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 قانون رقم )4( ل�سنة 2019

  بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون 
ل  رقم )78( ل�سنة 2006 ب�ساأن التاأمني �سد التعُطّ

نحن �سلمان بن حمد اآل خليفة              ملك مملكة البحرين بالنيابة.

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )87( منه،

ل بالقانون  ل، املعدَّ وعلى املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التعطُّ

رقم )43( ل�شنة 2014،

ل بالقانون  وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، املعدَّ

رقم )33( ل�شنة 2014، 

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

املادة االأوىل 

ُي�شتبَدل بتعريف )الهيئة( الوارد يف املادة )1(، وبن�شو�س املواد )8 فقرة ج( و)11 فقرة 

 2006 اأوىل( و)12( و)14( و)18 فقرة اأوىل( و)19(، من املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 

ل، الن�شو�س الآتية: ب�شاأن التاأمني �شد التعطُّ

"مادة )1( تعريف  )الهيئة(:
3- الهيئة: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي."

"مادة )8( فقرة )ج(:
ـن تحويل هذا الفائ�س  ج- اإذا تبيـــن مـــن تقرير الخبير الكتواري وجود فائ�س في الح�شـــاب تَعيَّ

اإلـــى ح�شاب الحتياطي العام للح�شاب، ول يجوز الت�شرف فيه اإل بقرار من مجل�س الوزراء 

بناًء على تو�شية من الوزير بعد موافقة مجل�س الإدارة لأيٍّ من الأغرا�س الآتية:

1- زيادة الحد الأدنى والحد الأق�شى للتعوي�س والإعانة - اأو اأيٍّ من ذلك - في �شوء موؤ�شر 

اأ�شعار الم�شتهلك.

فقرة   )8( المادة  مراعاة  مع  فقط،  واحدة  ولمرة  الختياري  التقاعد  برنامج  تمويل   -2

)هـ(." 

"مادة )11( الفقرة االأولى:
ل اأجره ال�شهري  ن عليه على اأ�شا�س معدَّ ُي�شَرف التعوي�س �شهريًا بواقع 60% من اأجر املوؤَمَّ

ِله، ومبا ل يجاوز مبلغ األف دينار." خالل الثني ع�شر �شهرًا ال�شابقة على تَعطُّ

"مادة )12(: )الحد الأدنى للتعوي�س(
عليه  ن  املوؤَمَّ اأجر  ل  معدَّ اأو  �شهريًا،  دينار  مائتي  عن  للتعوي�س  الأدنى  احلد  يقل  األ  يجب 

ِله اأيهما اأقل."  ال�شهري خالل الثني ع�شر �شهرًا ال�شابقة على تَعطُّ
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"مادة )14(: )المدة الق�شوى ل�شرف التعوي�س(
اأ- مع مراعاة اأحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، تكون المدة الق�شوى ل�شرف التعوي�س ت�شعة 

عة عـــن كل مرة من مرات ال�شتحقاق المن�شو�ـــس عليها في المادة  اأ�شهـــر مت�شلة اأو متقطِّ

)15( من هذا القانون.

ب- فـــي جميـــع الأحوال، تكون المـــدة الق�شوى ل�شـــرف التعوي�س ت�شعة اأ�شهر خـــالل كل اأربعة 

وع�شرين �شهرًا مت�شلة تبداأ من تاريخ اأول �شرف يتم خالل هذه المدة."

"مادة )18( الفقرة االأولى: 
الت اجلامعية بواقع مائتي دينار �شهريًا، وبواقع مائة  تكون الإعانة للمتعطلني من ذوي املوؤهِّ

وخم�شني دينارًا �شهريًا للمتعطلني من غري هوؤلء." 

"مادة )19(: )المدة الق�شوى ل�شرف الإعانة(
املدة الق�شوى ل�شرف الإعانة ت�شعة اأ�شهر خالل مدة اثني ع�شر �شهرًا مت�شلة، ويف حالة 

له  ُت�شَرف  �شهرًا  ع�شر  اثني  مدة  خالل  مرة  من  لأكرث  ل  تعطُّ باإعانة  مطالبة  امل�شتفيد  تقدمي 

خاللها الإعانة ملدة اأق�شاها ت�شعة اأ�شهر."

املادة الثانية

ت�شتبدل كلمة )الهيئة( بعبارة "الهيئة العامة ل�شندوق التقاعد" الواردة بن�س املادة )29( 

ل.   من املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التعطُّ

املادة الثالثة

حتذف عبارة "اأو لدى الهيئة العامة ل�شندوق التقاعد" من تعريف كلمة )الأجر( الواردة 

ل، وعبارة  2006 ب�شاأن التاأمني �شد التعطُّ يف املادة )1( من املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 

"والهيئة العامة ل�شندوق التقاعد" الواردة بن�س املادة )37( من ذات القانون. 

املادة الرابعة

ه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل  على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شُّ

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

   ملك مملكة البحرين بالنيابة

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 18 �شعبان 1440هـ

الموافق: 23 اأبـريـــل 2019م 
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 تعميم ب�ساأن

عطلة يوم العمال العاملي لعام 2019

ل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة  مبنا�شبة يوم العمال العاملي لعام 2019م ُتعطَّ

يوم الأربعاء املوافق الأول من �شهر مايو 2019م.

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 23 �شعبان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 28 اأبـريـــل 2019م
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 تعميم

وام الر�سمي  ب�ساأن �ساعات الدَّ

خالل �سهر رم�سان املبارك لعام 1440هـ

وام الر�شمي يف وزارات اململكة وهيئاتها  خالل �شهر رم�شان املبارك لعام 1440هـ يكون الدَّ

وموؤ�ش�شاتها العامة من ال�شاعة الثامنة �شباحًا اإىل ال�شاعة الثانية بعد الظهر.

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 �شعبان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 2 مــــــايـــــو 2019م
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وزارة العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

 قرار رقم )35( ل�سنة 2019

 ب�ساأن حتديد موعد المتحان طالبي القيد يف جدول املحامني

ملن مل يدر�سوا ال�سريعة االإ�سالمية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

تنفيذًا لأحكام قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 وتعديالته، 

وا�شتنادًا اإىل القرار رقم )30( ل�شنة 1981 ب�شاأن امتحان طالبي القيد يف جدول املحامني 

ار�شني لل�شريعة الإ�شالمية، لغري الدَّ

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

تعلن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف باأنه قد مت حتديد ال�شاعة التا�شعة من �شباح 

يوم الأحد املوافق 23 يونيو 2019 موعدًا لإجراء امتحان حتريري يف مواد الأحوال ال�شخ�شية 

واملواريث والوْقف والو�شية والِهَبة لطالبي القيد يف جدول املحامني ممن مل يدر�شوا ال�شريعة 

العدل  وزارة  مبنى  من  اخلام�س  بالدور  المتحان  ذلك  اإجراء  مكان  يكون  و�شوف  الإ�شالمية. 

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

فعلى الراغبني يف اأداء المتحان ممن مل ي�شبق لهم التقدم بطلبات القيد يف جدول املحامني 

ل العام خالل اأ�شبوعني من تاريخ هذا الإعالن. اأن يبادروا بتقدمي طلباتهم ملكتب امل�شجِّ

املادة الثانية

على جميع املخت�شني بالوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف 

اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 �شعبان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 30 اأبـريـــل 2019م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )31( ل�سنة 2019

�َسِرية
ُ
با�ستبدال ع�سوين يف جلنة احل�سانة االأ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

�َشِرية،
ُ
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2000 ب�شاأن احل�شانة الأ

�َشِرية،
ُ
وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة التنفيذية لقانون احل�شانة الأ

�َشِرية، 
ُ
وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جلنة احل�شانة الأ

قرر االآتي:

مادة )1(

باإعادة   2017 ل�شنة   )36( رقم  القرار  من   )1( املادة  من  و)6(   )3( بالبندين  ُي�شتبَدل 

ت�شكيل جلنة احل�شانة الأ�شرية البندان الآتيان:

3- ابت�شام �شالم الرواحي      ممثاًل عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

6- مريم محمد الكواري         ممثاًل عن وزارة الداخلية.

مادة )2(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 16 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 21 اأبـريـــل 2019م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )33( ل�سنة 2019

ب�ساأن ا�ستبدال ع�سوية يف اللجنة الوطنية لالإر�ساد والتوجيه املهني

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

)20( منه،

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

بالقانون رقم )31( ل�شنة 2014،

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

وحتديد اخت�شا�شاتها،

قرر االآتي:

مادة )1(

ُي�شتبَدل بالبند )15( من املادة )1( من القرار رقم )3( ل�شنة 2018 باإعادة ت�شكيل اللجنة 

الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني، البند الآتي:

15- الدكتورة دينا اأحمد عبداهلل المجل�س الأعلى للمراأة

مادة )2(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 17 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 22 اأبـريـــل 2019م



العدد: 3417 – الخميس 2 مايو 2019

12

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )34( ل�سنة 2019

ب�ساأن اإعادة ت�سكيل جمل�ض ت�سوية املنازعات اجلماعية

وزير العمل و التنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املواد )156، 157، 158( منه،

وعلى قانون النقابات العمالية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )33( ل�شنة 2002 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2013 ب�شاأن ت�شكيل واخت�شا�شات جمل�س ت�شوية املنازعات 

اجلماعية، وعلى الأخ�س املادة )1( منه،

وعلى القرار رقم )72( ل�شنة 2016 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جمل�س ت�شوية املنازعات اجلماعية،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر االآتي:

املادة )1(

العمالية  العالقات  اإدارة  مدير  برئا�شة  اجلماعية  املنازعات  ت�شوية  جمل�س  ت�شكيل  يعاد 

وع�شوية كل من: 

1( رئي�س ق�شم التحكيم وال�شت�شارات العمالية.

2( رئي�س ق�شم التفتي�س العمالي.

3( رئي�س ق�شم �شئون النقابات العمالية.

4( رئي�س التحقيق وت�شوية المنازعات.

املادة )2(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 10 �شعبان  1440هـ 

الـمــــوافــــــق: 15 اأبـريـــل 2019م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )35( ل�سنة 2019

 ب�ساأن �سْحب ترخي�ض مركز منطق للتدريب

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2015 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز منطق للتدريب،

يف  املوؤرخة  )ت/2019/2(  رقم  التدريبية  للموؤ�ش�شة  التفتي�شية  الزيارة  تقرير  وعلى 

،2019/2/3

وعلى الإنذار النهائي رقم  501 - اأ/2019/67  املوؤرخ يف 2019/2/7، 

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة �شئون املعاهد املهنية،

قرر االآتي:

مادة )1(

ُي�شحب الرتخي�س ال�شادر بالقرار رقم )6( ل�شنة 2015 املمنوح لل�شيد/ بدر اأحمد �شلمان 

جتديده،  دون  الرتخي�س  لنتهاء  وذلك  خ/2015(  ت  )4/م  رقم  قيد  حتت  واملقيَّد  كيك�شو، 

وللمخالفات املر�شودة بتقرير الزيارة التفتي�شية رقم )ت/2019/2( على الأخ�س اإيقاف العمل 

الإداري دون موافقة الوزارة ، وعدم وجود مدير املوؤ�ش�شة اأثناء الزيارات، وعدم وجود اأع�شاء 

الهيئة التدريبية. 

مادة )2(

تتحمل املوؤ�ش�شة املذكورة يف املادة الأوىل كافة امل�شئوليات والتَِّبعات املالية والقانونية املرتتبة 

على تنفيذ هذا القرار.

مادة )3(

على املعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 18 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 23 اأبـريـــل 2019م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )36( ل�سنة 2019

 ب�ساأن الرتخي�ض باإن�ساء مركز هيد اآند هارت للتدريب

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

والتدريبية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة،

وعلى قرار اللجنة امل�شرتكة يف جل�شتها رقم )161( املنعقدة بتاريخ 2019/3/21،

قرر االآتي:

مادة - 1 -

الإداري  للتدريب  مركز  اإن�شاء  يف  حميدان  علي  حممد  جميل  �شمية  لل�شيدة/  �س  يرخَّ

 )Head And Heart TRAINING CENTER  والتجاري با�شم )مركزهيد اآند هارت للتدريب

حتت �شجل جتاري رقم )2-111244(، ويقيَّد حتت قيد رقم )6/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 العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 18 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 23 اأبـريـــل 2019م



العدد: 3417 – الخميس 2 مايو 2019

15

وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )88( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة جد علي - جممع 721

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 االآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف اجلزء غري املتاأثر بخط الدفان املعتَمد للعقار رقم 08009668 الكائن مبنطقة 
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جدعلي جممع 721 اإىل ت�شنيف املناطق الزراعية )AG( وفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة 

لهذا القرار، 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 االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 �شعبان 1440هـ 

الـمــــوافــــــق: 8 اأبـريـــل 2019م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )89( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة البديع  - جممع 555

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 املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر االآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  اإىل   555 جممع  البديع  مبنطقة  الكائن   05045780 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  مناطق اخِلْدمات واملرافق العامة )PS( وفقًا 

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 االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 4 �شعبان 1440هـ 

الـمــــوافــــــق: 9 اأبـريـــل 2019م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )94( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة عايل - جممع 732

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 املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر االآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 07025149 الكائن مبنطقة عايل جممع 732 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 االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 �شعبان 1440هـ 

الـمــــوافــــــق: 18 اأبـريـــل 2019م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )95( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار بعد التق�سيم يف منطقة املالكية - جممع 1033

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 املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر االآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 10040144 بعد التق�شيم الكائن مبنطقة املالكية جممع 1033 اإىل 
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ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل اأ )RHA( ومناطق اخِلْدمات واملرافق العامة )PS( وفقًا ِلـما 

هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 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 االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 �شعبان 1440هـ 

الـمــــوافــــــق: 21 اأبـريـــل 2019م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )96( ل�سنة 2019

ب�ساأن ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة ال�ساخورة - جممع 481

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 املنطقة ال�شمالية،

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 االآتي:

مادة )1(

ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  �شمن   481 جممع  ال�شاخورة  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنَّف 
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اخلا�س ب )RB( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها 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 االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 18 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 23 اأبـريـــل 2019م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )97( ل�سنة 2019

ب�ساأن ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة ال�ساخورة  - جممع 479

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 املنطقة ال�شمالية،

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 االآتي:

مادة )1(

ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  �شمن   479 جممع  ال�شاخورة  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنَّف 
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املت�شل ج )RHC( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها 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 االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 18 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 23 اأبـريـــل 2019م
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هيئة البحرين للثقافة واالآثار

 قرار رقم )2( ل�سنة 2019

ب�ساأن الرتخي�ض بت�سجيل جمعية حمبِّي اخلط العربي

رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 باإ�شدار قانون اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 1991 ب�شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للجمعيات 

والأندية الثقافية والفنية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة الإعالم،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1991 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الثقافية 

والفنية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة الإعالم،

املخت�س  والوزير  املخت�شة  الإدارية  اجلهة  بت�شمية   2012 ل�شنة   )7( رقم  القرار  وعلى 

باجلمعيات الثقافية وحتديد اخت�شا�شاتهما،

وبناًء على عْر�س مدير عام اإدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار،

قرر االآتي:

مادة )1(

الثقافية حتت قيد رقم )ج- ي اخلط العربي يف �شجل قْيد اجلمعيات  ل جمعية حمبِّ ُت�شجِّ

�س لها بالعمل ِوْفق ما هو مبنيَّ يف ملخ�س نظامها الأ�شا�شي املرفق. 46(، ويرخَّ

مادة )2(

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

تاريخ ن�ْشِره.

رئي�سة هيئة البحرين للثقافة واالآثار

مي بنت حممد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 �شعبان 1440هـ

الـمــوافــــــــق: 17 اأبـريـــل 2019م
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 بيان باأ�سماء موؤ�س�سي جمعية حمبِّي اخلط العربي 

1- محمود اأحمد المال.

2- يو�شف محمد اإ�شماعيل.

3- عبدالقادر عقيل محمد �شالح.

4- ال�شيخة عبير بنت را�شد اآل خليفة.

5- د. طارق اأحمد عبدالغفار.

6- عبداهلل علي اإبراهيم الأن�شاري.

7- بثينة خليفة قا�شم.

8- اإبراهيم محمد عبيد.

ار عبدالعزيز اآل محمود. 9- عمَّ

�س. 10- محمد وفيق الريِّ

11- عبداهلل ح�شن عمران.

12- موزة مبارك الدو�شري.

13- حور يعقوب البنكي.

14- حافظ علي بوجيري.

15- جمال اأحمد الخياط.

16- اأحمد يو�شف العبيدلي.

17- عالمة ال�شيد اإبراهيم �شلمان مكي.

18- عبدالرحمن ع�شام عبداهلل.
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ملخ�ض النظام االأ�سا�سي

جلمعية حمبِّي اخلط العربي

البحرين  مبملكة  تاأ�ش�شت  قد  اجلمعية  اأن  على  الأ�شا�شي  النظام  من  الأوىل  املادة  تن�س 

46( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية  ــــــــ  2019 حتت قيد رقم )ج  يف عام 

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، والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.

ل اجلمعية بهيئة البحرين للثقافة والآثار طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )5( ل�شنة  وت�شجَّ

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف  والأندية الجتماعية  قْيد اجلمعيات  �شاأن تنظيم �شجل  1991 يف 

هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وتثُبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية من تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية.

مقر اجلمعية ومركز اإدارتها يف مدينة احلد بناية 717 طريق 912 جممع 109 �شقة 22، 

وهو مكان انعقاد الجتماعات ومركز اإدارتها. ويجوز تغيري املقر بح�شب تقديرات جمل�س الإدارة 

وموافقة هيئة البحرين للثقافة والآثار.

اجلهات  مع  بالتن�شيق  البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  اجلمعية   تقوم 

املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

يـــن كعن�شرين جماليين  1. العنايـــة بالخط العربـــي والزخرفة الإ�شالمية والتعريف بهذين الفنَّ

ران عن الهوية العربية والإ�شالمية. يعبِّ

2. ن�شر الوعي الثقافي فيما يخ�س الخط العربي والزخرفة الإ�شالمية.

3. المحافظة على تراث فن الخط العربي والزخرفة الإ�شالمية من الندثار.

4. رْفـــع م�شتوى ثقافة الخط العربي من المحلية اإلى العالمية من خالل الم�شاركة في الملتقيات 

والمعار�س العالمية.

اط البحريني ومدى ِحَرفيته. 5. تعريف المجتمع المحلي والعالمي بالخطَّ

6. مواكبـــة نمـــو الوعـــي الفني فـــي مملكة البحريـــن، والتركيز علـــى فن الخط العربـــي والفنون 

الم�شاحبـــة لـــه من حيث تدري�ـــس قواعده وتاريخـــه ومدار�شه والزخرفـــة باأنواعها، واإقامة 

المعار�ـــس والمحا�شـــرات والندوات المراِفقة لهـــا، واإعداد البحـــوث، ومتابعة فعاليات فن 

الخط العربي محليًا وعالميًا. 

وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأْخذ 

املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة، بالو�شائل التالية:

عْقد دورات تدريبية لن�شر الخط العربي والزخرفة الإ�شالمية في مملكة البحرين.  .1

تنظيـــم معار�س للخط العربي والزخرفة الإ�شالميـــة لن�شر جمالية الخط العربي والتعريف   .2

به.
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التوا�شـــل مع الموؤ�ش�شات الثقافية فـــي مملكة البحرين وخارجها للتعريـــف بالخط العربي،   .3

وخْلق ف�شاء من التعاون معها، والتوا�شل مع الموؤ�ش�شات التعليمية؛ لُيدَخل فن الخط العربي 

�شمن المناهج الدرا�شية الأ�شا�شية.

ي البحوث والدرا�شات الخا�شة بالخط العربي والزخرفة الإ�شالمية. تَبنِّ  .4

اإعـــداد جدول مـــن الأن�شطة والفعاليـــات الثقافية يتوا�شل خالل العـــام يت�شمن محا�شرات   .5

وندوات علمية للتعريف بالخط العربي.   

ويجب اأن تتوافر يف ع�شو اجلمعية ال�شروط الآتية:

األ يقل عمره عن ثمانية ع�شر عامًا.  .1

اأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.  .2

اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلـــوك، واأل يكون قد ُحِكـــم عليه في جريمة مخلَّـــة بال�شرف اأو   .3

الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

اأن تكون له اإبداعات اأو اهتمامات في الخط العربي وما يخ�س ن�شاط الجمعية.  .4

5.  اأن يلتزم بمبادىء الجمعية ونظامها، واأن يعمل على تحقيق اأهدافها.

اأن يلتزم بح�شور اجتماعات واأنظمة الجمعية.  .6

وبنيَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 

له اأمام اجلمعية العمومية  واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، وحق الع�شو يف التََّظلُّم من قرار ف�شْ

العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا يف هذا ال�شاأن.

اجلمعية  اأن  اعترب  فقد  للجمعية،  املختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ن  ت�شمَّ وقد 

العمومية هي ال�شلطة العليا يف ر�ْشم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على 

العمومية  اجلمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ  واأع�شائها.  وجلانها  اأجهزتها  جميع 

باعها عند عْقدها، والن�شاب القانوين الواجب  العادية منها وغري العادية، وال�شروط الواجب اتِّ

توافره، وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كلٍّ من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  �شبعة  من  يتكون  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  كما 

انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها  بني  من  العمومية 

بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

بتنفيذ  ويقوم  للجمعية،  التنفيذية  ال�شلطة  الإدارة هو  اأن جمل�س  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُت�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 
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ت�شكيل  ه يف  وحقَّ فيه  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ  للجمعية. 

د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر. كما حدَّ

وكيفية حل املجل�س.

وتتكون اإيرادات اجلمعية من:

ر�ْشم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عِقب قْيده اأو اإعادة قْيده بع�شويتها.  .1

ا�شتراكات الأع�شاء.  .2

الهبات والتبرعات التي يتم الت�شريح بقبولها وفق النظم القانونية.   .3

4.  اإيـــرادات الحفالت والمعار�ـــس والأ�شواق الخيرية التي تقيمها اأو ت�شترك فيها الجمعية بعد 

اأْخذ موافقة الجهات المخت�شة.

الأرباح والفوائد الناتجة عن ا�شتثمار اأموالها في حدود القوانين المعمول بها.  .5

لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات اجلمعية.

واأخريًا بنيَّ النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلِّها 

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

ي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل  وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفِّ

يف ميدان عمل اجلمعية.
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موؤ�س�سة التنظيم العقاري

 قرار رقم )2( ل�سنة 2019

نني يف القطاع العقاري ب�ساأن تراخي�ض املثمِّ

رئي�س مجل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري:

بعد الطالع على القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

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

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2018 ب�شاأن حتديد الر�شوم امل�شتَحقة على اخِلْدمات والطلبات 

والرتاخي�س ال�شادرة طبقًا لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري، 

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

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

قرر االآتي:

الف�سل االأول

التعاريف ونطاق ال�سريان

مادة )1(

التعاريف

الواردة  املعايَن  ذات  فيه  الواردة  والعبارات  للكلمات  تكون  القرار،  هذ  اأحكام  تطبيق  يف 

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

والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

القانون: قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017.

م الطلـــب بالترخي�س  الترخي����ض: الموافقـــة النهائيـــة المكتوبـــة ال�شادرة عـــن الموؤ�ش�شة لمقدِّ

لممار�شة ن�شاط التثمين العقاري.

م اإلى الموؤ�ش�شة للح�شول على ترخي�س. الطلب: الطلب الذي ُيقدَّ

م الطل���ب: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري الذي يتقدم بطلب اإلى الموؤ�ش�شة للح�شول على  ُمق���دِّ

الترخي�س. 

دة من ِقَبـــل الموؤ�ش�شة،  التعلي���م المهن���ي الم�ستم���ر: التزامات التعليم المهنـــي الم�شتمر المحدَّ
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وت�شمل المحا�شرات والتدريب.

ط���رق التثمي���ن: القواعـــد الإر�شاديـــة ال�شادرة عـــن الموؤ�ش�شـــة بتحديد طرق واآليـــات التثمين 

العقاري.

�س له بمزاولة التثمين العقاري في المملكة. ن: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري المرخَّ المثمِّ

نين: ال�شجل الذي ُتْم�ِشكه الموؤ�ش�شة بموجب المادة )42( من القانون واأحكام هذا  �سجل المثمِّ

نين العقاريين. القرار لت�شجيل تفا�شيل المثمِّ

مادة )2(

نطاق ال�سريان

املوؤ�ش�شة  ُت�شِدرها  التي  الرتاخي�س  على  القرار  هذ  يف  عليها  املن�شو�س  الأحكام  ت�شري 

ملزاولة ن�شاط التثمني العقاري.

الف�سل الثاين

�سروط و�سوابط واإجراءات مْنح الرتاخي�ض وفئاتها

مادة )3(

�سلطة اإ�سدار الرتخي�ض

مع مراعاة الأحكام اخلا�شة بتثمني العقارات امل�شتمَلكة املن�شو�س عليها بقانون ال�شتمالك 

رقم )39( ل�شنة 2009، ل يجوز لأيِّ �شخ�س مزاولة ن�شاط التثمني العقاري يف اململكة اإل بعد 

احل�شول على ترخي�س م�شبق من املوؤ�ش�شة طبقًا لأحكام القانون وهذا القرار.

مادة )4(

اأنواع و فئات الرتاخي�ض

تكون تراخي�س مزاولة ن�شاط التثمني ِوْفقًا للفئات وال�شوابط الآتية:

اأ-  ترخي�ض الفئة )د(: 

ُينح ترخي�س الفئة )د( موؤقتًا، ِوْفقًا لل�شوابط الآتية:

1-  اأن ُيجيد طالب الترخي�س القراءة والكتابة باللغة العربية.

2- اأن تكون لديه خبرة عمل  في المجال العقاري لمدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر.

ة من ِقَبل الموؤ�ش�شة. 3- تقديم ما يفيد اإتمام دورة التدريب الإلزامية المعدَّ

تثمني  تقارير  ع�شرة  تقدمي  بعد  الفئة  لهذه  دائم  ترخي�س  على  له  �س  املرخَّ ويح�شل   

رة لديها ِوْفقًا ملعايري التثمني املحلية. للموؤ�ش�شة واملوافقة عليها بالآلية املقرَّ
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ب- ترخي�ض الفئة )ج(:

يكون مْنح الرتخي�س من الفئة )ج(، ِوْفقًا لل�شوابط الآتية:

1-  اأن ُيجيد طالب الترخي�س القراءة والكتابة.

2-  اأن تكون لديه خبرة عمل في مجال التثمين ل تقل عن اثني ع�شر �شهرًا.

للموؤ�ش�شة،  )د(  بالفئة  الخا�شة  التقارير  من  تقريرًا  وع�شرين  خم�شة  عدد  تقديم    -3

رة لديها ِوْفقًا لمعايير التثمين المحلية. والموافقة عليها بالآلية المقرَّ

ة من ِقَبل الموؤ�ش�شة اأو ما  4-  تقديم ما يفيد اإتمام دورة التثمين العقاري الإلزامية المعدَّ

رها الموؤ�ش�شة للفئة )ج(.  يعادلها من موؤهالت تقدِّ

ج- ترخي�ض الفئة )ب(:

يكون مْنح الترخي�س من الفئة )ب(، ِوْفقًا لل�شوابط الآتية:  

1-  اأن تكون لدى طالب الترخي�س خبرة عمل في مجال التثمين ل تقل عن اأربعة وع�شرين 

�شهرًا.

2-  تقديم عدد ثالثين تقريرًا من التقارير الخا�شة بالفئة )ج( للموؤ�ش�شة، والموافقة عليها 

رة لديها ِوْفقًا لمعايير التثمين المحلية.  بالآلية المقرَّ

ة من ِقَبل الموؤ�ش�شة اأو ما  3-  تقديم ما يفيد اإتمام دورة التثمين العقاري الإلزامية المعدَّ

رها الموؤ�ش�شة للفئة )ب(. يعادلها من موؤهالت تقدِّ

دها الموؤ�ش�شة. 4-  تقديم ما يفيد التاأمين �شد اأخطاء المهنة للقيمة التي تحدِّ

د- ترخي�ض الفئة )اأ(:

يكون مْنح الترخي�س من الفئة )اأ(، ِوْفقًا لل�شوابط الآتية:  

1-  تقديم طالب الترخي�س ما يفيد ح�شوله علي �شهادة المرحلة الثانوية على الأقل.

2-  اأن تكون لديه خبرة عمل ل تقل عن �شتة وثالثين �شهرًا.

مات التثمين العقاري العالمية. 3-  اأن يكون ع�شوًا معتَمدًا من اإحدى منظَّ

ة من ِقَبل الموؤ�ش�شة للفئة  4-  تقديم ما يفيد اإتمام دورة التثمين العقاري الإلزامية المعدَّ

)اأ(.

والموافقة  للموؤ�ش�شة،  )ب(  بالفئة  الخا�شة  التقارير  من  تقريرًا  اأربعين  عدد  تقديم    -5

رة لديها ِوْفقًا لمعايير التثمين المحلية.  عليها بالآلية المقرَّ

ن لهم. 6-  ملخ�س لخبرته العملية وقائمة باأ�شماء العمالء الذين ثمَّ

دها الموؤ�ش�شة. 7-  تقديم ما يفيد التاأمين �شد اأخطاء المهنة للقيمة التي تحدِّ

م من طالب  ق من ر�شا العميل على اأداء العمل املقدَّ ويف جميع الأحوال يجوز للموؤ�ش�شة التََّحقُّ

الرتخ�س  كدليل على الكفاءة.
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مادة )5(

تقدمي طلب الرتخي�ض

م طلب الرتخي�س اإىل املوؤ�ش�شة على النموذج املعد لذلك، مرَفق به الآتي: ُيقدَّ

1- اإذا كان طالب الترخي�س �شخ�شًا طبيعيًا:

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

بمزاولته.

ب- ن�شخة من بطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر �شاريي المفعول.

ج- �شورة �شخ�شية حديثة.

الإلكتروني  والبريد  التوا�شل،  واأرقام  اإقامته  الأخ�س، محل  وعلى  التعريفية،  البيانات  د- 

الخا�س به، ومقر عمله وفروعه اإْن ُوِجدت.

ر للطلب. �ْشم المقرَّ هـ- ما يفيد �شداد الرَّ

ما يفيد التاأمين �شد اأخطاء المهنة بح�شب الأحوال. و- 

د من الموؤ�ش�شة. ما يفيد اإكمال برنامج التطوير المهني الم�شتمر كما هو محدَّ ز- 

د لتقارير التثمين للفئة المطلوب الترخي�س بها، والتي يتم تقييمها من ِقَبل  ح- العدد المحدَّ

الموؤ�ش�شة.

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

2- اإذا كان طالب الترخي�س �شخ�شًا اعتباريًا:

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

بمزاولته.

ـلها لدى الموؤ�ش�شة. ب- م�شتندات تبيِّن هيكل ال�شركة واأ�شماء المدراء وَمن يمثِّ

ر للطلب. �ْشم المقرَّ ج- ما يفيد �شداد الرَّ

د-  ما يفيد التاأمين �شد اأخطاء المهنة بح�شب الأحوال.

د لتقارير التثمين للفئة المطلوب الترخي�س بها، والتي يتم تقييمها من  هـ- العدد المحدَّ

ِقَبل الموؤ�ش�شة.

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

مادة )6(

ال�سروط العامة لطالب الرتخي�ض

ُي�شرَتط يف طالب الرتخي�س توافر ال�شروط الآتية:
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1- اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا:

األ يكون قد �شبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية اأو جنحة مخلِّة بال�شرف اأو الأمانة،  اأ- 

ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره.

ب- األ يكون قد �شبق اإ�شهار اإفال�شه بحكم نهائي، ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره.

ج- اأن ُيجيد القراءة والكتابة باللغة العربية.

2- اإذا كان �شخ�شًا اعتباريًا:

األ يكون قد �شبق اإ�شهار اإفال�شه بحكم نهائي. اأ- 

ب- األ يكون قد �شبق اإ�شهار اإفال�س المدراء، اأو اأنهم كانوا مدراء ل�شركة تم ت�شفيتها، ما 

لم يكن قد ُردَّ اإليهم اعتبارهم.

اأو جنحة مخلِّة  اأيٍّ من المدراء بحكم نهائي في جناية  األ يكون قد �شبق الحكم على  ج- 

بال�شرف اأو الأمانة، ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره.

مادة )7(

ال�سروط اخلا�سة لطالب الرتخي�ض

م بطلب للح�شول على  مع مراعاة ال�شروط العامة، يجب على طالب الرتخي�س عند التقدُّ

ترخي�س ملمار�شة ن�شاط التثمني العقاري، اأن يتوافر فيه الآتي:

اأن يجتاز برنامج التعليم المهني الم�شتمر.  -1

دة للفئة المطلـــوب الترخي�س بها، واإذا  اأن تتوافـــر خبرته في مجـــال التثمين بالمدة المحدَّ  -2

م طلـــب الترخي�س للفئة )د( ل يملـــك الخبرة الكافية، فيجـــوز للموؤ�ش�شة اإ�شدار  كان مقـــدِّ

�س له ح�شور برنامج التعليـــم المهني الم�شتمر خالل  ترخي�ـــس انتقالي يتطلَّب مـــن المرخَّ

مـــدة الترخي�س، وتقديم مـــا يفيد اإتمامه بنجـــاح، بالإ�شافة اإلى المتطلبـــات الأخرى التي 

دها الموؤ�ش�شة.  تحدِّ

مادة )8( 

نني نطاق عمل فئات املثمِّ

ن من الفئة )د( على النحو االآتي: اأ- يكون نطاق عمل المثمِّ

1-  تثمين العقارات ال�شكنية والأرا�شي الف�شاء التي ل تتجاوز قيمتها مبلغ خم�شمائة األف 

دينار بحريني على اأ�شا�س المقارنة لكل متر مربع.

�س له بفئة اأعلى. ن  مرخَّ 2-  الإ�شراف على اأيِّ تثمين اآخر يقوم به من ِقَبل مثمِّ



العدد: 3417 – الخميس 2 مايو 2019

43

ـقات النقدية اأو المتبقي اأو الأرباح اأو التكاليف.  ْخل، اأو التََّدفُّ 3-  التثمين القائم على الدَّ

ن من الفئة )ج( على النحو االآتي: ب- يكون نطاق عمل المثمِّ

1-  تثمين العقارات التي ل تتجاوز قيمتها ثالثة ماليين دينار بحريني.

�س له من الفئة )د(. ن المرخَّ 2-  الإ�شراف على ن�شاط التثمين الذي يقوم به المثمِّ

التجارية  والتثمينات  الف�شاء،  والأرا�شي  ال�شكنية،  للعمارات  التثمين  بن�شاط  القيام    -3

التي تقوم على اأ�شا�س مقارنة المبيعات لكل متر مربع، والتثمين بالطريقة ال�شتثمارية، 

والتثمين با�شتخدام التكلفة.

�س له بفئة اأعلى. ن  مرخَّ 4-  يجب اأن يتم الإ�شراف على اأيِّ تثمين اآخر يقوم به من ِقَبل مثمِّ

5- ُيحَظر عليه القيام بالتثمينات المبنية على طرق الربح اأو القيمة المتبقية اأو التثمينات 

وجميع  ـ�شة،  المخفَّ النقدية  ـقات  التََّدفُّ با�شتخدام  ال�شتثمارية  الطريقة  على  القائمة 

م�شاريع تطوير العقارات التجارية.

ن من الفئة )ب( على النحو االآتي: ج- يكون نطاق عمل المثمِّ

1-  تثمين العقارات التي ل تتجاوز قيمتها ع�شرة ماليين دينار بحريني.

2-  القيام بن�شاطات التثمين ال�شكنية والتجارية با�شتخدام طرق مقارنة المبيعات اأو القيمة 

تطوير  م�شاريع  تثمين  له  يحق  كما  والتكلفة،  النقدية  ـقات  التََّدفُّ اأو  ْخل  الدَّ اأو  المتبقية 

العقارات التجارية.

�س له من الفئتين )ج( و)د(. ن المرخَّ 3-  الإ�شراف على ن�شاط التثمين الذي يقوم به المثمِّ

4-  ُيحَظر عليه التثمين المبني على طريقة الربح، وتقييم الم�شاريع التي تتاألف من مباٍن 

متعددة با�شتخدامات متعددة.

يكون نطاق عمل التثمين للفئة )اأ( على النحو الآتي: د- 

بدور  والقيام  العقارات،  اأنواع  جميع  بتثمني  القيام  )اأ(  بالفئة  له  �س  املرخَّ ن  للمثمِّ يحق 

اإ�شرايف على فئات التثمني الأخرى.

مادة )9(

الَبتُّ يف طلب الرتخي�ض وجتديده

ُت�شِدر املوؤ�ش�شة قرارها ب�شاأن طلب الرتخي�س اأو جتديده خالل خم�شة اأيام عمل من تاريخ 

تقديه م�شتوفيًا، وُيعترَب انق�شاء هذه املدة دون رد مبثابة رْف�س �شمني للطلب. 

ولطالب الرتخي�س التََّظلُّم من القرار ال�شادر برْف�س طلبه ِوْفقًا لل�شوابط املن�شو�س عليها 

يف القانون.
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�س له التقدم للموؤ�ش�شة بتعديل الرتخي�س اإىل فئة اأعلى بعد تقدمي املتطلبات  ن املرخَّ وللمثمِّ

الالزمة لتلك الفئة.

مادة )10(

مْنح الرتخي�ض

ر  �ْشم املقرَّ ه املوؤ�ش�شة لهذا الغر�س، بعد �شداد الرَّ ي�شدر الرتخي�س طبقًا للنموذج الذي ُتِعدُّ

للرتخي�س.

مادة )11(

مدة الرتخي�ض

تكون مدة الرتخي�س �شنة واحدة تبداأ من تاريخ �شدوره.

مادة )12(

التنازل عن الرتخي�ض اأو الت�سرف فيه

�س له التنازل عن الرتخي�س اأو الت�شرف فيه اإىل الغري، ويقع باطاًل كل  ُيحَظر على املرخَّ

ـفاق يخالف ذلك. اتِّ

الف�سل الثالث

جتديد الرتخي�ض واإلغاوؤه

مادة )13(

تقدمي طلب جتديد الرتخي�ض

يكون جتديد الرتخي�س قبل انتهائه مبدة ل تقل عن �شتني يومًا بذات ال�شروط والإجراءات 

رة ب�شاأن تقدمي طلب الرتخي�س الأ�شلي، مرفقة به امل�شتندات والبيانات الآتية: املقرَّ

طلب التجديد.  -1

ر للتجديد. �ْشم المقرَّ ما يفيد �شداد الرَّ  -2

ن�شخة من �شهادة القْيد في ال�شجل التجاري �شارية المفعول.  -3

دها الموؤ�ش�شة. ن للمعامالت المكتملة للمدة التي تحدِّ �شجل المثمِّ  -4

ده الموؤ�ش�شة. ما يفيد اجتياز برنامج التعليم المهني الم�شتمر الذي تحدِّ  -5
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اأية م�شتندات اأو بيانات اأخرى تطلبها الموؤ�ش�شة.  -6

مادة )14(

اإلغاء الرتخي�ض

ُيلغى الرتخي�س يف احلالت الآتية:

ن قد ح�شل على الترخي�س بناًء على معلومات اأو م�شتندات غير  اإذا ثبت للموؤ�ش�شة اأن المثمِّ  -1

�شحيحة.

�س له �شرطًا اأو اأكثر من �شروط الترخي�س. اإذا فقد المرخَّ  -2

�س له عن الترخي�س اأو ت�شرف فيه اإلى الغير. اإذا تنازل المرخَّ  -3

اإذا انتهت مدة الترخي�س دون تجديده.  -4

�س له دون الح�شـــول على الموافقة الم�شبقة من  دِمجـــت ال�شخ�شية العتبارية للمرخَّ
ُ
اإذا اأ  -5

الموؤ�ش�شة.

ن اإنهاء الترخي�س. اإذا طلب المثمِّ  -6

�س له. اإذا تمت ت�شفية ال�شخ�س العتباري المرخَّ  -7

ن. اإذا تم �شْطب اأو مْحو القْيد في ال�شجل التجاري للمثمِّ  -8

دة من الموؤ�ش�شة. نة ال�شلوك اأو لمعايير الكفاءة المحدَّ �س له لمدوَّ اإذا لم يمتثل المرخَّ  -9

10- اإذا قامت الموؤ�ش�شة باإلغاء الترخي�س بناًء على اأ�شباب معقولة.

الف�سل الرابع

نني التزامات وواجبات املثمِّ

مادة )15(

اال�ستقالل والنزاهة

اأن�شطته  يار�س  واأن  املوؤ�ش�شة،  عن  ال�شادرة  ال�شلوك  نة  مبدوَّ اللتزام  ن  املثمِّ على  يجب 

با�شتقاللية تامة، ونزاهة، وُح�ْشن نية، وِوْفقًا لأحكام هذا القرار.

واملوقع  له يف مكان ظاهر مبقر عمله،  ال�شادر  الرتخي�س  قْيد  رقم  ع  و�شْ عليه  كما يجب 

الإلكرتوين وجميع و�شائل التوا�شل الجتماعي واملطبوعات والإعالنات وجميع مكاتباته الر�شمية.
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مادة )16(

االإبالغ عن اأي تغيري اأو تعديل على البيانات 

ن اإبالغ املوؤ�ش�شة باأية تغيريات اأو تعديالت تطراأ على بياناته التعريفية. ويف  يجب على املثمِّ

وُمْنِتجًة  �شارية يف مواجهته،  اإليه  هة  املوجَّ واملكاتبات  املرا�شالت  كافة  تكون  الإبالغ  حالة عدم 

لكافة اآثارها القانونية.

كما يجب عليه اإخطار املوؤ�ش�شة باأية تغيريات اأو تعديالت تطراأ على بيانات القْيد يف ال�شجل 

التجاري خالل �شبعة اأيام من تاريخ حدوثها.

مادة )17(

ِحْفظ ال�سجالت

اأن حتتوي على تفا�شيل العقار،  ن ِحْفظ ال�شجالت اخلا�شة باأعماله، على  يجب على املثمِّ

وقيمته، وطريقة التثمني، والفواتري امل�شتخَدمة، واحل�شابات، والك�شوفات، والبيانات، والأوراق 

الأخرى ذات العالقة بالرتخي�س، ملدة ل تقل عن خم�س �شنوات.

مادة )18(

االإف�ساح

اأرقام  اأية  اأو  اأيِّ مرجع  اأو  اأو جزئيًا،  كليًا  التثمني  تقرير  الإف�شاح عن  ن  املثمِّ على  ُيحَظر 

تقديرية اإل بناًء على طلب من املوؤ�ش�شة اأو من طالب التثمني.

مادة )19(

التقرير ال�سنوي

يت�شمن  بتقرير  الرتخي�س،  طلب  جتديد  قبل  �شنويًا  املوؤ�ش�شة  اإبالغ  ن  مثمِّ كل  على  يجب 

ه املوؤ�ش�شة، ومبا يكفل احلفاظ  تفا�شيل جميع اأعماله خالل �شنة، وذلك ِوْفقًا للنموذج الذي ُتِعـدُّ

على �شرية املعلومات ال�شخ�شية للعميل.

مادة )20(

املحظورات

ن القيام باأيِّ عمل اأو ن�شاط يخالف الغر�س الذي ُمِنح الرتخي�س من اأجله،  ُيحَظر على املثمِّ

كما ُيحَظر عليه اأن يجمع بني التثمني والو�شاطة العقارية.

ويف حالة خمالفة ذلك، يجوز للموؤ�ش�شة اتخاذ التدابري املن�شو�س عليها يف القانون. 
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الف�سل اخلام�ض

نني  �ِسِجل املثمِّ

 

مادة )21(

نني اإن�ساء �سجل املثمِّ

نني(، ويكون عبارة عن �ِشِجل ورقي اأو اإلكرتوين. ُين�شاأ باملوؤ�ش�شة �ِشِجلٌّ ُي�شمى )�ِشِجل املثمِّ

مادة )22(

نني بيانات �ِسِجل املثمِّ

�س له، وعلى الأخ�س: نني كافة البيانات الأ�شا�شية للمرخَّ ن يف �ِشِجل املثمِّ تدوَّ

�س له.  1-  ا�شم وعنوان المرخَّ

2-  رقم الترخي�س وتاريخ اإ�شدارة  وتجديده.

ن )رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الموقع الإلكتروني اإْن ُوِجـد(. 3-  بيانات الت�شال بالمثمِّ

ن - اإْن ُوِجـد -. 4-  الممثل المعتَمد للمثمِّ

مادة )23(

نني اأحكام �ِسِجل املثمِّ

نني �شحيحة مامل يثبت للموؤ�ش�شة عدم �شحتها. تعترب البيانات امل�شجلة يف �ِشِجل املثمِّ

قة من املوؤ�ش�شة  ِجل متاحًا لالطالع عليه من اجلمهور، وا�شتخراج �شورة م�شدَّ ويكون ال�شِّ

الر�شوم  �شداد  بعد  وذلك  فيه،  اأمر معنيَّ  اإدراج  بعدم  �شلبية  �شهادة  اأو  فيه  املقيَّدة  باملعلومات 

رة. املقرَّ

الف�سل ال�ساد�ض

اإجراءات التثمني

مادة )24( 

تطبيق قواعد التثمني

يف  العقارات  كافة  على  القرار  هذا  يف  الواردة  التثمني  قواعد  بتطبيق  له  �س  املرخَّ يلتزم 

اململكة.
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مادة )25( 

طلب التثمني

ن باإجراءات التثمني، الآتي: يلزم لقيام املثمِّ

ن بكافة وثائق وبيانات العقار.  تزويد المثمِّ  -1

ن بتحديد بنود عقد التثمين. توقيع اتفاق كتابي بين العميل والمثمِّ  -2

التاأكد من اأن طالب التثمين �شاحب �شلطة اأو �شالحية على العقار.  -3

مادة )26( 

معايري وطرق التثمني 

ن اللتزام مبعايري التثمني والإجراءات املن�شو�س عليها يف القوانني املعمول  يجب على املثمِّ

قات النقدية،  بها يف اململكة، والتوجيهات ال�شادرة من املوؤ�ش�شة ب�شاأن ا�شتخدام اأ�شاليب التََّدفُّ

ْخل، والطريقة ال�شتثمارية، وذلك ِوْفقًا ملعايري  ومقارنة املبيعات، وطريقة التكلفة، وطريقة الدَّ

التثمني الدولية والتوجيهات ال�شادرة من املوؤ�ش�شة.

مادة )27(

�سهادة التثمني العقاري

عقاري(،  تثمني  )�شهادة  ت�شمى  �شهادة  باإ�شدار  تثمني  بن�شاط  القيام  عند  ن  املثمِّ يقوم 

تت�شمن البيانات الآتية:

تاريخ اإ�شدار ال�شهادة.  -1

الهدف من التثمين.  -2

ن. نوع العقار المثمَّ  -3

ن. بيانات العقار المثمَّ  -4

قيمة التثمين.  -5

ن. توقيع المثمِّ  -6

طرق التثمين المّتََّبعة.  -7

وتكون مدة �شالحية ال�شهادة �شارية لثالثة اأ�شهر من تاريخ اإ�شدارها، ويجوز جتديدها.
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مادة )28(

َتعاُر�ض امل�سالح

�س له اأو اأيٌّ من العاملني التابعني له عند مزاولة ن�شاط التثمني العقاري بالآتي: يلتزم املرخَّ

الإف�شـــاح اإلـــى العميل كتابـــة عما اإذا كانت لـــه م�شلحة �شخ�شية مبا�شـــرة اأو غير مبا�شرة   -1

تتعار�س مع مقت�شيات عمله.

عدم ال�شتراك في عمليات التثمين العقاري التي تكون له فيها اأو لزوِجه اأو لأولده م�شلحة   -2

�شخ�شية، ما لم ُيبيِّن تلك الم�شلحة للطرف الآخر، وياأذن له كتابة بذلك.

ُيحَظر عليه ال�شتراك في عمليات التثمين العقاري لأحد اأفراد العائلة حتى الدرجة الرابعة،   -3

ما لم يبيِّن تلك الم�شلحة للطرف الآخر، وياأذن له كتابة بذلك.

مادة )29(

�سالحيات املوؤ�س�سة

للموؤ�ش�شة ال�شالحيات الآتية:

اعتماد برامج التدريب.  -1

تحديد المتطلبات لالإ�شراف على المتدربين واعتماد دورات التثمين.  -2

تحديد طريقة اإعداد التقارير لأهداف هذا القرار.  -3

الف�سل ال�سابع

اأحكام انتقالية وختامية

مادة )30(

توفيق االأو�ساع

�شتة  فرتة  اأو�شاعهم خالل  توفيق  بالقرار،  العمل  وقت  العقاري  التثمني  العاملني يف  على 

اأ�شهر من تاريخ العمل بالقرار.

ويجوز للموؤ�ش�شة اإعفاء طالب التوفيق من بع�س �شروط الرتخي�س، وُينح ترخي�شًا انتقاليًا 

ملدة �شنة ميالدية.



العدد: 3417 – الخميس 2 مايو 2019

50

مادة )31(

االإلغاء

ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )32(

النفاذ

به من  وُيعمل  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ  العقاري  التنظيم  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  على 

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

                          

         

رئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة التنظيم العقاري

�سلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27  �شعبان 1440هـ

الـمــوافــــــــق: 2  اأبـريـــل 2019م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين    

اإعالن رقم )381( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع ملوؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اإليه مكتب المحامية  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

هدى �شعد، نيابة عن ال�شيد/ كمال محمد خليل محمد محمود، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )م�شغل 

خط الغرزة لت�شميم المالب�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 77682، طالبًا تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة 

)ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  فالكوا(  )ور�شة  الم�شمى 

 DAVID ABRAHAM DEVAاآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: كمال محمد خليل محمد محمود، و

.ASIRVATHAM

اإعالن رقم )382( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

محمد اإ�شماعيل غلوم، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عبايات ال�شال(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

�شركة ذات  اإلى  والأقم�شة(  الخياطة  لأدوات  )اآن  الم�شمى  الموؤ�ش�شة  ال�شاد�س من  الفرع  تحويل  19687، طالبًة 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5000 )اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مريم 

 .TAPAN PAUL PASHURAM PAULمحمد اإ�شماعيل غلوم، و

اإعالن رقم )383( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

علي الف�شالة، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )درة الجزيرة لالأنفاق �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  89042-1، طالبًا  القيد رقم 

وبراأ�شمال مقداره 300،000 )ثالثمائة األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: بدر عبداهلل علي الف�شالة، 
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.MELANIEWHITTAKER،EDWARD STANLEY WHITEو

اإعالن رقم )384( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

اإىل فروع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

البلو�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شاهين الذهبي لالألعاب والأدوات  عبداهلل ميرزا محمد 

المنزلية 1(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 27872، طالبًا تحويل الفروع )1، 7، 8، 12، 13، 14، 15( اإلى فروع 

بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )دار النجم للتجارة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 93752 

وعزيز   ،AMEEN NUSRATH MOHAMMED IQBAL MUSBAو محمد،  يو�شف  علي  اأني�شة  لكل:  والمملوكة 

الن�شاء مخت�شر محي الدين عبدالقادر، وفي�شل عبداهلل ميرزا محمد البلو�شي، و MOHAMMED WASIF، و

.MOHAMMED IQBAL AZIZUDDIN MUSBA

اإعالن رقم )385( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل فرع مبوؤ�س�سة فردية

 

نا�شر  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

مهدي جواد علوي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأ�شطورة كافيه �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 123290، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة 

)اإن دريم كافيه( الم�شجلة بموجب القيد رقم 114412 المملوكة للمالك نف�شه.

اإعالن رقم )386( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الده�س للتطوير العقاري ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 113160، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد ا�شمها التجاري 

�شركه )الده�س للتطوير العقاري �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره25،000  )خم�شة وع�شرون األف( دينار بحريني، 

وت�شبح مملوكة لل�شيد/ محمد ماهر فهد الده�س.        

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

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )387( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الموؤيد لأنظمة الكمبيوتر ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 46243، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد ا�شمها التجاري 

�شركة )الموؤيد لأنظمة الكمبيوتر �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح 

مملوكة )للموؤ�ش�شة العربية للمقاولت الفنية(.    

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

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

اإعالن رقم )388( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

�شالم بن عبداهلل، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )نف�س للتطبيقات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،112811 رقم  القيد 

وديما  �شالم بن عبداهلل،  بن  لكل من: �شالح  وتكون  دينار بحريني،  األف(  وبراأ�شمال مقداره30،000  )ثالثون 

يو�شف عبداهلل مراد. 

اإعالن رقم )389( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

يو�شف عبداهلل مراد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم مندينا(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  119088، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شريكين  ديما يو�شف عبداهلل مراد، و�شالح بن �شالم بن 

عبداهلل ن�شوان. 
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اإعالن رقم )390( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

حبيب يو�شف حجير، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )حجير للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

25370-9، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 LATHINGKUMAR مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  خلف حبيب يو�شف حجير، و

.DAMODARAN

اإعالن رقم )391( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه نو�شاد لوداتان 

كانديل، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )براند العقارية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

119654-1، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شالح اأحمد عبدالر�شا محمد ال�شواي، و

.FAZAL RAHMAN KAIPURTH CHALIL و ،NOUSHAD KOODATHAN KANDIYIL

اإعالن رقم )392( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

الم�شجلة  والتجارة(،  الأجهزة  ل�شيانة  )اللوؤلوؤة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  اإبراهيم مكي،  خليل 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،2-61521 رقم  القيد  بموجب 

الأجهزة  ل�شيانة  )اللوؤلوؤة  التجاري  ا�شمها  وي�شبح  دينار بحريني،  )األف(   1،000 وبراأ�شمال مقداره  محدودة، 

 THANNIKULATHوالتجارة ذ.م.م(، وت�شبح ال�شركة مملوكة لكل من: اإبراهيم اأحمد اإبراهيم محمد اآل �شهوان، و

.VADAKKEMEPURATH VARGHESE ABRAHAM

اإعالن رقم )393( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد / اأحمد علي 
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الم�شجلة بموجب  للمقاولت(،  ا�شم )كانيون  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  مهدي عبدالنبي ح�شن خلف، مالك 

القيد رقم 119804، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 1،500 )الف وخم�شمائة( دينار بحريني وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )394( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

ال�شيخ محمد ال�شيخ، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )محمد ال�شيخ �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،122427 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد ال�شيخ محمد ال�شيخ، و ح�شن 

محمد اأحمد محمد.      

اإعالن رقم )395( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

  

�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

)الم�شتثمرون المحترفون لال�شت�شارات(، نيابة عن اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )المنت�شر لالإن�شاء 

والتعمير/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 51091، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني ل�شركة الت�شامن المذكورة 

85،000 )خم�شة وثمانون األف( دينار بحريني،  وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اأحمد محمد �شالح مح�شن المنت�شر.

اإعالن رقم )396( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة م�ستقلة

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )دي. اإم. ريان العالمية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

4-95370، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها 

 SHAHUDEEN لكل من:  1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة  وبراأ�شمال مقداره  وبرقم قيد جديد، 

.ASGAR BASHEERو ،SHAJAHAN
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اإعالن رقم )397( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

ح�شن  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

بموجب  الم�شجلة  لل�شحن(،  اإك�شبر�س  )نيكوبول  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شفار،  �شعيد علي 

القيد رقم 68841، طالبًا تحويل الفرع الأول اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ح�شن �شعيد علي ال�شفار،  ومكي ح�شن ر�شي محمد اآل 

�شبيل.        

اإعالن رقم )398( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

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

القيد  بموجب  الم�شجلة  ا�شم )فندق مون بالزا(،  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  البحارنه،  ح�شن �شادق 

رقم 277، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

18،000 ) ثمانية ع�شر األف( دينار بحرينين وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )399( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية لت�سبح

فرعاً ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

الن�شاء  اإليه عزيز  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

للتجارة(،  الذهبي  )ال�شاهين  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاحبة  عبدالقادر،   الدين  محي  مخت�شر 

62464، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها الى فرع من فروع  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )دار النجم للتجارة ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 93752.

اإعالن رقم )400( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

ال�شيد ح�شين محمد �شبر، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )القدح للخياطة الن�شائية(، الم�شجلة بموجب 
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�شركة  اإلى  للتجارة(  )ترومان  والم�شمى  الموؤ�ش�شة  الخام�س ع�شر من  الفرع  تحويل   28183، طالبة  رقم  القيد 

ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها  ا�شمها التجاري )ترومان للتجارة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،250 )األف 

  PAROTHو �شبر،  محمد  ح�شين  ال�شيد  مع�شومة  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحرينيًا،  دينارًا  وخم�شون(  ومائتان 

     .PUTHIYAPURAYIL MAMMOO،THARON NIZAR

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

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

اإعالن رقم )401( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

برجر  غورميت  )جاركول  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  اأعــوان،  محمد  دو�شت  اهلل  كريم  طاهرة 

�شناك(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 118139، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل  25،000 )خم�شة وع�شرون  ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

.MUHAMMAD SHAHBAZ من: عفت طاهرة كريم اهلل دو�شت محمد اأعوان، و

اإعالن رقم )402( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  ا�شم )محالت �شاهين(،  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  يو�شف محمد، مالكة  علي 

26343 طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري 

)دار النجم للتجاره ذ.م.م( رقم قيدها 93752، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون 

مملوكة لكل من: اأني�شة علي يو�شف محمد، و AMEEN NUSRATH MOHAMMED IQBAL MUSBA ، وعزيز 

البلو�شي، وMOHAMMED WASIF، و الن�شاء مخت�شر محي الدين عبدالقادر، وفي�شل عبداهلل ميرزا محمد 

  .MOHAMMED IQBAL AZIZUDDIN MUSBA

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

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

اإعالن رقم )403( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

ح�شن  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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ها�شم ح�شن المو�شوي، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأرائك لإدارة وتطوير الممتلكات(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 74861، طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها،  

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

اإعالن رقم )404( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإىل موؤ�س�سة فردية

  

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )هورايزن للخدمات التجارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 81375، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ 

هاني اأحمد ميرزا خليل الحبي�شي، ومبا�شرته �شخ�شيًا متابعة اإجراءات التحويل. 

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

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

اإعالن رقم )405( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

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

 ،105472 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  العقارية  )وحيد  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ محمد وحيد 

ال�شيد اإ�شماعيل �شيد اأحمد.

اإعالن رقم )406( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

الم�شجلة بموجب  ا�شم )مبيل روز كايترينج(،  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  الدين، مالك  اأحمد محي  �شليمان 

القيد رقم 107190-6، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: فيجايا راغافان �شدير فاليا  7،000 )�شبعة  وبراأ�شمال مقداره 

بارامبيل، وبانكاج �شيف كومار �شهقال. 


