س المعتاد – اأن تعتبر َت�شاُرب 
م�شالح؟

 نعم  ل  
وفي حالة الإجابة بنعم يجب التو�شيح.



العدد: 3384 – الخميس 20 سبتمبر 2018

15

���2(�التعهدات:

اأو  اأية ظروف  اأو  اأية م�شالح  تراٍخ عن  التفلي�شة فورًا دون  واأمين  للمحكمة  الإف�شِاح  اأ( 
ا�شتجد  واإذا  ا�شتقاللي،  اأو  اإثارة �شكوك حول حْيدتي  اإلى  توؤدي  اأْن  ُيحتَمل  مالب�شات 
ح فورًا عن ذلك  اأيٌّ من تلك الظروف اأو المالب�شات اأثناء مهمتي يجب عليَّ اأْن اأف�شِ

للمحكمة واأمين التفلي�شة ب�شكل كتابي.
 اأتعهد بذلك

ب( اللتزام بالعمل تحت اإمرة المحكمة واأمين التفلي�شة حتى النتهاء من التكليف واأكون 
م�شئوًل اأمامهم.
 اأتعهد بذلك

ج( موافاة المحكمة واأمين التفلي�شة فورًا باأيِّ تغيير يطراأ على المعلومات الواردة في هذه 
ال�شتبانة.

 اأتعهد بذلك

التاريخ توقيع�املحامي�

اعتماد القا�شي لال�شتبانة بعد ملئها والتوقيع عليها من قبل اأمين التفلي�شة
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مرفق�رقم�3
ا�شتبانة�اخلبري

في الدعوى رقم:
المدعي:

المدعى عليه:
اأمين التفلي�شة

الرقم ال�شخ�شي: رقم القيد:   الخبير: 

البريد اللكتروني: رقم الهاتف: 

1(�اللتزامات:
اأ( هل هناك ما يوؤثر على اأمانتك وحيادك، وهل ا�شتقاللك تام بخ�شو�س هذه الدعوى؟

 نعم  ل  
وفي حالة الإجابة بنعم يجب التو�شيح.

ب( هل لديك قريب اأو �شهر لأحد الأطراف حتى الدرجة الرابعة؟
 نعم  ل   

وفي حالة الإجابة بنعم يجب التو�شيح.

ج( هل كانت هناك وكالة بينك وبين اأحد الأطراف اأو عالقة عمل اأو كان اأحدكم و�شيًا اأو 
مًا على الآخر؟ قيِّ

 نعم  ل    
وفي حالة الإجابة بنعم يجب التو�شيح.

د( هل لزوجك اأو زوج اأحد الأطراف م�شلحة اأو خ�شومة �شابقة اأو قائمة؟
 نعم  ل    

وفي حالة الإجابة بنعم يجب التو�شيح.

هـ( هل هناك اأية اأمور اأخرى من �شاأنها - في راأي ال�شخ�س المعتاد – اأن تعتبر َت�شاُرب 
م�شالح؟

 نعم  ل   
وفي حالة الإجابة بنعم يجب التو�شيح.
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2(�التعهدات:
اأو  اأية ظروف  اأو  اأية م�شالح  تراٍخ عن  التفلي�شة فورًا دون  واأمين  للمحكمة  الإف�شِاح  اأ( 
ا�شتجد  واإذا  ا�شتقاللي،  اأو  اإثارة �شكوك حول حْيدتي  اإلى  توؤدي  اأْن  ُيحتَمل  مالب�شات 
ح فورًا عن ذلك  اأيٌّ من تلك الظروف اأو المالب�شات اأثناء مهمتي يجب عليَّ اأْن اأف�شِ

للمحكمة واأمين التفلي�شة ب�شكل كتابي.
 اأتعهد بذلك

ب( اللتزام بالعمل تحت اإمرة المحكمة واأمين التفلي�شة حتى النتهاء من التكليف واأكون 
م�شئوًل اأمامهم.
 اأتعهد بذلك

ج( موافاة المحكمة واأمين التفلي�شة فورًا باأيِّ تغيير يطراأ على المعلومات الواردة في هذه 
ال�شتبانة.

 اأتعهد بذلك

التاريخ توقيع�اخلبري�

اعتماد القا�شي لال�شتبانة بعد ملئها والتوقيع عليها من قبل اأمين التفلي�شة.
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وزارة�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)72(�ل�شنة��2018
ب�شاأن��شجل�الإفال�س

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون اإعادة التنظيم والإفال�س ال�شادر بالقانون رقم )22( ل�شنة 2018، 

وعلى الأخ�س المادة )5( منه،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

وبعد موافقة المجل�س الأعلى للق�شاء،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

في تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات التالية المعاني المبيَّنة قرين كلٍّ منها، ما لم 
يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

القانون: قانون اإعادة التنظيم والإفال�س ال�شادر بالقانون رقم )22( ل�شنة 2018.
الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون العدل.

املادة�الثانية
ُين�شاأ بالوزارة �شجل ي�شمى )�شجل الإفال�س( لكل دعـوى اإفال�س يكون مطابقًا لملف الدعوى، 
بالدعـوى،  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  فيه  ُتدَرج  اإلكتروني  اأو  ورقي  ويكون عبارة عن �شجل 
وطلباتهم  الأطــراف  وحجج  بالوقائع،  المتعلقة  والم�شتندات  والأوراق  المحا�شر  من  و�شورة 
موا بها من طلبات، وما اتُِّخـذت  ودفاعهم واعترا�شاتهم، وما ا�شتندوا اإليها من اأدلة، وما تقدَّ

من اأوامر اأو قرارات اأو اأحكام اأو تدابير، وغير ذلك من معلومات وبيانات وم�شتندات.

املادة�الثالثة
يجب اأْن يت�شمن ال�شجل البيانات والمعلومات الأ�شا�شية التالية: 

ْفِلْي�َشة، وتكون على النحو التالي:  اأوًل: البيانات المتعلقة بالدعوى واأطرافها واأمين التَّ
اأ - رقم الدعوى وحالتها والمحكمة المخت�شة بنظرها.

ب -  تاريخ اإقامة الدعوى.
ج -  ملخ�س الدعوى.

د -  قائمة التدابير والقرارات ال�شادرة عن المحكمة. 
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ْفِلْي�َشة ووكالئه ومحاميه والخبراء. هـ - ال�شتبانة المتعلقة بحيادية اأمين التَّ
و - البيانات والمعلومات المتعلقة بالمدين:

1 - اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا:
- ا�شمه وعنوانه وجن�شيته وتاريخ ميالده ومهنته.

- ا�شم اأي ن�شاط يمار�شه ومقره.
- اأي ا�شم اآخر اأو اأكثر ُيعَرف به المدين.

- رقم هاتفه وبريده الإلكتروني.
2- اإذا كان �شخ�شًا اعتباريًا: 

- ا�شمه ورقم �شجله التجاري وعنوانه البريدي.
- عنوان المقر الرئي�شي لممار�شته ن�شاطه،

ل للمدين ا�شتخدمه في ممار�شته ن�شاطه. -  اأيُّ ا�شم اآخر غير م�شجَّ
- رقم هاتفه وبريده الإلكتروني.

مها والتقارير التي يعدها وخطة  ْفِلْي�َشة وال�شجالت التي يقدِّ - اأوامر وقرارات اأمين التَّ
اإعادة التنظيم ح�شب الأحوال. 

ْفِلْي�َشة، وهي كالتالي: ز - بيانات اأمين التَّ
- ا�شمه ورقم ترخي�شه وعنوانه البريدي.

- ال�شفة التي يمار�س من خاللها مهامه وتاريخ تعيينه.
- رقم هاتفه وبريده الإلكتروني.

ثانيـــاً: محا�شـــر الدعوى والأوراق والم�شتنـــدات المتعلقة بالوقائع، وحجـــج الأطراف وطلباتهم 
موا بها من طلبات. ودفاعهم واعترا�شاتهم، وما ا�شتندوا اإليها من اأدلة، وما تقدَّ

املادة�الرابعة
يكون اإدراج البيانات الم�شار اإليها في البند اأوًل من المادة ال�شابقة تحت اإ�شراف القا�شي 

المخت�س، ويراعى تحديثها ب�شفة دورية.

املادة�اخلام�شة
يتاح الطالع للكافة على البيانات المبينة بالبند اأوًل من المادة الثالثة من هذا القرار عبر 

الموقع الإلكتروني للوزارة.
ويكون الطالع على اأية بيانات اأو معلومات غير الم�شار اإليها في الفقرة ال�شابقة، اأو الح�شول 
الدعوى،  بنظر  المخت�شة  المحكمة  اإلى  م  يقدَّ طلب  بموجب  الأوراق  من  قة  م�شدَّ �شورة  على 

بمراعاة حكم البند )د( من المادة )5( من القانون.
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املادة�ال�شاد�شة
ُتحَذف المعلومات والبيانات المدرجة في �شجل الإفال�س بعد انق�شاء اثني ع�شر �شهرًا من 

انتهاء اإجراءات دعوى الإفال�س.

املادة�ال�شابعة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ َن�ْشِره 

في الجريدة الر�شمية.

وزير�العدل��وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف
خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 6 محــــــــــــرم 1440هـ
الـمـــوافـــــــق: 16  �شبـتمبــر  2018م
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وزارة�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)73(�ل�شنة�2018
بتعيني�مدير�تنفيذي�لنتخابات�اأع�شاء�جمل�س�النواب

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة الحقوق ال�شيا�شية 

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة ال�شابعة ع�شرة منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن مجل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُيعيَّن الم�شت�شار نواف عبداهلل حمزة رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوني مديرًا تنفيذيًا 
لنتخابات اأع�شاء مجل�س النواب.

املادة�الثانية
يخت�س المدير التنفيذي بالإ�شراف على كافة الأعمال الإدارية والتقنية الالزمة للتح�شير 

والإعداد لنتخابات اأع�شاء مجل�س النواب.

املادة�الثالثة
ُيعيَّن المدير التنفيذي الموظفين الالزمين لمعاونة لجان النتخابات ح�شب احتياجات كل 

لجنة.
املادة�الرابعة

ُيعَمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�َشر في الجريدة الر�شمية.

وزير�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف
رئي�س�اللجنة�العليا�لالإ�شراف�العام�على��شالمة

�انتخاب�اأع�شاء�جمل�س�النواب
���خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 6 محــــــــــــرم 1440هـ
الـمـــوافـــــــق: 16  �شبـتمبــر  2018م
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وزارة�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)77(�ل�شنة�2018
�بت�شمية�اأع�شاء�اللجنة�العليا�لالإ�شراف�العام
على��شالمة�انتخاب�اأع�شاء�جمل�س�النواب

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة  2002 ب�شاأن مبا�شرة الحقوق ال�شيا�شية 

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة الثامنة ع�شرة منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن مجل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته،

�قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ل اللجنة العليا لالإ�شراف العام على �شالمة انتخاب اأع�شاء مجل�س النواب برئا�شة وزير  ُت�شكَّ
العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف، وع�شوية كل من:
القا�شي عبدالرحمن ال�شيد محمد ال�شيد اأحمد.  -1

القا�شـي مع�شومة عـبدالر�شول عـي�شى.  -2
القا�شي خالد ح�شن علي علي عجاجي.  -3
القا�شي محمد حـ�شن اأحمد البوعينين.  -4

الم�شتـ�شـار وائــل ر�شـيـد بـوعــالي.  -5
الم�شت�شار اأ�شامـة عــلي العـوفــي.  -6

القا�شـي محـمـد �شعـيد الـعـرادي.  -7

املادة�الثانية
تخت�س اللجنة العليا الم�شار اإليها في المادة ال�شابقة بالإ�شراف العام على �شالمة انتخاب 
في  الَبتُّ  وخا�شة  المملكة،  في  النتخابية  والدوائر  المناطق  في جميع  النواب  اأع�شاء مجل�س 
المر�شوم  من  ال�شابعة  المادة  في  عليها  المن�شو�س  اللجان  عليها  تعر�شها  التي  الأمور  جميع 
بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة الحقوق ال�شيا�شية، وتتولى الإعالن النهائي للنتيجة 

العامة لالنتخاب، واإخطار الفائزين بالع�شوية في مجل�س النواب.

املادة�الثالثة
ُتعاون اللجنة العليا لجنة تنفيذية تتولى مبا�شرة جميع المهام الالزمة للعملية النتخابية.
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املادة�الرابعة
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�َشر في الجريدة الر�شمية.

�وزير�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف
رئي�س�اللجنة�العليا�لالإ�شراف�العام�على��شالمة

����انتخاب�اأع�شاء�جمل�س�النواب
خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 7 مــحــــــرم 1440هـ
الـمــوافـــــــــق: 17 �شبتمبر 2018م



العدد: 3384 – الخميس 20 سبتمبر 2018

24

وزارة�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)79(�ل�شنة�2018
�بتحديد�مقار�اللجان�الفرعية�لالقرتاع�والفرز

لنتخاب�اأع�شاء�جمل�س�النواب

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة الحقوق ال�شيا�شية 

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة ال�شابعة ع�شرة منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن مجل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته،

وعلى المر�شوم رقم )71( ل�شنة 2014 ب�شاأن تحديد المناطق والدوائر النتخابية وحدودها 
واللجان الفرعية لنتخابات مجل�س النواب،

�قرر�الآتي:
املادة�الأولى

الدوائر  في  النواب  اأع�شاء مجل�س  والفرز لنتخاب  لالقتراع  الفرعية  اللجان  مقار  د  ُتحدَّ
النتخابية، على النحو المبيَّن بالجدول المرافق لهذا القرار.

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

�وزير�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف
رئي�س�اللجنة�العليا�لالإ�شراف�العام�على��شالمة

����انتخاب�اأع�شاء�جمل�س�النواب
خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 7 مــحــــــرم 1440هـ
الـمــوافـــــــــق: 17 �شبتمبر 2018م
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جــــدول
بتحديد�مقار�اللجان�الفرعية�لالقرتاع�والفرز

لنتخاب�اأع�شاء�جمل�س�النواب
 

محافظة�العا�شمة

اللجنة�الأولى�ومقرها: مدر�شة رابعة العدوية البتدائية للبنات.

اللجنة�الثانية�ومقرها: مدر�شة حطين البتدائية للبنين.

اللجنة�الثالثة�ومقرها: مدر�شة ال�شناب�س الإعدادية للبنات.

اللجنة�الرابعة�ومقرها: مدر�شة اأم الح�شم البتدائية للبنين.

اللجنة�الخام�شة�ومقرها: مدر�شة حليمة ال�شعدية الإعدادية للبنات.

اللجنة�ال�شاد�شة�ومقرها: نادي التحاد الريا�شي.

اللجنة�ال�شابعة�ومقرها: مدر�شة الوفاء الثانوية للبنات.

اللجنة�الثامنة�ومقرها: مدر�شة �شترة البتدائية للبنات.

اللجنة�التا�شعة�ومقرها: مدر�شة غرناطة البتدائية للبنات.

اللجنة�العا�شرة�ومقرها: مدر�شة التعاون الثانوية للبنين.

محافظة�املحـرق

اللجنة�الأولى�ومقرها: معهد ال�شيخ خليفة بن �شلمان للتكنولوجيا.

اللجنة�الثانية�ومقرها: مدر�شة الب�شيتين البتدائية للبنات.

اللجنة�الثالثة�ومقرها: مدر�شة المحرق الثانوية للبنات.

اللجنة�الرابعة�ومقرها: مدر�شة ح�شان بن ثابت البتدائية للبنين.

اللجنة�الخام�شة�ومقرها: مدر�شة رقية البتدائية للبنات.

اللجنة�ال�شاد�شة�ومقرها: مدر�شة الدير البتدائية الإعدادية للبنات.

اللجنة�ال�شابعة�ومقرها: مدر�شة الخوارزمي البتدائية للبنين.

اللجنة�الثامنة�ومقرها: مدر�شة الحد الثانوية للبنات.
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املحافظة�ال�شمالية

اللجنة�الأولى�ومقرها: مدر�شة كرانة البتدائية للبنات.

اللجنة�الثانية�ومقرها: مدر�شة جابر بن حيان البتدائية للبنين.

اللجنة�الثالثة�ومقرها: مدر�شة ال�شيخ محمد بن خليفة اآل خليفة
 البتدائية الإعدادية للبنين.

اللجنة�الرابعة�ومقرها: مدر�شة جدحف�س الإعدادية للبنين.

اللجنة�الخام�شة�ومقرها: مدر�شة �شار البتدائية للبنين.

اللجنة�ال�شاد�شة�ومقرها: مدر�شة عالي البتدائية للبنين.

اللجنة�ال�شابعة�ومقرها: مدر�شة �شار الثانوية للبنات.

اللجنة�الثامنة�ومقرها: مدر�شة مدينة حمد البتدائية للبنين.

اللجنة�التا�شعة�ومقرها: مدر�شة غازي الق�شيبي الثانوية للبنات.

اللجنة�العا�شرة�ومقرها: مدر�شة العهد الزاهر الثانوية للبنات.

اللجنة�الحادية�ع�شرة�ومقرها: مدر�شة ابن طفيل البتدائية للبنين.

اللجنة�الثانية�ع�شرة�ومقرها: مدر�شة المالكية الإعدادية للبنات.

المحافظة�الجنوبية

اللجنة�الأولى�ومقرها: مدر�شة مدينة عي�شى البتدائية للبنين.

اللجنة�الثانية�ومقرها: مدر�شة مدينة عي�شى الثانوية للبنات.

اللجنة�الثالثة�ومقرها: مدر�شة الإمام مالك بن اأن�س البتدائية للبنين.

اللجنة�الرابعة�ومقرها: مدر�شة الرفاع ال�شرقي الإعدادية للبنات.

اللجنة�الخام�شة�ومقرها: مدر�شة الرفاع ال�شرقي الثانوية للبنين.

اللجنة�ال�شاد�شة�ومقرها: مدر�شة عقبة بن نافع البتدائية للبنين. 

اللجنة�ال�شابعة�ومقرها: مدر�شة الرفاع الغربي الثانوية للبنات.

اللجنة�الثامنة�ومقرها: مدر�شة الرفاع ال�شرقي البتدائية للبنات.

اللجنة�التا�شعة�ومقرها: مدر�شة الزلق البتدائية الإعدادية للبنات.

اللجنة�العا�شرة�ومقرها: درة البحرين.
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وزارة�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)81(�ل�شنة�2018
�بت�شكيل�جلان�الإ�شراف�على��شالمة

انتخاب�اأع�شاء�جمل�س�النواب

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة الحقوق ال�شيا�شية 

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة ال�شابعة منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن مجل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته،

وبناًء على تر�شيحات الجهات المعنية،
�قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ل في المناطق النتخابية لجان لالإ�شراف على �شالمة انتخاب اأع�شاء مجل�س النواب  ت�شكَّ
المن�شو�س عليها في المادة ال�شابعة من المر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة 
الحقوق ال�شيا�شية، وتحدد مقارها على الوجه المبين بالجدول رقم )1( المرافق لهذا القرار.

املادة�الثانية
اإذا غاب اأحد روؤ�شاء اللجان اأو اأحد اأع�شائها، اأو قام مانع يمنعه من العمل، يحل محله اأحد 

الروؤ�شاء اأو الأع�شاء الواردة اأ�شماوؤهم بالجدول رقم )2( المرافق لهذا القرار.
املادة�الثالثة

ي طلبات  تتولى اللجان المن�شو�س عليها في هذا القرار القيام باإعداد جداول الناخبين، وتَلقِّ
ها، واإعداد ك�شوف المر�شحين، والنظر في الطلبات والعترا�شات المتعلقة باأيِّ  التر�شيح وفْح�شِ
قرار اأو اإجراء ي�شدر عنها، وبوجه عام تخت�س كل لجنة من هذه اللجان بالإ�شراف على �شالمة 
انتخاب اأع�شاء مجل�س النواب في المنطقة والدوائر النتخابية الداخلة في نطاق اخت�شا�شها.

املادة�الرابعة
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�َشر في الجريدة الر�شمية.

���وزير�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف
رئي�س�اللجنة�العليا�لالإ�شراف�العام�على��شالمة

����انتخاب�اأع�شاء�جمل�س�النواب
خالد�بن�علي�بن�عبد�اهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 7 مــحــــــرم 1440هـ
الـمــوافـــــــــق: 17 �شبتمبر 2018م
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جدول�رقم�)1(
ت�شكيل�جلان�الإ�شراف�على��شالمة�انتخاب

اأع�شاء�جمل�س�النواب�وحتديد�مقارِّها

اأوًل: لجنة محافظة العا�شمة ومقرها مدر�شة خولة الثانوية للبنات:

رئي�شًا. 1- القا�شية / فاطمة في�شل حبيل

اأمينًا لل�شر. 2- حمد �شاكر الدو�شري

ع�شوًا. 3- محمد اأحمد اآل محمود

ثانياً: لجنة محافظة المحرق ومقرها مدر�شة الهداية الخليفية الثانوية للبنين:

رئي�شًا. 1- المحامي العام /د. اأحمد محمد الحمادي.

اأمينًا لل�شر. 2- حنان جا�شم علي

ع�شوًا. 3- دينا محمد الماجد

ثالثًا: لجنة المحافظة ال�شمالية ومقرها مدر�شة مدينة حمد البتدائية للبنات:

رئي�شًا. 1- القا�شي / محمد ميرزا اأمان

اأمينًا لل�شر. 2- لينه محمد نافع �شالح

 ع�شوًا. 3- علي اأحمد �شاهين

رابعًا: لجنة المحافظة الجنوبية ومقرها مدر�شة الم�شتقبل البتدائية للبنات:

 رئي�شًا. 1- القا�شي / اإبراهيم �شلطان الزايد

 اأمينًا لل�شر. 2- عبداهلل محمد الدو�شري

ع�شوًا. 3- نوال عبدالرحيم الحمادي



العدد: 3384 – الخميس 20 سبتمبر 2018

29

�جدول�رقم�)2(
الروؤ�شاء�واأمناء�ال�شر�والأع�شاء�الحتياط

للجان�الإ�شراف�على��شالمة�انتخاب�اأع�شاء�جمل�س�النواب

رئي�شًا.1- القا�شية اأمل اأحمد عبداهلل اأبل

رئي�شًا.2- رئي�س النيابة فهد خالد محمد البوعينين

رئي�شًا3- رئي�س النيابة د. علي عبا�س ال�شويخ

رئي�شًا4- القا�شي جعفر يو�شف الجمري

 اأمينًا لل�شر.5- دلل علي محمد عا�شور

اأمينًا لل�شر.6- �شلمان خليفة �شليبيخ

اأمينًا لل�شر.7- فاطمة محمد اإدهام

ع�شوًا.8- فاطمة علي حمد 

ع�شوًا.9- را�شد اأحمد اإبراهيم

ع�شوًا.10- اأحمد �شامي الحمادي
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)150(�ل�شنة�2018
�ب�شاأن�تعديل��ت�شنيف�عدد�من�العقارات�الناجتة
�عن�التق�شيم�يف�منطقة�جدحف�س�-�جممع�426

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  المر�شوم  وعلى 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وبعد العْر�س على مجل�س اأمانة العا�شمة،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراني،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

في  وارد  هو  ِلما  ِوْفقًا   426 مجمع  جدحف�س  بمنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  ل  يعدَّ  
الخارطة المرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار 
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رئي�س مجل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

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

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

وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 26 ذي الحجة 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 6 �شـــــبتمــبـــــر  2018م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)151(�ل�شنة�2018
�ب�شاأن�تعديل��ت�شنيف�عقار

يف�منطقة�توبلي�-�جممع�701

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  المر�شوم  وعلى 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وبعد العْر�س على مجل�س اأمانة العا�شمة،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراني،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

ل ت�شنيف العقار رقم 08019194 الكائن بمنطقة توبلي  مجمع 701 ِوْفقًا ِلما هو وارد   يعدَّ
في الخارطة المرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار 
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رئي�س مجل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

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

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

وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 26 ذي الحجة 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 6 �شـــــبتمــبـــــر  2018م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)152(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عقارين�يف�منطقة��شار�-�جممع�527

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  المر�شوم  وعلى 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وبعد العْر�س على المجل�س البلدي لبلدية المنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراني،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

 يغيَّر ت�شنيف العقارين رقم 05028025 و 05028026 الكائنين بمنطقة �شار مجمع 527 
اإلى ت�شنيف مناطق الِخْدمات  والَمرافق العامة )PS( ِوْفقًا ِلما هو وارد في الخارطة الُمرافقة 
مجل�س  رئي�س  قرار  في  الــواردة  للتعمير  التنظيمية  ال�شتراطات  عليهما  ق  وتطبَّ القرار،  لهذا 

الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة�)2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 26  ذى الحجة 1439هـ
الـمـــوافــــــــق: 6 �شــــــــبتمـــــبر  2018م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)153(�ل�شنة�2018
�ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عقار

يف�منطقة�اخلارجية�-�جممع�606

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  المر�شوم  وعلى 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وبعد العْر�س على مجل�س اأمانة العا�شمة،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراني،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

اإلــى   606 مجمع  الخارجية  بمنطقة  الكائن   06010093 رقــم  العقار  ت�شنيف  يغيَّر   
لهذا  الُمرافقة  الخارطة  في  وارد  هو  ِلما  ِوْفقًا   )PS( العامة  والَمرافق  الِخْدمات  ت�شنيف 
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الوزراء مجل�س  رئي�س  قرار  في  الــواردة  للتعمير  التنظيمية  ال�شتراطات  عليه  وتطبَّق   القرار، 
 رقم )28( ل�شنة 2009.

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

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

وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 26 ذي الحجة 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 6 �شـــــبتمــبـــــر 2018م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)154(�ل�شنة�2018
�ب�شاأن�ت�شنيف�عقار�بعد�التق�شيم�

�يف�منطقة�توبلي�-�جممع�713

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  المر�شوم  وعلى 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وبعد العْر�س على مجل�س اأمانة العا�شمة،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراني،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

 يغيَّر ت�شنيف العقار رقم 08019254 الكائن بمنطقة توبلي مجمع 713 ِوْفقًا ِلما هو وارد 
في الخارطة المرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار 

رئي�س مجل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة�)2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 26 ذي الحجة 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 6 �شـــــبتمــبـــــر  2018م
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وزارة�ال�شناعة�والتجارة�وال�شياحة
اإعالنات�مركز�امل�شتثمرين

اإعالن�رقم�)640(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حتويل��شركة�ذات�م�شئولية�محدودة

اإلى��شركة�م�شاهمة�بحرينية�مقفلة
يعلن مركزالبحرين 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 )م�شت�شفى ال�شالم التخ�ش�شي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
83955-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبراأ�شمال 

مقداره -6،263950.000 عينيًا.
اإعالن�رقم�)641(�ل�شنة�2018

ب�شاأن�حتويل��شركة�ذات�م�شئولية�محدودة
اإلى�موؤ�ش�شة�فردية

يعلن مركزالبحرين 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 )اإيطاليان جوب �شتور ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 119972، 
طالبين تغيير  ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ محمد علي 

اأحمد مهدي التيتون، وقيامه باإجراءات التحويل.

اإعالن�رقم�)642(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حتويل��شركة�ال�شخ�س�الواحد
اإلى��شركة�ذات�م�شئولية�محدودة��

جا�شم  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
ال�شيد محمد المو�شوي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مجموعة الفاتح المحدودة �س.�س.و(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 8692، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 145،000 )مائة وخم�شة واأربعون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: جا�شم 

ال�شيد محمد حبيب اإبراهيم المو�شوي، و�شركة الفاتح القاب�شة ذ.م.م.

اإعالن�رقم�)643(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حتويل��شركة�ال�شخ�س�الواحد

اإلى��شركة�ت�شامن��

ح�شن  زهرة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
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�س.�س.و(،  للمقاولت  الذهبية  قرطاج  )بوابة  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  �شلمان  اإبراهيم 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 101006، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 
ونجيب  �شلمان،  اإبراهيم  لكل من:  زهرة ح�شن  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( 

عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان.
اإعالن�رقم�)644(�ل�شنة�2018

ب�شاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية
اإلى��شركة�ذات�م�شئولية�محدودة

ال�شيدة/ رملة  اإليه  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة  يعلن مركزالبحرين 
عي�شى ح�شن ح�شين، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإكترونيات ال�شل�شبيل(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 69084، طالبة تحويل الفرع  الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 
 مقداره 3150  )ثالثة اآلف ومائة وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من: رملة عي�شى ح�شن ح�شين، 

.Azees Ahammadو ،Sameer Kollandyو

اإعالن�رقم�)645(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإلى�فرع�من��شركة�ذات�م�شئولية�محدودة
 

ال�شيد/ عبداهلل  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  يعلن مركزالبحرين 
عبدعلي اأحمد عبدعلي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأرجنتينا �شوبر ماركت(، الم�شجلة بموجب 
المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  من  فرع  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبًا   ،21457 رقم  القيد 

الم�شماة )اأرجنتينا للمواد الغذائية( الم�شجلة بموجب القيد رقم 108416.
����������������������

اإعالن�رقم�)646(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإلى��شركة�ذات�م�شئولية�محدودة
فا�شل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
محمد عبا�س زاير مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دانة دارين 2 للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 94430، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  فا�شل محمد عبا�س زاير، و�شوري�س جوثيفيل.


