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 �أمر ملكي رقم )43( ل�سنة 2018

بتعيني �أمني عام م�ساعد للمجل�س �لأعلى لل�سئون �لإ�سالمية

ملك مملكة �لبحرين. نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة  

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )20( ل�شنة 2005 يف �شاأن املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية،

وبناًء على تر�شيح املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعينَّ اأحمد من�شور علي ح�شن حمادة اأمينًا عامًا م�شاعدًا للمجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية 

بدرجة وكيل وزارة م�شاعد.

�ملادة �لثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 22 محــرم 1440هـ

الموافـق: 2 اأكــتــوبـــر 2018م
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 �أمر ملكي رقم )44( ل�سنة  2018

مبنح ِو�سام

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة   ملك مملكة �لبحرين

بعد الإطالع على الد�شتور،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 في �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا بالآتي

�ملادة �لأوىل

ُيمنح العميد الركن بحري محمد يو�شف محمد الع�شم ِو�شام البحرين من الدرجة الثانية.

�ملادة �لثانية

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر  الرفاع:

بتاريـــخ: 23 محرم 1440هـ

الموافق: 3 اأكتوبـــر 2018م
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 قانون رقم )43( ل�سنة 2018

 بتعديل بع�س �أحكام �لقانون رقم )13( ل�سنة 1975

ب�ساأن تنظيم معا�سات ومكافاآت �لتقاعد ملوظفي �حلكومة

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة   ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 

احلكومة وتعديالته، 

وعلى قانون التاأمي الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976 وتعديالته،

ل  املعدنَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،

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

�ملادة �لأوىل

1975 ب�شاأن  القانون رقم )13( ل�شنة  البند )ج( و)2( من  ي املادتي )1(  ُي�شتبَدل بن�شنَّ

ان الآتيان: تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة، الننَّ�شنَّ

"مادة )1( �لبند )ج(:
ـــف: هـــو البحريني الجن�شيـــة الذي تربطه بالدولـــة عالقة لئحية اأو عَقِديـــة وبلغ الثامنة  �لموظَّ

ف الدائم  ع�شرة مـــن العمر ولم يتجاوز ال�شتين، ويعمل لدى الحكومة، وي�شمل هذا اللفظ الموظنَّ

دة بدوام كامل طوال اأيام العمل، ويتقا�شى  ف الموؤقت الذي يعمل بموجب عْقد لمدة محدنَّ والموظنَّ

رة للوظيفة التي ي�شغلها اأو راتبًا مقطوعًا.  الراتب والمزايا المقرنَّ

مادة )2(:

ت�شري اأحكام هذا القانون على جميع املوظفي البحرينيي املعينَّني على درجات يف امليزانية 

ق  تون، ويطبنَّ العامة للدولة اأو ميزانية البلديات و�شائر الهيئات املحلية مَبن فيهم املوظفون املوؤقنَّ

هذا القانون على الوزراء فيما يتعلق با�شتحقاقهم املعا�س.  

ول ت�شري اأحكام هذا القانون على:

اأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.   - 1

2 -  العامليـــن في الموؤ�ش�شـــات العامة والهيئات العامـــة عدا التي ي�شـــدر با�شتثنائها وباإخ�شاع 

العاملين فيها لأحكام هذا القانون قرار من رئي�س مجل�س الوزراء." 
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�ملادة �لثانية

مع مراعاة اأحكام املادة )11( من القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات 

ت مبا ل يقل عن  ف املوؤقنَّ ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة، ُتت�َشب قيمة ال�شرتاكات للموظنَّ

قيمة ال�شرتاكات التي ُت�شتقَطع من راتب املوظف الذي ي�شغل وظيفة دائمة مماثلة.  

�ملادة �لثالثة

  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 �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 14 محــــرم 1440هـ

الموافــق: 24 �شبتمبر 2018م
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وز�رة �لد�خلية

 قر�ر رقم )133( ل�سنة 2018

 بتعديل �لقر�ر رقم )197( ل�سنة 2014 ب�ساأن �لدول �لتي ميكن لرعاياها

 �حل�سول على تاأ�سري�ت �إلكرتونية لدخول مملكة �لبحرين

وزير الداخلية:

بعد الطالع على القرار رقم )197( ل�شنة 2014 ب�شاأن الدول التي ميكن لرعاياها احل�شول 

على تاأ�شريات اإلكرتونية لدخول مملكة البحرين وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر �لآتي:

مادة )1(

على  للح�شول  م  بالتقدُّ لرعاياها  ُي�شمح  التي  الدول  قائمة  اإىل  جورجيا  جمهورية  ُت�شاف 

نة باملرفق )اأ( من القرار  تاأ�شريات اإلكرتونية لدخول مملكة البحرين وعددها )115( دولة، املبينَّ

اإلكرتونية  2014 ب�شاأن الدول التي ميكن لرعاياها احل�شول على تاأ�شريات  رقم )197( ل�شنة 

لدخول مملكة البحرين، لي�شبح عددها )116( دولة.

مادة )2(

من  به  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

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

 �لفريق �لركن

وزير �لد�خلية

 ر��سد بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 محــرم 1440هـ

المـــــوافــــــق: 30 �شبتمبر 2018م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )56( ل�سنة 2018

ب�ساأن ��ستبد�ل ع�سو يف �للجنة �لوطنية لالإر�ساد و�لتوجيه �ملهني

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�شنة 2007 ب�شاأن التدريب املهني، وعلى الأخ�س املادة 

)20( منه،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني 

وتديد اخت�شا�شاتها،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُي�شتبَدل بالبند )16( من املادة )1(  من القرار رقم )3( ل�شنة 2018  ب�شاأن ت�شكيل اللجنة 

الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني وتديد اخت�شا�شاتها البند الآتي:

16( اأ�شامـــة اأحمد الكوهجـــي   مدير اإدارة ال�شئون الإدارية والخدمـــات- بغرفة تجارة و�شناعة 

البحرين. 

�ملادة �لثانية

اجلريدة  يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الوزارة  وكيل  على   

الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 2 محــــــرم 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 12 �شبتمبر 2018م
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وز�رة �ملو��سالت و�لت�سالت

 قر�ر رقم )10( ل�سنة 2018

 بتعديل بع�س �أحكام لئحة تر�خي�س �أن�سطة �لنقل

�لعام �ل�سادرة بالقر�ر رقم )11( ل�سنة 2015

وزير الموا�شالت والت�شالت:

اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة  بعد الطالع على لئحة تراخي�س 

لة بالقرار رقم )12( ل�شنة 2017، 2015، املعدنَّ

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لوىل

اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم  ُي�شتبَدل بن�س املادة )7( من لئحة تراخي�س 

)11( ل�شنة 2015، الن�س الآتي:

الواردة يف  العام  النقل  اأن�شطة  اأيٍّ من  اإ�شدار تراخي�س جديدة لالأفراد ملزاولة  »ل يجوز 

املادة )6( اأعاله، اإل بقرار من الوزير«. 

�ملادة �لثانية

ُي�شاف بند جديد برقم )12( اإىل جدول ر�شوم تراخي�س اأن�شطة النقل العام، الوارد بعنوان 

اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار  )اأوًل: ال�شركات واملوؤ�ش�شات( واملرَفق بالئحة تراخي�س 

ه الآتي: رقم )11( ل�شنة 2015، َن�شُّ

نوع الن�شاطالرقم

ر�شوم اإ�شدار 

 الرتخي�س

)بالدينار 

البحريني(

ر�شوم جتديد 

 الرتخي�س

)بالدينار 

البحريني(

 ر�شوم الإ�شدار والتجديد

 ال�شنوي لبطاقة الت�شغيل

 لكل مركبة 

)بالدينار البحريني(

-12

تراخي�س تاأجري 

ال�شيارات الفاخرة 

ب�شائق

1000100100
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�ملادة �لثالثة

على وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير �ملو��سالت و�لت�سالت

 كمال بن �أحمد حممد

�شدر بتاريخ: 22 محرم 1440هـ

الـمـــوافــــــــق: 2 اأكـتـوبـر 2018م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

 قر�ر رقم )68( ل�سنة 2018 

 بتعديل �ملادة )14( من �لالئحة �لتنفيذية 

ِجل �لتجاري   للمر�سوم بقانون رقم )27( ل�سنة 2015 ب�ساأن �ل�سِّ

�ل�سادرة بالقر�ر رقم )126( ل�سنة 2016 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

ِجل التجاري،  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شِّ

التجاري  ِجل  ال�شِّ ب�شاأن   2015 ل�شنة  بقانون رقم )27(  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )126( ل�شنة 2016، 

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

قرر �لآتي: 

�ملادة �لأوىل 

ُي�شتبَدل بن�س املادة )14( من الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 

ِجل التجاري ال�شادرة بالقرار رقم )126( ل�شنة 2016، الن�س الآتي:  ب�شاأن ال�شًّ

التاأ�شري، بح�شب  اإجراء  اأو  اإلغائه  اأو  القْيد  املعنية المتناع عن جتديد  الإدارة  "يجب على 
الأحوال، اإذا تبينَّ لها اأننَّ على �شاحب القْيد خمالفات اأو مبالغ مالية م�شتَحقة للوزارة متعلقًة 

بالقْيد الذي يطلب جتديده اأو اإلغاءه اأو التاأ�شري عليه". 

�ملادة �لثانية 

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

َن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة 

ز�يد بن ر��سد �لزياين 

�شدر بتاريخ: 21 محرم 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 1 اأكتـوبــــر 2018م
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جهاز �مل�ساحة و�لت�سجيل �لعقاري

قر�ر رقم )2( ل�سنة 2018

ِجل �خلا�س للعقار�ت �مل�سرَتكة باإن�ساء �ل�سِّ

رئي�س جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري:

بعد الطالع على قانون الت�شجيل العقاري ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة 2013،

وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س 

المادة )47( منه،

الوزراء  مجل�س  رئي�س  بقرار  ال�شادرة  العقاري  الت�شجيل  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

رقم )10( ل�شنة 2016،

وعلى المر�شوم رقم )69( ل�شنة 2017 بتنظيم موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

قرر �لآتي:

مادة )1(

تعاريف

الواردة  المعاني  فيه ذات  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون  القرار  اأحكام هذا  تطبيق  في 

للكلمات  ويكون   ،2017 ل�شنة   )27( رقم  بالقانون  ال�شادر  العقاري  القطاع  تنظيم  قانون  في 

والعبارات التالية المعانَي المبينَة قريَن كلٍّ منها، ما لم يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

ط موقع العقار لإقامة عقار م�شترك. م بُمخطنَّ قطعة �لأر�س �لأ�سا�سية: قطعة من اأر�س ُتَق�شنَّ

�لبيان �لتكميلي: اأيُّ بيان اأو م�شتَند يتعلق بالأجزاء الم�شتَركة اأو بجميع الِوْحدات في العقار 

الم�شتَرك.

ط موقع العقار كِوْحدات ملَحقة ُيمكن  �لِوْحد�ت �لملَحقة: الِوْحدات التي تظهر في ُمخطنَّ

ك الِوْحدات الرئي�شية، ول تكون لها وثيقة ملكية م�شتقلة. نْقُلها فيما بين ُمالنَّ

والتزاماتهم  ك  الُمالنَّ حقوق  يبيِّن  م�شتَرك  لعقار  خا�س  برنامج  �لخا�س:  �لإد�رة  برنامج 

ك ِوْفقًا لقرار ي�شدر عن الموؤ�ش�شة. ومهام و�شالحيات اتحاد الُمالنَّ

مادة )2(

ِجل �خلا�س للعقار�ت �مل�سرَتكة �ل�سِّ

ُين�شاأ بالجهاز �شجل خا�س للعقارات الم�شتَركة، ويكون عبارة عن �ِشِجل ورقي اأو اإلكتروني 

ُتقينَّد فيه ما ياأتي:
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رون، والتي �شتقام عليها العقارات الم�شتَركة. 1 - الأرا�شي التي يملكها المطوِّ

رون، واأ�شماء المالكين لها. 2 - الِوْحدات التي يبيعها المطوِّ

3 - الت�شرفـــات التـــي ُتجَرى على الِوْحدة، كالبيـــع وعقود الإيجار طويلة الأمـــد وحقوق النتفاع 

رة اأو  ْهن، وغيرها من الت�شرفـــات القانونية الأخرى المن�ِشئة اأو المقرِّ والهبـــة والو�شية والرنَّ

الناقلـــة للحقوق العينية، اأو التي من �شاأنهـــا زوال اأيِّ حق من هذه الحقوق، وكذلك الأحكام 

الق�شائيـــة النهائيـــة المْثِبتة ل�شيء من ذلـــك، والإقرارات بالتنازل عـــن مرتبة قْيد الحقوق 

العينية التنََّبعية.

4 - اأية بيانات اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س اإدارة الموؤ�ش�شة بالتفاق مع الجهاز.

�ملادة )3(

ت�سجيل �لعقار�ت �مل�سرَتكة

ِجل الخا�س  ط وقْيده في ال�شِّ ط موقع العقار بت�شجيل المخطنَّ يقوم الجهاز عند َت�َشلُّمه ُمخطنَّ

ك والعقارات الم�شتَركة.  للعقارات الم�شتَركة، متى كان م�شتوفيًا لل�شوابط الخا�شة باتحاد الـُمالنَّ

وللجهاز في �شبيل ذلك القيام بما ياأتي:

�س له، ولـــه اأْن يطلب اأية  اح عقـــارات مرخنَّ ط موقـــع العقار من م�شنَّ 1 - اأْن يطلـــب اعتمـــاد مخطنَّ

ـــط متى كان متعار�شًا مع اأحكام القانون اأو  معلومـــات اإ�شافية، اأو اأْن يرف�س ت�شجيل المخطنَّ

هذا القرار.

ط موقع العقار.  2 - اأْن يطلب تق�شيم الأر�س الأ�شا�شية قبل ت�شجيل مخطنَّ

ط متى ا�شتوفى �شروط الت�شجيل، والقيام بالآتي: 3 - ت�شجيل المخطنَّ

اأ - اإعداد البيان التكميلي لت�شجيل:

اأو  �شلبي  ب�شكل  الأ�شا�شية  الأر�س  توؤثر على قطعة  التي  الحقوق، مثل حقوق الرتفاق   -   

اإيجابي.

    - نظام العقارات الم�شتَركة.

    - برنامج الإدارة الخا�س بالعقارات الم�شتَركة.

ب - نقل اأيِّ حق ارتفاق اأو اتفاقات اأو منفعة تاأجيرية في قطعة الأر�س الأ�شا�شية اإلى البيان 

التكميلي اأو وثيقة ملكية الأجزاء الم�شتَركة للعقار الم�شتَرك.

ج - اإلغاء ِملكية قطعة الأر�س الأ�شا�شية.

ِوْحدات  اأية  نة  مت�شمِّ الم�شتَرك  العقار  في  الموجودة  الِوْحدات  ِملكية  �شندات  اإ�شدار   - د 

ملَحقة بالِوْحدة الرئي�شية.
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هــ - الرجوع اإلى البيان التكميلي ب�شاأن ِملكية كل ِوْحدة.

ر. ل ِملكية الِوْحدات التي ل تزال با�شم المطوِّ و - نقل اأية حقوق عينية اأو �شخ�شية ُتَثقِّ

ِجل  ر تفيد ت�شجيل العقار الم�شتَرك في ال�شِّ ز - التن�شيق مع الموؤ�ش�شة لإ�شدار �شهادة للمطوِّ

ك ورقمه. الخا�س له وا�شم اتحاد الُمالنَّ

مادة )4(

�سالحيات �جلهاز

للجهاز في �شبيل مبا�شرة �شالحياته المن�شو�س عليها في هذا القرار ما ياأتي:

1 - اأْن يطلـــب موافقـــة اأيِّ �شاحب حق عينـــي على قطعة الأر�س الأ�شا�شيـــة المقام عليها العقار 

الم�شتَرك قبل الموافقة والت�شجيل.

2 - اإ�شدار وثيقة ِملكية لالأجزاء الم�شتَركة، بدًل من اإعداد البيان التكميلي.

ط موقع العقار  طات العقارات الم�شتَركة غير الم�شتوفية لمتطلبات ت�شجيل مخطنَّ 3 - قبول مخطنَّ

لمـــدة 12 �شهرًا من تاريخ العمل بهذا القرار، وذلـــك اإذا راأى الجهاز اأننَّ الِوْحدات والأجزاء 

دة. الم�شتَركة محدنَّ

ِجل  م باأية طلبـــات لت�شجيلها في ال�شِّ ـــط موقع العقار، وللتقدُّ 4 - اإ�شـــدار توجيهات لإعداد مخطنَّ

الخا�س للعقارات الم�شتَركة.

مادة )5(

�لتز�مات �جلهاز

يلتزم الجهاز عند مبا�شرة �شالحياته المن�شو�س عليها في هذا القرار بما ياأتي:

1 - عدم ت�شجيل اأية ُرُهونات تتعلق بالأر�س الأ�شا�شية في وثيقة ِملكية الأجزاء الم�شتَركة.

2 - عـــدم  ت�شجيل اأية معامالت توؤثر على الأجزاء الم�شتَركة في وثيقة ِملكية الأجزاء الم�شتَركة 

لة بموجب هذا القرار. ما لم تكن تلك المعاملة مخونَّ

3 - عدم اإ�شدار وثيقة ِملكية للِوْحدات الملَحقة.

4 - عدم ت�شجيل نقل ِملكية الِوْحدات الملَحقة اإل لمالك، ويقوم الجهاز في هذه الحالة بالآتي:

اأ - تعديل وثيقة ِملكية البائع لحْذف الِوْحدات الملَحقة المباعة.

ب - تعديل وثيقة ِملكية الم�شتري لإ�شافة الِوْحدات الملَحقة الم�شتراة.

ج - تحديث جدول الِوْحدات الملَحقة الم�شجل في البيان التكميلي اأو وثيقة ِملكية الأجزاء 

الم�شتَركة.
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 مادة )6( 

على الإدارات املخت�شة – كل بح�شب اخت�شا�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

 رئي�س جهاز �مل�ساحة و�لت�سجيل �لعقاري                                                                                                                  

 �سلمان بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 23 محرم 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 3 اأكتـوبـــر 2018م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )49( ل�سنة 2018

 ب�ساأن �إلغاء ترخي�س

 بنك جملة �إ�سالمي لـ)�لبنك �لعربي �لإ�سالمي(

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 �لآتي:

مادة )1(

ُيلغى ترخي�س بنك جملة اإ�شالمي لـ)البنك العربي الإ�شالمي( املمنوح بتاريخ 14 دي�شمرب 

ل تت ال�شجل التجاري رقم 22975-1. 1989م، وامل�شجنَّ

مادة )2(

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

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 15 محــــرم 1440هـ 

الـمـوافـــــــــق: 25 �شبتمبـر 2018م



العدد: 3386 – الخميس 4 أكتوبر 2018

19

م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )50( ل�سنة 2018

 ب�ساأن �إلغاء ترخي�س �سركة متويل

 لـ)ريف �سركة �لتمويل �لعقاري( �س.م.ب )م(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته، 

وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُيلغى ترخي�س �شركة متويل لـ)ريف �شركة التمويل العقاري �س.م.ب )م( املمنوح بتاريخ 3 

ل تت ال�شجل التجاري رقم 58073. مايو 2005م وامل�شجنَّ

مادة )2(

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

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 15 محــــرم 1440هـ 

الـمـوافـــــــــق: 25 �شبتمبـر 2018م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

م من �لبنك �لأهلي �ملتحد �س.م.ب  لَب �ملقدَّ �إعالن ب�ساأن �لطَّ

لتحويل عمليات �لبنك �ملحلية �حلالية مبا يف ذلك �أ�سول و�لتز�مات وفروع قائمة من 

�لبنك �لأهلي �ملتحد  �س.م.ب �إىل �لبنك �لأهلي

 �ملتحد- �لبحرين �س.م.ب )مقفلة(

املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  من  )66/ج(  املادة  باأحكام  عماًل 

طلبًا  ت�َشلُّمه  عن  املركزي  البحرين  م�شرف  يعلن   ،2006 ل�شنة   )64( رقم  بالقانون  ال�شادر 

مًا من البنك الأهلي املتحد �س.م.ب يرمي اإىل القيام بعملية اإعادة هيكلة كيانه القانوين من  مقدنَّ

خالل ا�شتحداث كيان م�شريف مملوك بالكامل تت م�شمى )البنك الأهلي املتحد- البحرين 

جتزئة  قطاع  م�شرف  رخ�شة  مبوجب  البحرين  مملكة  يف  ن�شاطه  ميار�س  )مقفلة(  �س.م.ب 

حملي، وتويل عمليات البنك املحلية احلالية مبا يف ذلك اأ�شول والتزامات وفروع قائمة وموارد 

دة، اإىل البنك الأهلي املتحد- البحرين �س.م.ب )مقفلة(، وذلك على �شند من اأن  ب�شرية حمدنَّ

د  املوحنَّ العمل  تتفق ومنوذج  البحرين  القانوين يف  الكيان  على  اإجراوؤها  املقرَتح  الهيكلة  اإعادة 

الذي تتبناه املجموعة والقائم على اأْن يكون لكل �شوق من اأ�شواق عملها كيان م�شريف قائم بذاته، 

�س كافة اإمكاناته  ونتيجة لذلك فاإن البنك الأهلي املتحد- البحرين �س.م.ب )مقفلة( �شوف يكرِّ

للمجموعة  الت�شغيلي   الأداء  اإىل ت�شي  بالإ�شافة  وعمالئه  البحريني  ال�شوق  متطلبات  لتلبية 

ككل.

)مقفلة(،  �س.م.ب  البحرين  املتحد-  الأهلي  البنك  اإىل  املحلية  العمليات  لتحويل  وتبعًا 

ينوي البنك الأهلي املتحد �س.م.ب ممار�شة اأعماله مبوجب رخ�شة م�شرف قطاع جملة حملي 

ا�شتثمارات  تدير  اإىل جانب عمله ك�شركة قاب�شة  ر  املقرنَّ العمل  البحرين متا�شيًا مع منوذج  يف 

الرئي�شية  وا�شتثماراتها  وزميلة  تابعة  بنوك  ال�شرتاتيجية يف  املجموعة مبا يف ذلك ح�ش�شها 

الأخرى. 

لالطالع على تفا�شيل الأعمال املتعلقة بالطلب املذكور اأعاله، ُيرَجى مراجعة ال�شيدة �شيخة 

العنوان  �س.م.ب على  املتحد  الأهلي  البنك  القانونية، ممثل  ال�شئون  اإدارة  اأول،  حمود- مدير 

التايل: 

رقم  هاتف  البحرين،  مملكة  املنامة،   ،2424 �س.ب.  �س.م.ب:  املتحد  الأهلي  البنك 

17585909 )973+( اأو فاك�س 17911317)973+(.

Email:Recognation@AhliUnited.com

�إعالن من م�سرف �لبحرين �ملركزي
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وعلى من لديه اعرتا�س من اأ�شحاب ال�شاأن على الطلب املذكور اآنفًا اأْن يتقدم باعرتا�شه 

ي اإىل عناية ال�شيد/ يو�شف ح�شن يو�شف، مدير اإدارة مراقبة امل�شارف/ قطاع التجزئة  اخلطِّ

مب�شرف البحرين املركزي، خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�ْشر هذا الإعالن على العنوان التايل:

�س.ب. 27، املنامة، مملكة البحرين هاتف رقم 17547405)973+(/ 17547406)973+( 

اأو فاك�س 17536811)973+(.

Email:Yhasan@cbb.gov.bh

م�سرف �لبحرين �ملركزي
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات مركز �مل�ستثمرين

�إعالن رقم )660( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

  

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 

زيوير ليزر جون، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تمل ا�شم )خدمات اإيرو�شورف �س.�س.و(، 

امل�شجلة مبوجب القيد رقم 11295 ، طالبًا تغيري  ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة 

 ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:

.Hilda Johnو ،Stanislavs Gerald Johnو ،Francis Patrick Johnو  ،Xavier Lazar John

�إعالن رقم )661( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

اأنوب  اإليه ال�شيدة/  يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 

الم�شجلة  �س.�س.و(،  الأمالك  لإدارة  )اآرتك  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  �شيمون،  اأكنجنكو 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،107335 رقم  القيد  بموجب 

�شيمون،  اأكنجنكو  اأنوب  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األفين(   2،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

ال�شخ�شي:  رقمه  الجن�شية،  هندي  �شيمون،  كونجو  واآ�شن   ،901006335 ال�شخ�شي:  رقمها  الجن�شية،  هندية 

520504593، وتوما�س �شاكو، هندي الجن�شية، رقمه ال�شخ�شي: 800415868.

�إعالن رقم )662( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل موؤ�س�سة 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 )رحلتي ال�شعيدة لل�شياحة ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 89363، 
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طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اإبراهيم يعقوب 

غــانم جا�شم الــذوادي، وتــكليف ال�شيد/ محمد اإبراهيم يعقوب غانم الذوادي القيام باإجراءات التحويل.

�إعالن رقم )663( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ عبير اأحمد 

جعفر ر�شي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لكا�شا بال�س ري�شتورنت اأند كافي(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 88370، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبير اأحمد جعفر ر�شي، 

و�شلمان عبدالهادي �شلمان �شالم ال�شفار.

�إعالن رقم )664( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد 

زهير  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 

اإبراهيم عبدعلي بن رجب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم بانو�س العرب(، الم�شجلة بموجب 

الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،4-34746 رقم   القيد 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شخ�س نف�شه.

�إعالن رقم )665( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة ت�سامن

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

ة للتجميل ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 105394،  ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ليالي الَفننَّ

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: �شمية لبهيج، ومريم عدنان ال�شيد عبداهلل ها�شم علوي، و�شعيدة 

بنمحمد، وهدى بنمحمد.
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�إعالن رقم )666( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد 

 

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 )القالع البحرينية للمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

113037، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )القالع البحرينية للمقاولت �س.�س.و(، 

لمالكها علي بن عبداهلل بن علي ال�شعيد.

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.

�إعالن رقم )667( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ ف�شيلة 

ال�شيدعي�شى محمد ها�شم، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأفواج للخياطه(، الم�شجلة بموجب القيد 

ذات  ال�شركة  من  فرعين  ليكونا  الفردية  الموؤ�ش�شة  من  و)4(   )2( رقم  الفرعين  تحويل  طالبًة   ،23035 رقم 

الم�شئولية المحدودة الم�شماة )جو و ني�س التجارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  120180.

 

�إعالن رقم )668( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ح�شين بن 

عدنان بن �شرف العوامي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيدلية اأم الح�شم(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 52801، طالبا تحويل الفرعين الثالث والرابع من الموؤ�ش�شة  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها 

3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني،  اأم الح�شم ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره  ا�شمها التجاري �شركة )�شيدلية 

عبدالمطلب  ومها  العوامي،  �شرف  بن  عدنان  بن  وح�شين  اأمين،  اإبراهيم  �شعد  فتحى  من:  لكل  مملوكة  وتكون 

اإ�شماعيل على �شلتوت ، ودينا جالل جالل ح�شن.

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

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )669( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ مريم علي 

 اأحمد محمد الب�شتكي، مالكة  الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ذا  دنتال لونج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم

104381-1، معلنة التنازل عن ملكيتها للموؤ�ش�شة، وطالبة تحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

الب�شتكي، ومها  اأحمد  اأحمد محمد  لكل من: ولء علي  ، وت�شبح مملوكة  دينار بحريني  200 )مائتين(  مقداره 

محمد بركا�س.

�إعالن رقم )670( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع موؤ�س�سة فردية

 �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد 

 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ بدر اأحمد 

�شلمان كيك�شو، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كيك�شو للتجارة الحديثة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

15188، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها ومملوكة له، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000،000 )خم�شة ماليين( 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.

�إعالن رقم )671( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

 يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد �شعيد

 محمد نا�شر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كامب�س م�شاوي الفحم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 2-94224، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1350 )األف 

 ،Razia Shahid Balouch وثالثمائة وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من: محمد �شعيد محمد نا�شر ، و
 

.Mohammed Muzzamil Baluchو
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�إعالن رقم )672( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ماجد عبا�س 

عبداهلل عبدالح�شين �شراج، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإم كافيه(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

51955-3، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ماجد عبا�س عبداهلل عبدالح�شين �شراج، و محمود 

هالل را�شد عي�شى.

�إعالن رقم )673( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  ال�شيد/ عبدالجليل 

الم�شجلة  ال�شهبندر(،  )�شندوي�شات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ر�شي،  اآل  اأحمد  عبدعلي  ر�شي 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،51998 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من:  يو�شف ر�شي عبدعلي 

اأحمد اآل ر�شي، بحريني الجن�شية، وطارق اإبراهيم الخواجة، بريطاني الجن�شية.

�إعالن رقم )674( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل موؤ�س�سة 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 )مركز الهيدروليك الفني ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

18212، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلهااإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ �شمير 

عبدالكريم عبدعلي العليوات.

�إعالن رقم )675( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ت�سامن

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ خديجة 



العدد: 3386 – الخميس 4 أكتوبر 2018

27

الم�شجلة  كريم(،  اآي�س   91 )جف  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  المرزوق،  عبدالعزيز  عبدالرحيم 

ا�شمها  ت�شامن  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،43898 رقم  القيد  بموجب 

التجاري �شركة )جف 91 اآي�س كريم/ ت�شامن بحرينية لأ�شحابها يو�شف الغانم و�شركائه(، وبراأ�شمال مقداره 

2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: خديجة عبدالرحيم عبدالعزيز المرزوق، وعبداهلل بن 

حمد بن محمد التركي، ويو�شف بن اأحمد بن عبداهلل الغانم.

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

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

 ،2018 �شبتمرب   20 بتاريخ  ال�شادر  الر�شمية رقم )3384(   ن�شر يف عدد اجلريدة 

2018 ب�شاأن تنظيم ال�شروط والقواعد الالزمة للقيد يف قائمة  القرار رقم )71( ل�شنة 

ْفلي�شة بجدول اخلرباء و�شمانات احلْيدة يف مزاولة اأعماله، وحيث اإن البند )ب(  اأمناء التنَّ

من املادة )3( ورد به خطاأ يف بع�س الأرقام، يعاد ن�شر البند )ب( من املادة )3( على 

النحو الآتي: 

اعتباري: �شخ�س  القْيد  طالب  كان  اإذا  ـ  "ب 
1- اأن 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.

وِوْفقًا  له بالعمل داخل مملكة البحرين  �شًا  ال�شخ�س العتباري مرخنَّ اأن يكون   - 2

للقوانين واللوائح ال�شارية.

ِجل التجاري لل�شخ�س العتباري ن�شطًا وممار�شًا لن�شاطه وقت طلب  3- اأن يكون ال�شِّ

قْيده.

لي لديه ممن تنطبق عليهم  وعلى ال�شخ�س العتباري ت�شمية اأيًّ من العاملي املوؤهنَّ

رة لقْيد ال�شخ�س الطبيعي با�شتثناء املادة )3( من البندين اأ)8( و اأ)9(  ال�شروط املقرنَّ

لتمثيله يف اإجراءات الإفال�س، على األ يقلوا عن ثالثة عاملي."

لذا لزم التنويه.

��ستدر�ك
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��ستدر�ك

 ،2018 �شبتمرب   20 بتاريخ  ال�شادر   )3384( رقم  الر�شمية  اجلريدة  عدد  يف  ن�شر 

القرار رقم )72( ل�شنة 2018 ب�شاأن �شجل الإفال�س، وحيث اإن املادة الثالثة منه ورد بها 

خطاأ يف ترقيم البنود، فاإنه يعاد ن�ْشر املادة الثالثة على النحو الآتي:

 �ملادة �لثالثة

ِجل البيانات واملعلومات الأ�شا�شية التالية:  يجب اأْن يت�شمن ال�شِّ

ْفلي�شة، وتكون على النحو التالي:  �أول: البيانات المتعلقة بالدعوى واأطرافها واأمين التنَّ

اأ. رقم الدعوى وحالتها والمحكمة المخت�شة بنظرها.

ب. تاريخ اإقامة الدعوى.

ج. ملخ�س الدعوى.

د. قائمة التدابير والقرارات ال�شادرة عن المحكمة. 

ْفلي�شة ووكالئه والمحامين والخبراء. هـ. ال�شتبانة المتعلقة بحيادية اأمين التنَّ

و. البيانات والمعلومات المتعلقة بالمدين:

1- اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا:

. ا�شمه وعنوانه وجن�شيته وتاريخ ميالده ومهنته.

. ا�شم اأيِّ ن�شاط يمار�شه ومقره.

. اأيُّ ا�شم اآخر اأو اأكثر ُيعَرف به المدين.

. رقم هاتفه وبريده الإلكتروني.

2- اإذا كان �شخ�شًا اعتباريًا:

. ا�شمه ورقم �ِشِجله التجاري وعنوانه البريدي.

. عنوان المقر الرئي�س لممار�شة ن�شاطه.

ل للمدين ا�شتخدمه في ممار�شة ن�شاطه. .  اأيُّ ا�شم اآخر غير م�شجنَّ

. رقم هاتفه وبريده الإلكتروني.

ها وخطة  ْفلي�شة وال�شجالت التي يقدمها والتقارير التي يعدُّ ز. اأوامر وقرارات اأمين التنَّ

اإعادة التنظيم ح�شب الأحوال. 

ْفلي�شة وهي كالتالي: ح. بيانات اأمين التنَّ
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. ا�شمه ورقم ترخي�شه وعنوانه البريدي.

ه وتاريخ تعيينه. . ال�شفة التي يمار�س من خاللها مهامنَّ

. رقم هاتفه وبريده الإلكتروني.

ثانيا: َمحا�شر الدعوى والأوراق والم�شتندات المتعلقة بالوقائع، وحجج الأطراف وطلباتهم 

موا بها من طلبات. ودفاعهم واعترا�شاتهم، وما ا�شتندوا اإليها من اأدلة، وما تقدنَّ

لذا لزم التنويه.


