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 �أمر ملكي رقم )13( ل�سنة 2019

مبْنح و�سام

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

 

�أمرنا بالآتي:

 �ملادة �لأوىل

ُينح و�شام البحرين من الدرجة الثانية اإىل كل من:

محمد عبداللطيف فهد الجالل. 1- العميد الركن 

خالد بن خليفة بن اأحمد اآل خليفة. 2- الرائد الركن 

�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: 13 جمادى الآخرة 1440هـ

الموافـق: 18 فــبـــــــــرايــــــــــــر 2019م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )9( ل�سنة 2019

ب�ساأن �لرتخي�ص باإن�ساء وت�سغيل )مركز �لريَّان للرتبية �خلا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

املعاقني  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )74( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وت�شغيل  باإن�شاء  الرتخي�س  واإجراءات  �شروط  ب�شاأن   2010 ل�شنة  رقم )64(  القرار  وعلى 

ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِوَر�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، املعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ان للرتبية اخلا�شة(  �س لل�شيد ح�شام حممد اأحمد �شواعي باإن�شاء وت�شغيل )مركز الريَّ ُيرخَّ

ملدة �شنتني حتت قيد رقم )1/م ت خ/2019(.

مادة )2(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 19 جمادى الآخرة 1440هـ 

المــــــوافـــــق: 24 فبـــــــــــرايـــــــــــر 2019م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )10( ل�سنة 2019

ب�ساأن �لرتخي�ص باإن�ساء وت�سغيل )مركز معاً للرتبية �خلا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

املعاقني  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )74( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وت�شغيل  باإن�شاء  الرتخي�س  واإجراءات  �شروط  ب�شاأن   2010 ل�شنة  رقم )64(  القرار  وعلى 

ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِوَر�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، املعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ملدة  اخلا�شة(  للرتبية  معًا  )مركز  وت�شغيل  باإن�شاء  مدبويل  اأحمد  اأ�شامة  لل�شيد  �س  ُيرخَّ

�شنتني حتت قيد رقم )2/م ت خ/2019(.

مادة )2(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 19 جمادى الآخرة 1440هـ 

المــــــوافـــــق: 24 فبــــــــــرايـــــــــــر 2019م
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�لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )11( ل�سنة 2019

ب�ساأن �لرتخي�ص باإن�ساء وت�سغيل )مركز تفاوؤل للرتبية �خلا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

املعاقني  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )74( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وت�شغيل  باإن�شاء  الرتخي�س  واإجراءات  �شروط  ب�شاأن   2010 ل�شنة  رقم )64(  القرار  وعلى 

ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِوَر�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، املعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر �لآتي:

مادة )1(

وت�شغيل  باإن�شاء  )تفاوؤل(  لالأطفال  اخلا�شة  الرتبوية  اخلدمات  مركز  ملوؤ�ش�شة  �س  ُيرخَّ

)مركز تفاوؤل للرتبية اخلا�شة( ملدة �شنتني حتت قيد رقم )2/م ت اأ/2019(.

مادة )2(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 19 جمادى الآخرة 1440هـ 

الـمــــــوافـــــق: 24 فبــــــرايـــــــــــــــر 2019م



العدد: 3408 – الخميس 28 فبراير 2019

9

وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقــم )14( ل�ســـنة 2019

 ب�ساأن دمج جمعية �ل�سد�قة �لبحرينية �ل�سود�نية 

فـي �لنادي �ل�سود�ين مبملكة �لبحرين

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

ال�شوداين مبملكة  النادي  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2004 ل�شنة   رقم )4(  القرار  وعلى   

البحرين،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للجمعيات 

والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية،

وعلى القرار رقم )42( ل�شنة 2018 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية ال�شداقة البحرينية 

ال�شودانية،

وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2018/11/13 ،  والثابتة فيها 

اأ�شباب دْمج جمعية ال�شداقة البحرينية ال�شودانية يف النادي ال�شوداين مبملكة البحرين ِوْفقًا 

للمادتني رقم )24 و25( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، وذلك لـتحقيقهما غر�شًا 

متماثاًل،

وعماًل بن�س املادة )24( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

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

قرر �لآتـي:

 مادة )1(

لة حتت قيد رقم )3/ج/اأ ج/2018(     ُتدَمج جمعية ال�شداقة البحرينية ال�شودانية امل�شجَّ

ل حتت قيد رقم )3/ن/اأ ج ث(. وي�شتمر جمل�س  يف النادي ال�شوداين مبملكة البحرين امل�شجَّ

اإدارة النادي ال�شوداين مبملكة البحرين يف العمل حتى انتهاء مدتـه.
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مادة )2(

ال�شودانية،  البحرينية  ال�شداقة  القانوين جلمعية  والكيان  العتبارية  ال�شخ�شية  ت�شقط    

ْمج يف �شجل قْيد اجلمعيات   مج امل�شار اإليه يف املادة ال�شابقة، على اأْن يدّوَن قرار الدَّ مبوجب الدَّ

والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة.

 

 مادة )3(

 ُيحَظر على جمل�س اإدارة جمعية ال�شداقة البحرينية ال�شودانية وكذلك موظفيها الت�شرف 

ْمج. وعلى جميع املوظفني يف اجلمعية  يف اأيِّ �شاأن من �شئون اجلمعية مبجرد اإبالغهم بقرار الدَّ

اإدارة  اإلـى جمل�س  ت�شليمها  يتم  واأموالها حتى  اإدارتها وم�شتنداتها  اأْن يحافظوا على  املندجمة 

النادي ال�شوداين مبملكة البحرين. ول َيُخلُّ قيامهم بت�شليم اأموال اجلمعية مبا يكون قد ترتَّب يف 

ذمتهم من م�شئولية ِطبقًا لأحكام القانون.

مادة )4(

البحرينية  ال�شداقة  جمعية  التزامات  عن  البحرين  مبملكة  ال�شوداين  النادي  ُي�شاأل  ل   

ْمج.  ال�شودانية اإل يف حدود ما اآل اإليه من اأموال تلك اجلمعية املندجمة وحقوقها يف تاريخ الدَّ

وعلى اأع�شاء جمل�س اإدارة اجلمعية املندجمة والقائمني بالعمل فيها وممثليها اأْن يبادروا بت�شليم 

و�شجالتها  باجلمعية  اخلا�شة  وامل�شتندات  الأموال  جميع  البحرين  مبملكة  ال�شوداين  النادي 

ودفاترها.

مادة )5(

العمل  لوزارة  م  يقدَّ اًل  تقريرًا مف�شَّ البحرين  ال�شوداين مبملكة  النادي  اإدارة  ُيِعدُّ جمل�س   

كافة  اتخاذ  يتولـى  اأْن  وعليه  والنادي.  املندجمة  اجلمعية  اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية 

نة من اأع�شاء اجلمعية  دة املكوَّ الإجراءات املتعلقة باإعداد ك�شوف اأع�شاء اجلمعية العمومية املوحَّ

رها  املندجمة والنادي، والإجراءات املتعلقة  بالأموال وال�شجالت والدفاتر وامل�شتندات بعد ح�شْ

ل ومتكامل عن ذلك، وتقدمي جميع الأوراق املتعلقة بذلك لإدارة   وجْردها واإعداد تقرير مف�شَّ

دعم املنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الجتماعية، وذلك خالل مدة �شهرين من تاريخ 

العمل بهذا القرار.

مادة )6(

والقانونية   واملالية  الإجرائية  امل�شائل  بالوزارة مبتابعة  الأهلية  املنظمات  دْعم  اإدارة  تكلَّف 

ْمج. التي ترتتب على هذا الدَّ
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مادة )7(

ُيبَلغ ذوو ال�شاأن بهذا القرار، وُتخَطر به اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة والقائمون على 

العمل يف كلٍّ من اجلمعية املندجمة والنادي. 

 

مادة )8(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالـي لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

 

 

 وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 جميل بن حممد علي حميد�ن 

 

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمـــوافــــــــق: 14 فـبــــرايــــــــــــر 2019م
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وز�رة �لإ�سكان

 قر�ر رقم )90( ل�سنة 2019

 بتعديل بع�ص �أحكام �لقر�ر رقم )909( ل�سنة 2015

ب�ساأن نظام �لإ�سكان

وزير الإ�شكان:

بعد الطالع على القرار رقم )909( ل�شنة 2015 ب�شاأن نظام الإ�شكان،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة الإ�شكان،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُي�شتبدل بتعريفات )اخلدمة الإ�شكانية( و)برنامج متويل ال�شكن الجتماعي اأو الربنامج( 

رقم  القرار  من   )1( باملادة  الواردة  الدائمة(  و)الإقامة  املعتَمد(  العقاري  ر  املطوِّ و)م�شروع 

)909( ل�شنة 2015 ب�شاأن نظام الإ�شكان، التعريفات الآتية: 

�لخدمـــة �لإ�سكانيـــة: الح�شول على م�شكن عن طريق التمليك اأو التاأجير اأو تمويل �شراء اأو بناء 

اأو ترميـــم م�شكـــن ِوْفقـــًا لنظام التمويل المعمول بـــه في بنك الإ�شكان، وذلك عـــن طريق اأيٍّ من 

البرامج الإ�شكانية التي تقدمها الوزارة. 

برنامـــج تمويل مز�يا �أو �لبرنامج: الخدمـــة الإ�شكانية المتمثلة في الدعم الذي تقدمه الوزارة 

عـــن طريق ح�شول المنتفـــع بالبرنامج على تمويل م�شرفي من البنـــك الم�شارك في البرنامج، 

وي�شـــدد مـــا ن�شبته )25%( مـــن دْخِله كق�شط �شهري، فيمـــا تلتزم الوزارة بتوفيـــر الدعم المالي 

الحكومي الذي يغطي باقي قيمة الأق�شاط ال�شهرية لدى البنك الم�شارك ِوْفق اأحكام هذا القرار.

ر �لعقاري �لمعتَمد: كل م�شروع عقاري معتَمد من ِقَبل الوزارة ل�شركات القطاع  م�ســـروع �لمطـــوِّ

الخا�س التي تعمل في مجال التطوير العقاري.

�لإقامة �لد�ئمة: الإقامة المت�شلة من وقت تقديم الطلب اإلى وقت التخ�شي�س، وُتعتَبر الأ�شرة 

مقيمـــة في مملكة البحرين اإذا لم تتجاوز اإقامتها خـــارج المملكة �شتة اأ�شهر، وُي�شتثَنى من ذلك 

الفترات التي تق�شيها الأ�شرة خارج مملكة البحرين لأيٍّ من الأ�شباب الآتية:

العمل ل�شالح جهة حكومية بحرينية اأو النتداب للعمل ل�شالح حكومات اأجنبية اأو منظمات   -1

لة في مملكة البحرين. اإقليمية اأو دولية اأو ل�شالح �شركات م�شجَّ

الدرا�شة اأو التدريب.  -2
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غير ذلك من الأ�شباب التي َتعتدُّ بها الوزارة ِوْفق تقدير لجنة الإ�شكان.  -3

�ملادة �لثانية 

ُت�شتبَدل كلمة )مزايا( بعبارة )ال�شكن الجتماعي( يف عنوان الف�شل اخلام�س من القرار 

رقم )909( ل�شنة 2015 ب�شاأن نظام الإ�شكان، واأينما وردت يف هذا القرار.

�ملادة �لثالثة

 ،)6( البند   )29( و)7(،   )4( البندان   )27(  ،)6( البند   )5( املواد  بن�شو�س  ُي�شتبدل 

)32( البند )2(، )40(، )42(، )43(، )45(، )46(، )48(، )49(، )51(، )63(، )82(، 

من القرار رقم )909( ل�شنة 2015 ب�شاأن نظام الإ�شكان، الن�شو�س الآتية: 

:)6( �لبند   )5( "مادة 
6- األ يكـــون مالكًا لعقار هـــو اأو اأحد اأفراد اأ�شرته عند تقديم الطلب ولثالث �شنوات �شابقة على 

ذلـــك واإلى حين التخ�شي�ـــس. وُيعتَبر في ُحْكم المالك َمن انتفـــع بم�شكن عن طريق اإحدى 

�شيغ التمويل الإ�شالمي.

مادة )27( �لبند�ن )4( و)7(:  

4- األ يقـــل دْخُله ال�شهري عنـــد تقديم الطلب وعند التخ�شي�س عـــن ثالثمائة وع�شرين دينارًا 

بحرينيًا ول يزيد على خم�شمائة دينار بحريني، وُي�شتثَنى من ذلك المتقدم بطلب لال�شتفادة 

مـــن برنامج )مزايا( الذي ترف�س البنوك الم�شاركة في تمويله ب�شبب طبيعة اأو مكان عمله 

اأو لأية اأ�شباب اأخرى تقبلها لجنة الإ�شكان.

م الطلب مالكًا لعقار هو اأو اأحد اأفراد اأ�شرته عند  7- مع مراعاة البند )6(، يجب األ يكون مقدِّ

تقديـــم الطلب ولثالث �شنـــوات �شابقة على ذلك واإلـــى حين التخ�شي�ـــس. وُيعتَبر في ُحْكم 

المالك َمن انتفع بم�شكن عن طريق اإحدى �شيغ التمويل الإ�شالمي، وُي�شتثَنى من هذا الحكم 

فـــي حال كان الغر�ـــس من الح�شول على التمويل هو �شداد المديونية المترتبة على �شراء اأو 

م الطلب لدى بنوك تجارية. بناء العقار المملوك لمقدِّ

مادة )29( �لبند )6(:

م الطلب اأو اأحد اأفراد اأ�شرته على الأقل ح�شة يف امل�شكن املراد ترميمه  6- اأن يتلك مقدِّ

باعتباره امل�شكن الوحيد الذي متتلكه الأ�شرة، واأل يكون مالكًا لعقار هو اأو اأحد اأفراد اأ�شرته عند 

تقدمي الطلب ولثالث �شنوات �شابقة على ذلك واإىل حني التخ�شي�س. وُيعترَب يف ُحْكم املالك َمن 

انتفع مب�شكن عن طريق اإحدى �شيغ التمويل الإ�شالمي.

مادة )32( �لبند )2(:



العدد: 3408 – الخميس 28 فبراير 2019

14

ْخل ال�شهري للزوجين عند تقديم الطلب وعند التخ�شي�س عن ثالثمائة  2- األ يقـــل مجموع الدَّ

وع�شريـــن دينـــارًا بحرينيـــًا واأل يزيد على خم�شمائـــة دينار بحريني في حالـــة تمويل البناء 

وال�شراء، واأل يقل عن مائة وع�شرين دينارًا بحرينيًا ول يزيد على األف ومائتي دينار بحريني 

في حالة تمويل الترميم.

مادة )40(:

ِوْفقًا  بالربنامج  لالنتفاع  يقدم  طلب  على  بناًء  مزايا(  )متويل  بربنامج  ال�شتفادة  تكون 

لالأحكام الواردة يف هذا الف�شل من هذا القرار، وذلك للخدمات الإ�شكانية الآتية:

تمويل �شراء م�شكن.  -1

تمويل �شراء ق�شيمة �شكنية.  -2

تمويل بناء م�شكن.  -3

مادة )42(:

م الطلب ما يلي:  ُي�شرتط لقبول طلب النتفاع بالربنامج اأن يتوافر يف مقدِّ

اأن يكون بحريني الجن�شية.  -1

اأن يكون رب الأ�شرة.  -2

األ يقل �ِشنُّه عند تقديم الطلب ولحين التخ�شي�س عن )21( �شنة ول يزيد على )50( �شنة.  -3

األ يقـــل دْخُله ال�شهري عند تقديم الطلـــب ولحين التخ�شي�س عن خم�شمائة دينار بحريني   -4

د مبلغ التمويل ِوْفقًا لدْخل المنتفع. ول يزيد على األف وخم�شمائة دينار بحريني، ويحدَّ

األ يكـــون - اأو اأيٌّ مـــن اأفراد اأ�شرته - قد �شبق لأيٍّ منهم الح�شـــول على اأية خدمة اإ�شكانية   -5

م من الحكومة اأو اأية جهة اأخرى. لغر�س تَملُّك م�شكن مقدَّ

األ يكـــون مالكًا لعقار هو اأو اأحد اأفراد اأ�شرته عند تقديم الطلب ولثالث �شنوات �شابقة على   -6

ذلك، وُيعتَبر في ُحْكم المالك َمن انتفع بم�شكن عن طريق اإحدى �شيغ التمويل الإ�شالمي اأو 

تمويل عقاري.

فـــي حالة تمويل بناء م�شكن يجـــب اأن يثبت تَملَُّكه اأو اأحد اأفراد اأ�شرتـــه اأر�شًا ف�شاًء �شكنيًة   -7

منا�شبًة خاليًة من اأيِّ نزاع قانوني.

اأن تكون اأ�شرته مقيمة اإقامة دائمة في البحرين.  -8

مادة )43(:

م طلب النتفاع بالربنامج على النموذج املعد بالوزارة، ِوْفقًا لالآتي: يقدَّ

م الطلب الم�شتنـــدات التالية بطلب النتفاع  فـــي حالة وجود طلب اإ�شكانـــي قائم، يرِفق مقدِّ  -1

بالبرنامج:
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ثة من جهة عمله. �شهادة راتب مَحدَّ اأ- 

ب- ك�شف ح�شاب م�شرفي ل�شتة اأ�شهر.

ج- ن�شخة من بطاقة الهوية.

التقرير المالي الئتماني للزوجين. د- 

هـ- ال�شجل التجاري اإْن ُوِجد.

اأية م�شتندات اأخرى تطلبها الوزارة. و- 

م طلب النتفاع بخدمة برنامج )تمويل مزايا( مرفقة  فـــي حالة عدم وجود طلب قائـــم، يقدَّ  -2

دة في الفقرة )1( من هذه المادة. به الم�شتندات المحدَّ

لالنتفاع  الالزمة  دات  والتََّعهُّ الإقرارات  الطلب  م  مقدِّ يوقع  اأن  يجب  الأحوال  جميع  ويف 

بالربنامج.

مادة )45(:

م الطلب ومبوجب �شهادة التاأهيل اأن يتقدم للح�شول على متويل ل�شراء م�شكن اأو  يكون ملقدِّ

ق�شيمة �شكنية اأو متويل بناء م�شكن من اأحد البنوك امل�شاركة، وذلك ِوْفقًا لل�شوابط الآتية:

م الطلب، على اأن يدفع المتقدم ن�شبة ل  ْخل ال�شهري لمقدِّ يتم تحديد قيمة التمويل ِوْفقًا للدَّ  -1

تقل عن )10%( من قيمة الم�شكن اأو الق�شيمة المراد �شراء اأيٍّ منهما كدفعة اأولى في حالة 

تمويل ال�شراء، و)10%( من قيمة الأر�س المراد البناء عليها في حالة تمويل البناء.

م  م الطلب كتابيًا بالموافقـــة على مْنح التمويل لمقدِّ اأن يقـــوم البنـــك الم�شارك باإخطار مقدِّ  -2

الطلب.

يلتزم المنتفـــع بالبرنامج بدفع ما ن�شبته )25%( من دْخِله �شهريًا ل�شداد الق�شط الم�شتَحق   -3

للبنك الم�شارك على مدى )25( �شنة كحد اأق�شى. 

4-  اأن تقـــوم الوزارة ب�شداد المتبقي من قيمة الق�شـــط الم�شتَحق للبنك الم�شارك، وذلك فيما 

زاد عن الن�شبة المتَفق عليها التي �شي�شددها المنتفع طوال مدة �شداد التمويل.

مـــع مراعاة البند )4( من هذه المادة، يلتزم المنتفـــع بالبرنامج بالوفاء بكافة اللتزامات   -5

المترتبة على تعاُقِدِه مع البنك الم�شارك دون اأدنى م�شئولية على الوزارة.

يلتزم المنتفع بالبرنامج في حالة التقاعد المبكر ب�شداد الن�شبة المتَفق عليها من اآخر دْخٍل   -6

له قبل التقاعد بالإ�شافة اإلى اأيِّ دْخٍل اإ�شافي للمنتفع.

ْخل الثابتة له. ْخل للمنتفع يكون �شاماًل لجميع م�شادر الدَّ احت�شاب الدَّ  -7

يجوز للمنتفع الذي يتجاوز دْخُله �شتمائة دينار بحريني طلب رفع ن�شبة ال�شتقطاع ال�شهري   -8

من دْخِله اإلى )35%( كحد اأق�شى مقابل زيادة مبلغ التمويل من البنك الم�شارك.
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مادة )46(:

رين العقاريني  م الطلب اختيار م�شكن قائم من بني اأحد امل�شاريع املعتَمدة للمطوِّ يكون ملقدِّ

اأن  على  الوزارة،  ِقَبل  من  عليه  املوافقة  ب�شرط  غريهم  من  اأو  الوزارة،  با�شرتاطات  امللتزمني 

تتوافر فيه املعايري الآتية:

اأن يكون �شالحًا لل�شكن طوال فترة ال�شداد ح�شب تقدير المخت�شين بالوزارة.  -1

اأن يتوافق بناء الم�شكن مع ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة.  -2

اًل باإمدادات الِبْنَية التحتية الالزمة  اأن يكون الم�شكن �شالحًا لل�شكن من تاريخ �شرائه ومو�شَّ  -3

ر العقاري  مـــن كهرباء ومـــاء، وُي�شتثَنى من هذا ال�شرط �شـــراء الم�شكن من م�شـــروع المطوِّ

المعتَمد.

دة للبرنامـــج وقيمة الم�شكن  ـــل م�شئولية �شداد الفرق بيـــن القيمة المحدَّ علـــى المنتفع تحمُّ  -4

منفردًا تجاه البنك الم�شارك قبل اأن تبداأ الوزارة بالتمويل.

مادة )48(:

الوزارة مبْنح  تقوم  الف�شل،  املن�شو�س عليها يف هذا  وال�شوابط  الإجراءات  ا�شتيفاء  بعد 

البنك  مع  التعاقد  اإجراءات  مبا�شرة  مبوجبها  وللمنتفع  املايل،  ْعم  الدَّ �شهادة  الطلب  م  مقدِّ

امل�شارك، واإمتام الإجراءات الالزمة لالنتفاع بِخْدمات الربنامج.

مادة )49(:

ْعم يف احلالت الآتية:  تقوم الوزارة باإيقاف �شْرف الدَّ

بنـــاًء على اإخطـــار البنك الم�شارك عند اإخالل المنتفع ب�شـــداد الق�شط ال�شهري الملتزم به   -1

تجاه هذا البنك الم�شارك.

ْعم. مخالفة المنتفع لالإقرار المبَرم بينه والوزارة في �شاأن تخ�شي�س الدَّ  -2

ـــع معه ب�شاأن  اإذا لـــم يقـــم المنتفع بالبناء خـــالل الفترة المن�شو�ـــس عليها في العقد الموقَّ  -3

التمويل.

مه ابتداًء اأثناء تقديم طلب  اإخفـــاء المنتفـــع اأية معلومة متعلقة باأيِّ م�شدر دْخٍل اآخر لم يقدِّ  -4

النتفـــاع بالبرنامج، اأو بعد النتفـــاع بالبرنامج، وذلك ِوْفقًا لأحـــكام المادة )51( من هذا 

القرار.

اإذا ا�شُتخـــِدم الم�شكن لممار�شة اأعمـــال مخالفة للنظام العـــام والآداب وثبت ذلك بموجب   -5

حكم ق�شائي بات. 

اإذا اأبدى المنتفع رغبته في اإنهاء النتفاع.  -6

�شِقطت الجن�شية البحرينيـــة اأو فَقَدها المنتفع ِوْفقًا لأحكام قانون الجن�شية 
ُ
اإذا �ُشِحبـــت اأو اأ  -7
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البحرينية لعام 1963.

مها مخالفة  اإذا تبيَّن اأن البيانات التي اأقرَّ ب�شحتها في طلب النتفاع اأو الم�شتندات التي قدَّ  -8

ها للحقيقة، اأو قام باإخفاء بيانـــات اأو م�شتندات كان يتعيَّن عليه تقديمها وقت  كلُّهـــا اأو بع�شُ

تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات اأو الم�شتندات �شببًا في مْنحه التمويل.

ْعم من خالل تطبيق اجلزاءات الواردة يف العقد املوقع  وللوزارة تعليق اأو اإيقاف �شرف الدَّ

مع البنك امل�شارك اأو الإقرار املربم مع الوزارة ، وذلك يف احلالت الآتية:

اإذا قام المنتفع بتاأجير الم�شكن اأو التنازل عنه اأو عن النتفاع به كله اأو بع�شه باأيِّ وجه من   -1

الوجـــوه اأو بْيِعـــه اأو ترتيب اأيِّ حق عيني عليه، اأو ا�شتخـــدام الم�شكن لأيِّ غر�س اآخر خالف 

ال�شكن.

مْنع اأفراد الأ�شرة الأ�شا�شية من ال�شكن في الم�شكن.  -2

مادة )51(:

تخ�شع رواتب املنتفعني  بالربنامج - وم�شادر دْخِلهم الأخرى اإْن ُوِجدت – لتقييم وحتديث 

دوريٍّ كل �شنتني اأو عند طلب الوزارة اأو البنك امل�شارك باإجراء التقييم والتحديث، وذلك لإعادة 

ْعم املايل الذي تقدمه الوزارة. حتديد مقدار الدَّ

وللوزارة احلق يف تعليق الدعم يف حالة عدم قيام املنتفع بتحديث بياناته ب�شكل دوريٍّ اأو عند 

الطلب دون وجود اأ�شباب تقبلها الإدارة. 

مادة )63(:

ها  تعدُّ التي  للنماذج  ِوْفقًا  خا�شة  ا�شتمارة  على  الإ�شكانية  باخلدمة  النتفاع  طلب  م  يقدَّ

اأ�شبقية تقديها يف �شجل خا�س يعدُّ لهذا  الإدارة، وتدَرج الطلبات امل�شتوفاة لل�شروط بح�شب 

الغر�س.

م الطلب بتحديث بياناته واملعلومات الواردة يف الطلب كل �شنتني، واإفادة الوزارة  ويلتزم مقدِّ

ب�شكل فوري باأيِّ تغيري قد يطراأ على البيانات وامل�شتندات املتعلقة بالطلب، وذلك خالل الفرتة 

من تاريخ تقدمي الطلب حتى تاريخ تخ�شي�س اخلدمة الإ�شكانية.

م الطلب  وللوزارة احلق يف اإلغاء طلب النتفاع باخلدمة الإ�شكانية يف حالة عدم التزام مقدِّ

بتحديث بياناته واملعلومات الواردة يف الطلب دون وجود اأ�شباب تقبلها الإدارة. 

مادة )82(:

م الطلب جتاُوز ال�شرتاطات املتعلقة بالأ�شرة امل�شتِحقة  يجوز للوزير ولعتبارات خا�شة مبقدِّ

دة �شمن معايري ا�شتحقاق اخلدمة الإ�شكانية." ْخل املحدَّ للخدمة الإ�شكانية والعمر والدَّ
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�ملادة �لر�بعة

اهما  ُي�شاف اإىل القرار رقم )909( ل�شنة 2015 ب�شاأن نظام الإ�شكان تعريفان جديدان، ن�شَّ

الآتي:

�لئتماني: تقرير يتم اإ�شداره من �شركة التبديل المحلي في مملكة البحرين  �لمالي  "�لتقرير 
م  للتعامل مع اأجهزة ال�شراف الآلي ومعامالت نقاط البيع )بنيفت( لك�شف الذمة المالية لمقدِّ

الطلب.

لة بقرار مـــن الوزير والمنوط بها مهمة اإبداء الـــراأي الفني واأية  �للجنـــة �لفنيـــة: اللجنـــة الم�َشكَّ

دها قرار ت�شكيلها." مهام اأخرى يحدِّ

�ملادة �خلام�سة

ُت�شاف فقرة جديدة اإىل املادة )3( من القرار رقم )909( ل�شنة 2015 ب�شاأن نظام الإ�شكان، 

كما ت�شاف مواد جديدة باأرقام )42( مكررًا، )42( مكررًا )1(، )49( مكررًا، )63( مكررًا، 

ن�شو�شها الآتي:

جديدة:  فقرة   )3( "مادة 
ول يجوز لأيِّ فرد من اأفراد الأ�شرة اأن يدخل يف ت�شكيل اأكرث من فئة من الفئات امل�شار اإليها 

يف الفقرة ال�شابقة من هذه املادة.

مادة )42( مكرر�ً:

من  لال�شتفادة  م  التقدُّ عند  رغبتيهما  على  بناًء  والزوجة  للزوج  مدَمج  طلب  قبول  يجوز 

الربنامج يف حال ا�شتيفائهما لكافة ال�شروط واملعايري املن�شو�س عليها يف هذا القرار وخا�شة 

األفًا  التخ�شي�س  وحلني  الطلب  تقدمي  عند  ال�شهري  دْخِلهما  اإجمايل  جتاُوز  بعدم  يتعلق  فيما 

وخم�شمائة دينار بحريني.

كما يجوز قبول طلب با�شم الزوجة مع ا�شتثناء دْمج راتب الزوج اإذا كانت م�شتوفية لكافة 

ال�شروط واملعايري املن�شو�س عليها يف هذا القرار، وذلك يف احلالت الآتية:

رْف�ـــس البنـــوك الم�شاركة تمويل الـــزوج اأو ب�شبب طبيعة اأو مكان عملـــه، �شريطة اإح�شار ما   -1

يثبت ذلك من كافة البنوك الم�شاركة.

د ِوْفقًا لأحكام المادة )42( من هذا القرار. نَّ المحدَّ اإذا تجاوز �ِشنُّ الزوج ال�شِّ  -2

مادة )42( مكرر�ً )1(:

ل يجوز قبول طلب النتفاع بالربنامج لتمويل ال�شراء يف الأحوال الآتية:

اإذا كان العقار المراد �شراوؤه م�شكنًا اأو ق�شيمة �شكنية، مملوكًا للمنتفع نف�شه.  -1

اإذا كان العقـــار المراد �شـــراوؤه م�شكنًا موؤجرًا، ول ُيقَبل طلب النتفاع اإل بعد اإخالء الم�شكن   -2

تمامًا من �شاكنيه.
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مادة )49( مكرر�ً:

ْعم يف حالة مثول املنتفع اأمام النيابة العامة واملحاكم ب�شبب التهام  تقوم الوزارة بتعليق الدَّ

ْعم باأثر رجعي  ة باأمن الدولة، على اأن يتم �شْرف الدَّ يف ارتكاب جرية اإرهابية اأو جرية ما�شَّ

يف حالة براءة املنتفع.

ْعم عن املنتفع يف حالة �شدور حكم باتٍّ بحقه يف اإحدى  ويف جميع الأحوال يوَقف �شْرف الدَّ

ة باأمن الدولة.  اجلرائم الإرهابية اأو يف جرية ما�شَّ

مادة )63( مكرر�ً:

املن�شو�س  الإ�شكانية  اخِلْدمات  كافة  املطبَّق على  الطلب  م  ملقدِّ العقار  ملكية  �شْرط  م  ينظِّ

عليها يف هذا القرار، ِوْفقًا لالأحكام الآتية:

م الطلب في ُحْكم المالـــك اإذا تَملَّك هو اأو اأحد اأفراد اأ�شرته عقـــارًا مفَرزًا باأيِّ  ُيعتَبـــر مقـــدِّ  -1

�شكل من اأ�شكال انتقال الِمْلكية تقل م�شاحته عن )100( متر مربع، على اأن يكون هذا العقار 

�شالحًا لل�شكن ِوْفقًا لتقرير اللجنة الفنية. 

م الطلب في ُحْكم المالك اإذا تَملَّك هو اأو اأحد اأفراد اأ�شرته عقارًا بملكية �شائعة  يُعتَبـــر مقدِّ  -2

بال�شراء اأو بالهبة تزيد م�شاحته عن )100( متر مربع حتى واإْن كان هذا العقار غير �شالح 

لل�شكن، وذلك ِوْفقًا لتقرير اللجنة الفنية.

م الطلب في ُحْكم المالك اإذا تَملَّك هو اأو اأحد اأفراد اأ�شرته عقارًا �شائعًا بالإرث  ُيعتَبـــر مقدِّ  -3

تقل م�شاحته عن )200( متر مربع، على اأن يكون �شالحًا لل�شكن ِوْفقًا لتقرير اللجنة الفنية."

�ملادة �ل�ساد�سة 

ُيلغى تعريف )الق�شيمة ال�شكنية( من المادة )1( من القرار رقم )909( ل�شنة 2015 ب�شاأن  اأ- 

نظام الإ�شكان، كما ُيلغى الف�شل ال�شاد�س )الق�شائم ال�شكنية( من ذات القرار. 

ُتلغى عبارة )الق�شيمة ال�شكنية( اأينما وردت في القرار رقم )909( ل�شنة 2015 ب�شاأن نظام  ب- 

الإ�شكان.

�ملادة �ل�سابعة

م الطلب مالكًا لعقار كل َمن انتفع مب�شكن عن طريق اإحدى �شيغ  ي�شري حكم اعتبار مقدِّ

من  اأيٌّ  ميها  ملقدِّ �س   تخ�شَّ مل  التي  القائمة  الإ�شكانية  الطلبات  كافة  على  الإ�شالمي  التمويل 

اخلدمات الإ�شكانية ِوْفقًا ل�شرتاطات كل خدمة.

وي�شري �شرط الإقامة الدائمة يف مملكة البحرين على كافة الطلبات الإ�شكانية القائمة التي 

ميها اأيٌّ من اخِلْدمات الإ�شكانية ِوْفقًا ل�شرتاطات كل خدمة. �س ملقدِّ مل تخ�شَّ



العدد: 3408 – الخميس 28 فبراير 2019

20

�ملادة �لثامنة

على الوزارة وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية حتديد عدد الطلبات التي �شيتم قبولها �شنويًا 

بح�شب امليزانية املر�شودة لذلك من ِقَبل وزارة املالية والقت�شاد الوطني. ويجوز لوزارة الإ�شكان 

التََّوقُّف عن قبول الطلبات يف حالة ا�شتنفاد امليزانية املر�شودة لقبول طلبات التمويل اإىل حني 

د امليزانية ال�شنوية لذلك. ر�شْ

�ملادة �لتا�سعة

1976 يف �شاأن نظام الق�شائم ال�شكنية، والقرار رقم )227(  ُيلغى القرار رقم )7( ل�شنة 

اأحكام هذا  ُيلغى كل ن�س ُيخالف  ال�شكن الجتماعي. كما  2014 يف �شاأن برنامج متويل  ل�شنة 

القرار.

�ملادة �لعا�سرة

على وكيل وزارة الإ�شكان تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ 1 مار�س 2019، وُين�َشر يف 

اجلريدة الر�شمية.

وزير �لإ�سكان

با�سم بن يعقوب �حلمر

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمــــوافــــــق:19 فــبــــــرايــــــــــــــــر 2019م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )34( ل�سنة 2019

بت�سكيل جلنة لتحديد مو�قع ��ستخر�ج �لرمال �لبحرية 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني: 

الرمال  ا�شتخراج  عملية  تنظيم  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )37( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

البحرية وبيعها، وعلى الأخ�س املادة )2( منه، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )88( 

ل�شنة 2016، وعلى الأخ�س املادتني )3( و)4( منها،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الرثوة 

ل باملر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 2012، البحرية، املعدَّ

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 القرار رقم )2018/149/3( ال�شادر عن اللجنة الوزارية لالإعمار والِبْنَية التَّْحِتية يف 

اجتماعها رقم )149( املنعقد بتاريخ 2018/10/31،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

اإليها يف هذا  ل جلنة ت�شمى )جلنة حتديد مواقع ا�شتخراج الرمال البحرية(، وي�شار  ت�شكَّ

ل برئا�شة وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية، وع�شوية من ل  القرار بكلمة )اللجنة(، وت�شكَّ

تقل درجته الوظيفية عن مدير اإدارة باجلهات الآتية:

1- وزارة الداخلية )قيادة خفر ال�شواحل(.

2- هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

3- �شئون الأ�شغال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

4- المجل�س الأعلى للبيئة.

5- �شئون الموانىء والمالحة البحرية بوزارة الموا�شالت والت�شالت.

6- جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري.

7- وزارة الإ�شكان.

8- البلدية المخت�شة.

ويعنيِّ رئي�س اللجنة َمن يراه من موظفي �شئون الزراعة والرثوة البحرية ليكون اأمينًا لل�شر.
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�ملادة �لثانية

ع القرتاحات اخلا�شة بتحديد مواقع معيَّنة يف البحر ل�شتخراج الرمال  تتوىل اللجنة و�شْ

البحرية، مبراعاة املحافظة على �شالمة البيئة البحرية وعدم تعري�س احلياة الفطرية والرثوة 

البحرية للخطر.

�ملادة �لثالثة

يف  بها  واملعمول  العالقة  ذات  والقرارات  واللوائح  القوانني  بكافة  عملها  يف  اللجنة  تلتزم 

مملكة البحرين.

�ملادة �لر�بعة

تكون  ول  رئي�شها،  من  بدعوة  البحرية  والرثوة  الزراعة  �شئون  مقر  يف  اللجنة  جتتمع 

اجتماعاتها �شحيحة اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأن يكون ِمن بينهم الرئي�س اأو َمن ينيبه 

من اأع�شاء اللجنة. ويجوز لها ال�شتعانة مبن تراه منا�شبًا من ذوي الخت�شا�س واخلربة حل�شور 

اجتماعاتها ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم، اأو تزويدها باملعلومات التي تراها �شرورية ملبا�شرة 

اخت�شا�شاتها، دون اأن يكون لأيٍّ منهم �شوت معدود يف القرارات التي ت�شدرها.

مة لأعمالها. وت�شع اللجنة لئحة بالقواعد والإجراءات املنظِّ

�ملادة �خلام�سة

ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج اأعمالها، كما ترفع قراراتها يف �شكل تو�شيات اإىل وزير 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين لتخاذ ما يراه ب�شاأنها.

�ملادة �ل�ساد�سة

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 24 جمادى الأولى 1440هـ

الـمــوافــــــــق: 30 ينـــــــــايـــــــــــــــر 2019م    
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )38( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار  يف منطقة �لقرية- جممع 604

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�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 املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر �لآتي:

مادة )1(

604 اإىل ت�شنيف  يغريَّ ت�شنيف العقار رقم )06009386( الكائن مبنطقة القرية جممع 
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عليه  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )GY( املقابر  مناطق  

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 7 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمــوافــــــــق:  12 فـبــرايـــــــــــــر 2019م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )40( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة ز�يد - جممع 718

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�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 املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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  املر�شوم  وعلى 

العمراين، املعدل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017،

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 07017475 الكائن مبنطقة مدينة زايد جممع 718 اإىل  ت�شنيف 

لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  وفقًا   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق 
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القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 

)28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 7جمادى الآخرة 1440هـ 

المــــــوافـــــق: 12 فبـــــــرايــــــــــر 2019م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )41( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة توبلي - جممع 701

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�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 املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 08019194 الكائن مبنطقة توبلي جممع 701 اإىل  ت�شنيف مناطق 
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القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  وفقًا   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع 

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 7جمادى الآخرة 1440هـ 

المــــــوافـــــق: 12 فبـــــــرايــــــــــر 2019م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )42( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة �ل�ساية - جممع 229

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�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 املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  اإىل   229 جممع  ال�شاية  مبنطقة  الكائن   02034326 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  ِوْفقًا   )PS( مناطق اخلدمات واملرافق العامة

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 7جمادى الآخرة 1440هـ 

المــــــوافـــــق: 12 فبـــــــرايــــــــــر 2019م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )17( ل�سنة 2019

ب�ساأن منح ترخي�ص ل�سركة بيهايف �لبحرين �ملحدودة ذ.م.م.

 

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006 وتعديالتها، وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن اخلدمات اخلا�شعة 

لرقابة م�شرف البحرين املركزي وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر �لآتي:

مادة )1(

متنح �شركة بيهايف البحرين املحدودة ذ.م.م. ترخي�س "ال�شركات امل�شاندة للقطاع املايل 

اجلماعي". التمويل  من�شات  – م�شغل 

مادة )2(

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

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 20 جمادى الآخرة 1440هـ  

المـــــوافــــــق: 25 فبـــــــــــرايـــــــــــر 2019م
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�إعالن بجدول �ملو�عيد �إد�رة �لدعوى -1 و�حل�سور

�لدعوى رقم 2019/2

�لمدعية: �شركة موزارت هولدنج اأي اإن �شي.  

وكيلها: المحامي حامد المحمود.

 �لمدعى عليه �لأول: فران�شي�شكو �شانجيز )مجهول العنوان(.

�لمدعى عليها �لثانية: �شركة اإف اإ�س اإنف�شتمنت ليمتد )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

�لمدعى عليها �لثالثة: �شركة اأي جي بي هولدنج ليمتد )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

�لمدعى عليها �لر�بعة: �شركة اأي جي بي مانجمنت ليمتد )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

�لمدعى عليها �لخام�سة: اأو�شترال تر�شت )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(

��سم �لمدعى عليها �ل�ساد�سة : او�شترال هولدنج )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

�لمدعـــى عليها �ل�سابعة: اإباليد �شتراتيجيـــك اإن�شتوتيوت ليمتد ل�شاحبها فران�شي�شكو �شانجيز 

)مجهولة العنوان(.

�لمدعى عليها �لثامنة: بياتري�س جور�شيا )مجهولة العنوان(.

لذا تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم املذكورين اأعاله جدول املواعيد 

اخلا�شة مبرحلة اإدارة الدعوى - 1 لتقدمي مذكرات الدفاع والدفوع والأدلة وطلبات اإجراءات 

الإثبات وكافة الأمور املتعلقة بالدعوى خالل الجتماعات والآجال املبينة يف جدول املواعيد يف 

الدعوى املذكورة اأعاله، حل�شوره اأو ممثله القانوين �شخ�شيًا اأو وكيل عنه، وذلك عماًل بن�س 

ت�شوية  اإجراءات  لئحة  باإ�شدار    2009 ل�شنة   )65( رقم  القرار  من  و)03(   )92( املادتني 

الباب  لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من  التي تخت�س بها غرفة البحرين  املنازعات 

الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009.

�إعالنات غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات 
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غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات 

 مدير �لدعوى

نوف خالد عجاجي

جدول املواعيد ١ تاريخ التحرير: ١٨ فبراير ٢٠١٩

الوقت املوضوع التاريخ اليوم  رقم
االجتماع

 إستالم  أطراف الدعوى جدول مواعيد إدارة الدعوى
إبداء األراء حول جدول املواعيد

 بدء األجل لألطراف لتقديم كافة األمور املتعلقة بالدعوى وإثباتها من خالل
  تقديم مذكرات وأدلة وطلبات بإجراءات اإلثبات

١١:٣٠ 
صباحاً األثنني

١٨ فبراير 
٢٠١٩

1

تقديم املدعى عليه مذكرة الدفاع بالرد على الئحة الدعوى

١٢ ظهراً األثنني
٤ مارس 
٢٠١٩ نهاية األجل لرد الدعوى   2

نهاية األجل للدفع بعدم قبول الدعوى  

ً نهاية األجل لتقديم األطراف إتفاقهم على إختيار أعضاء هيئة تسوية النزاع ٤ عصرا االحد ١٧ مارس 
٢٠١٩

تقديم املدعي الرد على مذكرة املدعى عليه املقدمة في اإلجتماع الثاني

١٢ ظهراً األثنني ١٨ مارس 
٢٠١٩ 3

نهاية األجل لتقديم نص القانون األجنبي الواجب التطبيق  مع الترجمة

نهاية األجل لطلبات اإلدخال والتدخل املتقابلة والطلبات العارضة ٤ عصراً األثنني ٢٥ مارس 
٢٠١٩

تقديم املدعى عليه الرد على مذكرة املدعي املقدمة في اإلجتماع الثالث

١٢ ظهراً األثنني ١ ابريل 
٢٠١٩

4
  نهاية األجل لتقديم تقارير الخبراء و جميع املستندات

 تبادل مذكرات الرد حول كافة  طلبات اإلدخال والدعوى املتقابلة والطلبات
العارضة (إن وجدت)

نهاية األجل لتقديم كافة طلبات إجراءات اإلثبات   ١٢ ظهراً األثنني ٨ ابريل 
٢٠١٩ تبادل مذكرات الرد حول تقارير الخبراء و جميع املستندات املقدمة في الدعوى 5

تبادل مذكرات الرد حول كافة  طلبات إجراءات اإلثبات
١٢ ظهراً األثنني ١٥ ابريل 

٢٠١٩ 6
إعالن األطراف بموعد الجلسة األولى أمام الهيئة

املدعي املدعى عليه  اإلدخال و الدعوى
 املتقابلة والطلبات

العارضة

 تقارير الخبراء وجميع
املستندات في الدعوى

 طلبات إجراءات
اإلثبات

 مدير الدعوى: نوف عجاجي

 جدول مواعيد ٢ / ٢٠١٩
 

املدعية: شركة موزارت هولدنج اي ان سي
املدعى عليهم:فرانسيسكو سانجيز وآخرون

تاريخ القيد : ١٧ يناير ٢٠١٩
 إنتهاء فترة إدارة الدعوى: ٢٠ مايو ٢٠١٩
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�عالنات مركز �مل�ستثمرين

�إعالن رقم  )162( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شمرية عبداجلبار 

حممود الكوهجي، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مدر�شة الن�شيم الدولية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة   ،98735

الكوهجي،  حممود  عبداجلبار  �شمرية  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )مائة   100،000 مقداره 

واأحمد يو�شف ح�شن حممود املرباطي، وعبداجلبار اأحمد يو�شف املرباطي، وح�شن اأحمد يو�شف ح�شن حممود 

واأمينة  املرباطي،  يو�شف ح�شن حممود  اأحمد  املرباطي، وعي�شى  يو�شف ح�شن حممود  املرباطي، ويو�شف احمد 

اأحمد يو�شف ح�شن حممود املرباطي.

�إعالن رقم )163( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شيد/ مـحـمد فالح 

ال�شيد �شعيد خليل ها�شم، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بن فالح لالإعالن(، الــم�شجلة بــموجب القيد 

رقم 111121، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شــركة ال�شـخ�س الواحــد، وبراأ�شمال 

مقداره 50 )خم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شبح مملوكة لـ�شركة )بن فالح القاب�شة ذ.م.م(.

�إعالن رقم )164( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

�إىل �سركة ت�سامن

 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه قيثا موهنان، مالك 
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رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  املعامالت  لتخلي�س  )عربيان  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 

 1،000 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،117676

 GIREESHو ،RESHMA NAIRو ،GEETHA MOHANAN :األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من(

   .KUMAR

 �إعالن رقم )165( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدمت اإليه ال�شيدة / فاطمة 

مبوجب  امل�شجلة  للمقاولت(،  العاملية  )اإك�ش�س  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  يعقوب،  خمي�س  ح�شن 

القيد رقم 57442، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ في�شل حممد علي عبا�س �شبيب.

�إعالن رقم )166( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدمت اإليه ال�شركة ذات امل�شئولية 

املحدودة امل�شماة )الرومان�شية املحدودة ذ.م.م(، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )الرومان�شية 

ال�شخ�س  ل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  87271، طالبة  رقم  القيد  امل�شجلة مبوجب  �س.�س.و(،  املطاعم  لإدارة 

الواحد املذكورة اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، ا�شمها التجاري )�شركة الرومان�شية لإدارة املطاعم ذ.م.م(، 

50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: يحيى حممد �شعد املعلم،  وبراأ�شمال مقداره 

و�شالح بن عبداهلل بن اأحمد الهمامي، و�شركة عبدالقادر املهيدب واأولده )�شركة م�شاهمة مقفلة(.

رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإىل  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )167( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

حنان  ال�شـيدة/  اإليه  تقدمت  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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اأحمد حممد اأحمد بابكر، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بوابة اأجياد للتجارة(، امل�شجلة مبوجب القيد 

رقم 65980، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 

اأحمد  وخالد  بابكر،  اأحمد  حممد  اأحمد  حنان  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره 

عبداهلل الع�شار.

�إعالن رقم )168( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل بن 

حممد بن دهيمان الدمنان، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )برتوزون الدولية للتجارة واملقاولت 

اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،1-125259 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(، 

�شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، لتكون مملوكة لكل من: 

 .NADEEM KHAN MOHAMMEDعبداهلل بن حممد بن دهيمان الدمنان، و

�إعالن رقم )169( ل�سنة 2019

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

�إىل موؤ�س�سة فردية

 

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

73968، طالبني  القيد رقم  امل�شجلة مبوجب  املاأدبة ذ.م.م(،  ا�شم )مطعم  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ذات 

تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ زهراء ال�شيد حميد 

علوي باقر بالكامل، ومبا�شرتها متابعة اإجراءات التحويل.

�إعالن رقم )170( ل�سنة 2019

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

�إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

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

رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  �شي  اإل  يو  لوج�شتك�س  )يونيون  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات 

التجاري  ا�شمها  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبني   ،33205

)�شركة يونيون لوج�شتك�س يو اإل �شي �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح 



العدد: 3408 – الخميس 28 فبراير 2019

41

مملوكة لل�شيد/ حممد جعفر حممد علي جا�شم.

�إعالن رقم )171( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

علي  ال�شيد/ حمد  اإليه  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

حممد حممود احللو، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )مركز برامي كري الطبي �س.�س.و(، امل�شجلة 

�شركة ذات م�شئولية  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  100014-1، طالبًا  رقم  القيد  مبوجب 

لكل من: حمد علي حممد  وتكون مملوكة  دينار بحريني،  األف(  20،000 )ع�شرون  وبراأ�شمال مقدره  حمدودة، 

حممود احللو، وخلود مطر يو�شف اأحمد مطر.

�إعالن رقم )172( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شيد/ �شمري �شايف 

�س.�س.و(،  والتعليم  الأعمال  خلدمات  �شايف  )�شمري  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اإبراهيم، 

امل�شجلة مبوجب القيد رقم 107278، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية 

 2،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  والتعليم  الأعمال  خلدمات  �شايف  �شمري  )�شركة  التجاري  ا�شمها  حمدودة 

 .KANDATHIL SHAFEE EBRAYI األفني( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شمري �شايف اإبراهيم، و(

رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإىل  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

  

�إعالن رقم )173( ل�سنة 2019

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

�إىل فرع من �سركة ذ�ت م�سئولية قائمة  

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة ذات 

امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اأك�ش�س اأربرو ملواد البناء ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 1-67817، 

طالبني حتويل ال�شركة لت�شبح فرعًا من ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة القائمة امل�شماة )�شهى غالرييا ذ.م.م(، 

امل�شجلة مبوجب القيد رقم 77408-1، البالغ راأ�شماها مبلغًا مقداره 25،000 )خم�شة وع�شرون( دينار بحريني، 
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وتكون مملوكة لكل من:  HASHMI SYED NAUSHAD، وNAJEEBUDDIN SYED، ويا�شمني حممد رفيع 

�شفيع.   

�إعالن رقم )174( ل�سنة 2019

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

�إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة ذات 

امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )الأ�شدقاء للديكور ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 121363-1، طالبني 

2،000 )األفني(  اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ اأين عبداهلل كامل عيد عبداهلل عيد. 

�إعالن رقم )175( ل�سنة 2019

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

�إىل �سركة ت�سامن 

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة ذات 

 ،1-102469 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  لال�شت�شارات  )البدائل  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية 

طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره  50،000 )خم�شون 

�شعيد عبداهلل  وعبدالعزيز  الكثريي،  كرامه زيه  اأحالم غامن  لكل من:  وت�شبح مملوكة  بحريني،  دينار  األف( 

الكثريي.

�إعالن رقم )176( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شيد/ في�شل هالل 

علي فردان، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مقاولت في�شل فردان الكهربائية(، امل�شجلة مبوجب القيد 

رقم 58776، طالبًا حتويل الفرع رقم )1( من املوؤ�ش�شة اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

 GOPALAمقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من في�شل هالل علي فردان، و

.RAMACHANDRA JAIRAJ NIRAHU و ،KRISHNAN KUTTAN NAIR
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�إعالن رقم )177( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شيد/ مريزا اإبراهيم 

اإ�س الأثري لال�شت�شارات(، امل�شجلة  اإم  التي حتمل ا�شم )اأي جي  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شلمان ح�شن املرزوق، مالك 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،118833 رقم  القيد  مبوجب 

اإبراهيم  مريزا  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  حمدودة، 

�شلمان ح�شن املرزوق، وعبا�س حممد �شعيد ال�شيخ عبدالعظيم الربيعي، وكومال جاجو.    

رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإىل  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

القرار   ،2019 يناير   31 بتاريخ  ال�شادر  العدد )3404(  الر�شمية  ن�شر يف اجلريدة 

رقم )8( ل�شنة 2019 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز ماك�شيمو�س للتدريب الإداري، وحيث 

اإن القرار احتوى على خطاأ مطبعي يف املادة  )1(، فاإنه يعاد ن�شر املادة )1( منه على 

النحو الآتي: 

جانو�س  ملالكها  �س.�س.و  لال�شت�شارات  اإ�س  بي  جي  �شركة  لل�شادة/  �س  "يرخَّ
للتدريب  با�شم )مركز ماك�شيمو�س  والتجاري  الإداري  للتدريب  اإن�شاء مركز  بيتنازي يف 

 MAXIMUS MANAGEMENT TRAINING الإداري  �س.�س.و ملالكها جانو�س بيتنازي

رقم  جتاري  �شجل  حتت   )CENTER S.P.C OWNED BY JANOS PETNEHAZI

)2-105794(، ويقيَّد حتت قْيد رقم )4/م.ت.خ/2019(".

لذا لزم التنويه.


