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 قرار رقم )20( ل�سنة 2019

باإعادة ت�سكيل جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�سية

رئي�س مجل�س الوزراء:

املهن  مزاولة  تنظيم  جمل�س  بت�شكيل   2016 ل�شنة   )17( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

الهند�شية،

وبناًء على اقرتاح وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد ت�شكيل جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية، وذلك على النحو الآتي:

رئي�شًا. المهند�شة مريم اأحمد جمعان    - 1

نائبًا للرئي�س. الدكتور المهند�س عبدالمجيد حبيب عبدالكريم   - 2

ع�شوًا المهند�س غازي �شعيد ال�شالح    - 3

ع�شوًا المهند�شة �شهربان اأحمد �شريف    - 4

ع�شوًا المهند�س ثامر محمد �شالح الدين   - 5

ع�شوًا المهند�س عبدالنبي عبداهلل ال�شباح   - 6

ع�شوًا المهند�س عي�شى علي جناحي    - 7

ع�شوًا المهند�شة راوية خليفة المناعي    - 8

ع�شوًا  المهند�شة نوال يو�شف العمادي    - 9

وتكون مدة الع�شوية يف املجل�س ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدة اأخرى مماثلة.

املادة الثانية

ُيـلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة

على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل 

به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 محـــرم 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 25 �شبتمبر 2019م
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 قرار رقم ) 21( ل�سنة 2019

 باإعادة ت�سكيل اللجنة الوطنية

ملكافحة التدخني والتبغ باأنواعه ومنتجاته

رئي�س مجل�س الوزراء:

باأنواعه،  والتبغ  التدخني  مكافحة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )8( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

وعلى الأخ�س املادة )16( منه،

الوطنية  اللجنة  عمل  لنظام  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

ملكافحة التدخني والتبغ باأنواعه ومنتجاته،

وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2016 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة التدخني 

والتبغ باأنواعه ومنتجاته،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة التدخني والتبغ باأنواعه ومنتجاته برئا�شة وزير ال�شحة، 

وع�شوية كل من:

ممثاًل عن وزارة ال�شحة. 1- الدكتورة مريم اإبراهيم الهاجري 

ممثاًل عن وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة. 2- الأ�شتاذة منى ال�شيد كاظم 

ممثاًل عن المجل�س الأعلى للبيئة. 3- الأ�شتاذة اآمنة حمد الرميحي 

ممثاًل عن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات    4- المهند�شة اأماني خمي�س الدو�شري 

والتخطيط العمراني.  

ممثاًل عن وزارة التربية والتعليم. 5- الأ�شتاذ جا�شم محمد الحربان 

ممثاًل عن �شئون الجمارك بوزارة الداخلية. 6- الأ�شتاذ عبدالكريم علي عبدالكريم  

ممثاًل عن وزارة �شئون الإعالم. 7- الأ�شتاذ قي�س ح�شن الدو�شري 

ممثاًل عن وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. 8- الأ�شتاذ نوار عبداهلل المطوع  

ممثاًل عن جمعية مكافحة التدخين. 9- المهند�س مجدي بكري يا�شين 
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 وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة املذكورة ثالث �شنوات قابلة للتجديد.

املادة الثانية

الراأي يف  لإبداء  تراه منا�شبًا من ذوي اخلربة والخت�شا�س  ت�شتعني مبن  اأن  للجنة  يجوز 

بع�س احلالت متى ارتاأت اللجنة ذلك، دون اأن يكون لهم حق الت�شويت فيما تتخذه اللجنة من 

قرارات.

املادة الثالثة

على وزير ال�شحة والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 محــرم 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 25 �شبتمبر 2019م
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 قرار رقم )22( ل�سنة 2019

 بت�سمية الهيئة الإدارية املخت�سة والوزير املخت�س 

بالهيئات اخلا�سة العاملة يف ميدان ال�سباب والريا�سة والأن�سطة الريا�سية 

رئي�س مجل�س الوزراء:

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،

وبناًء على عر�س وزير �شئون ال�شباب والريا�شة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قـرر الآتـي:

املادة الأوىل

للهيئات  املخت�شة بالن�شبة  الإدارية  الهيئة  هي  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  تكون 

اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة والأن�شطة الريا�شية، املن�شو�س عليهما يف قانون 

اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة 

�شئون  وزارة  1989. وتبا�شر  ل�شنة  رقم )21(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، 

دة يف القانون. ال�شباب والريا�شة الخت�شا�شات املحدَّ

ويكون وزير �شئون ال�شباب والريا�شة هو الوزير املخت�س بالن�شبة للهيئات اخلا�شة العاملة 

اإليه.  امل�شار  القانون  يف  عليهما  املن�شو�س  الريا�شية  والأن�شطة  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

دة يف القانون. ويبا�شر وزير �شئون ال�شباب والريا�شة الخت�شا�شات املحدَّ

 املادة الثانية

لتاريخ  التايل  اليوم  به من  وُيـعمل  القرار،  تنفيذ هذا  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزير  على 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 محـــرم 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 25 �شبتمبر 2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )95( ل�سنة 2019

 بتعديل املادة الأوىل من القرار رقم )78( ل�سنة 2017

رات التي يجوز توثيقها باللغة الأجنبية )الإجنليزية( ب�ساأن املحرَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل باملر�شوم  1971 ب�شاأن التوثيق، املعدَّ بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

بقانون رقم )37( ل�شنة 2017،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1971 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن 

ل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009، التوثيق، املعدَّ

الأجنبية  باللغة  توثيقها  يجوز  التي  رات  املحرَّ ب�شاأن   2017 ل�شنة   )78( رقم  القرار  وعلى 

)الإجنليزية(،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

يجوز  التي  رات  املحرَّ ب�شاأن   2017 ل�شنة   )78( رقم  القرار  من  الأوىل  املادة  اإىل  ُتــ�شاف 

توثيقها باللغة الإجنليزية البنود الآتية:

رات المتعلقة بالأحوال ال�شخ�شية لغير الم�شلمين. المحرَّ  -7

Documents relating to personal status of Non-Muslims.

التوكيـــالت، وُيـ�شتثَنـى منها التوكيل بالت�شـــرف والإدارة، وكذلك المتعلقة بالحقوق العينية   -8

الواردة على العقارات.

    Power of Attorney excluding administration and management power of attorneys

as well as power of attorneys relating to rights ‘in rem’ of real estate

العقود، وُتـ�شتثَنـى منها المتعلقة بالحقوق العينية الواردة على العقارات، وكذلك التي يتطلب   -9

القانون توثيقها باللغة العربية.

Contracts excluding contracts relating to rights ‘in rem’ of real estate and con-
tracts where the law requires the notarization to be in Arabic
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10- الت�شديق على التوقيعات واإثبات التاريخ.

Certification and authentication of signatures and dates.

املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

              

 وزير العدل 

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 محـــرم  1441هـ

الـمــــوافــــــق: 24 �شبتمــر  2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )96( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تخويل بع�س موظفي بلدية املنطقة ال�سمالية

ْبط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر الآتي

املادة الأوىل

الق�شائي  ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم  التالية  ال�شمالية  املنطقة  بلدية  موظفو  ل  يخوَّ

ال�شادر  البلديات،  قانون  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم  دوائر  تقع يف  التي  للجرائم  بالن�شبة 

باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

1- �شيد جمعه اإبراهيم ح�شين.

2- فوؤاد فردان يو�شف ح�شن.

3- ح�شن عبدالح�شن خاتم.

4- محمد علي اأحمد ثامر.

5- اإبراهيم خليل علي �شلمان.

املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

                                      

                                                                    

 وزير العدل 

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 محـــرم  1441هـ

الـمــــوافــــــق: 24 �شبتمــر  2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )97( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تخويل بع�س موظفي بلدية املحرق

ْبط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى القرار رقم )56( ل�شنة 2015 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي بلدية املحرق �شفة ماأموري 

ـْبـط الق�شائي، ال�شَّ

وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

بالن�شبة  الق�شائي  ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم  التالية  املحرق  بلدية  موظفو  ل  يخوَّ

للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

8- جا�شم عبداهلل ال�شروقي 1- ه�شام عبدالقادر العبا�شي   

2- مروان عادل خريي              9- حمد خليل بوعالي 

10- ح�شني حاجي زاير  ان عبدالعزيز العبا�شي    3- عزَّ

11- يعقوب يو�شف م�شائي 4- دعيج اأرمي�س الطائي   

12- منذر ح�شن حبيب 5- جا�شم حممد القطان   

13- اأمني علي خرفو�س 6-  دعيج خليفة املقهوي   

14- اأ�شامة اإبراهيم بوعالي 7- يو�شف عبداهلل ال�شائغ   
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20- حممد جمعة الدوي 15- عبداهلل جالل ال�شعد   

21- اأحمد �شالح اجلودر 16- خالد را�شد البنكي    

22- حممد فا�شل عبا�س 17- جمال مبارك ثاين    

23- اأحمد نا�شر ال�شفار 18- اأحمد عبدالرحمن الدو�شري  

24- خالد مو�شى علي 19- جابر ح�شن جابر    

املادة الثانية

ُيـلغى القرار رقم )56( ل�شنة 2015 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي بلدية املحرق �شفة ماأموري 

ـْبـط الق�شائي، كما ُيـلغى اأي حكم يخالف هذا القرار. ال�شَّ

املادة الثالثة

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

 وزير العدل 

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 محـــرم  1441هـ

الـمــــوافــــــق: 24 �شبتمــر  2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )98( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تخويل بع�س موظفي بلدية املنطقة اجلنوبية

ْبط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

اجلنوبية  املنطقة  بلدية  موظفي  بع�س  تخويل  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )63( رقم  القرار  وعلى 

ـْبـط الق�شائي، �شفة ماأموري ال�شَّ

وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ْبط الق�شائي بالن�شبة  ل موظفو املنطقة اجلنوبية التالية اأ�شماوؤهم �شفة ماأموري ال�شَّ يخوَّ

للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

يقي    8- را�شد عبدالرحمن ال�شبيعي  دِّ 1- مرمي حممد ال�شِّ

2-  م�شاعل اإبراهيم الذوادي    9- عبداهلل حممود جناحي

ار علي حبيل 10- عمَّ 3- عي�شى يو�شف عبداهلل حممد  

4-  يو�شف �شهاب الدين �شالمي   11- را�شد اأحمد املطاوعة

5-  اأحمد خاجة �شيخ مريا ح�شني   12- جعفر اأحمد ع�شفور

ـي عبدالر�شول 6- م�شعب حممد املال     13- �شفيق َر�شِ

7- عائ�شة �شعد البوعينني    14- حممد جميل الأمري
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19- علي اأحمد املحري  15- عي�شى اإبراهيم حبيب عي�شى  

20- اأحمد مرهون عبداهلل  16- مرمي حممد الدو�شري   

17- اأحمد يو�شف جناحي    21- عبدالرحمن حممد �شالمي

18- ح�شني حممد اجل�شمي     

املادة الثانية

ُيـلغى القرار رقم )63( ل�شنة 2016 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي بلدية املنطقة اجلنوبية �شفة 

ـْبـط الق�شائي، كما ُيـلغى اأي حكم يخالف هذا القرار. ماأموري ال�شَّ

املادة الثالثة

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

 وزير العدل 

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 محـــرم  1441هـ

الـمــــوافــــــق: 24 �شبتمــر  2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )99( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تخويل بع�س موظفي اأمانة العا�سمة

ْبط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2019 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اأمانة العا�شمة �شفة ماأموري 

ـْبـط الق�شائي، ال�شَّ

وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر الآتي

املادة الأوىل

بالن�شبة  الق�شائي  ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم  التالية  العا�شمة  اأمانة  موظفو  ل  يخوَّ

للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

7- ه�شام عمر اأحمد 1- اإبراهيم عبداهلل اإبراهيم   

8- جعفر �شلمان ال�شالطنة 2- ال�شيد حميد عبدالنبي يو�شف  

9- عمار يا�شر عبدالكرمي   3- يو�شف نوح يحيى    

10- خليفة عبدالرحمن الكعبي 4-  �شيد �شالح حم�شن ح�شني   

11- حمد �شاكر التميمي 5-  عبداهلل فرج الرميحي    

12- يو�شف اأحمد البناء 6- ميثم اأحمد ح�شن علي حرم   
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13- يون�س حممد ال�شفاف    16- عبداهلل عبا�س ال�شمطوط

14- حممد غازي احلكيم    17- حممود عبدالنبي عبا�س

15- ح�شني عبدالكرمي الن�شيط

املادة الثانية

ُيـلغى القرار رقم )41( ل�شنة 2019 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اأمانة العا�شمة �شفة ماأموري 

ـْبـط الق�شائي، كما ُيـلغى اأي حكم يخالف هذا القرار. ال�شَّ

املادة الثالثة

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

 وزير العدل 

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 محـــرم  1441هـ

الـمــــوافــــــق: 24 �شبتمــر  2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )77( ل�سنة 2019

 ب�ساأن اإلغاء ترخي�س مركز تكوين 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،

وعلى القرار رقم )46( ل�شنة 2013 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز تكوين للتدريب )موؤ�ش�شة 

تدريبية خا�شة(،

وا�شتنادًا اإىل ا�شتمارة طلب اإلغاء الرتخي�س رقم )A-9( املوؤرخة يف 2019/7/14،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

اأحمد،  حممد  ح�شني  لل�شيد/   2013 ل�شنة   )46( رقم  بالقرار  ال�شادر  الرتخي�س  ُيـلغى 

 TAKWEEN ـد يف ال�شجل التجاري حتت رقم )3-81367( با�شم )مركز تكوين للتدريب واملقيَّ

.)TRAINING CENTER

مادة - 2 -

على املعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 23 محــــرم 1441هـ

الــمــــوافـــــق: 22 �شبتمبر 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )202( ل�سنة 2019

ب�ساأن ت�سنيف جزء من 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،

البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة   )50( رقم  املر�شوم  وعلى 

والتخطيط العمراين، 

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 الآتي:

مادة )1(

ـف العقار رقم 08020830 الكائن مبنطقة توبلي جممع 701 بالكامل �شمن ت�شنيف  ي�شنَّ
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ق  مناطق ال�شناعات اخلفيفة )LD( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

.2009

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيــن�َشــر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 12 محـــرم 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 11 �شبتمبر 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )204( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة الق�سيبية - جممع 326

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،

البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة   )50( رقم  املر�شوم  وعلى 

والتخطيط العمراين، 

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 الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 03030660 الكائن مبنطقة الق�شيبية جممع 326 اإىل ت�شنيف  يغيَّ
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مناطق العمارات ذات الأربعة طوابق )B4( ِوْفقًا ِ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(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيــن�َشــر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 12 محـــرم 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 11 �شبتمبر 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )212( ل�سنة 2019

باإ�سدار دليل املباين اخل�سراء 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

ولئحته التنفيذية، وتعديالتهما،

وعلى قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، ولئحته التنفيذية، 

ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتهما، 

وعلى القانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية،

وعلى قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018،

وعلى القرار رقم )149( ل�شنة 2018 ب�شاأن لئحة الَعْزل احلراري يف املباين واملن�شاآت، 

وعلى القرار رقم )158( ل�شنة 2018 ب�شاأن �شوابط و�شالحيات املكاتب الهند�شية للقيام 

باأعمال املراجعة الالزمة ل�شت�شدار تراخي�س البناء،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـنة يف دليل املباين اخل�شراء،  ُيـعمل يف �شاأن املباين اخل�شراء بال�شرتاطات واملوا�شفات املبيَّ

املرافق لهذا القرار، وُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكامه.

املادة الثانية

ـق الأحكام املن�شو�س عليها يف اجلدول التايل من اأحكام دليل املباين اخل�شراء على  ُتـطبَّ

املباين ِوْفـقًا للمراحل الزمنية الآتية:
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تاريخ ال�سرياننوع املبايناملرحلةالأحكاماملادة

 الباب الثالث –

 الف�شل الثاين –

املادة 22

 اإمكانية الدخول

ـل - متكني ـَنـقُّ  والتَّ

 الو�شول والدخول

 لذوي الحتياجات

اخلا�شة

 املرحلة

الأوىل

 جميع املباين احلكومية

العامة

1 نوفمرب 2019

 الباب الثالث –

 الف�شل اخلام�س –

املادة 26

 تاأثري اجلزر احلرارية

رية يف املناطق احَلـ�شَ

الباب الثالث –

  الف�شل اخلام�س –

املادة 28

 الألوان الفاحتة على

 الواجهات اخلارجية

للمباين

 املرحلة

الثانية

 العمارات ال�شتثمارية

ـفة )اأ، ب( التي تفوق  امل�شنَّ

 م�شاحة الإن�شاء فيها 1000

مرت مربع

1 مايو 2020

 الباب اخلام�س –

 الف�شل الأول –

املادة 56

 تكييف الهواء - مقايي�س

الت�شميم

 املرحلة

الثالثة

 العمارات ال�شتثمارية التي

 تفوق م�شاحة الإن�شاء فيها

500 مرت مربع

1 نوفمرب2020  الباب اخلام�س –

 الف�شل الثاين –

املادة 65

الكوابح الإلكرتونية

 الباب اخلام�س –

 الف�شل الثالث –

املادة 75

ادات قيا�س  عدَّ

ا�شتهالك الكهرباء

 املرحلة

الرابعة

 مناطق ال�شكن اخلا�س

واملت�شل )اأ، ب(

1 مايو 2021 الباب اخلام�س –

  الف�شل الثالث –

 املادة 77

ـم ـَحـكُّ  نظام التَّ

واملراقبة املركزي

 الباب ال�شاد�س –

 الف�شل الأول –

املادة 82

ت�شريف املاء املكثَّـف

 املرحلة

اخلام�شة

 جميع املباين مبختلف

امل�شاحات

1 نوفمرب 2021  الباب ال�شاد�س –

 الف�شل الأول –

املادة 83

ـفات ا�شتخال�س املكثِّ
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وفيما عدا اأحكام الدليل املن�شو�س عليها يف اجلدول الآنف، فاإنها ُتـَعدُّ متطلبات اإ�شافية 

ـقة لها ِوْفـقًا لنظام ت�شنيف املباين اخل�شراء يف مملكة البحرين. ُتـ�شِهـم يف ت�شنيف املباين املطبِّ

املادة الثالثة

ني بالبلديات - كل فيما يخ�شه - تنفيذ  على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات واملديرين العامِّ

اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 محـــرم 1441هـ

الــمـــوافــــــق: 22 �شبتمبر 2019م
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 .خاصية الحائط أو الحاجز الذي يمنع مرور الهواءإحكام الهواء في المبنى: 
: كمية الهواء التي تصل إلى الفضاء بواسطة التهوية، وعادة ما ُيعبر عنها حجم الهواء

 .باللترات في الثانية أو المتر المكعب في الدقيقة
كمية الهواء الداخلي، مضافاً إليها أي هواء ُيعاد تدويره وتصفيته أو معالجته  :اءهولا

 .بحيث يحتفظ بكمية مقبولة من الهواء داخل المكان
: عزل الضوضاء المنتشرة في الهواء كاألصوات عزل األصوات المحمولة جّوا  

 .والموسيقى وحركة المرور والرياح
 .ة المسلطة على منطقة أو أجزاء من مبنى للفت النظر إليها: اإلضاءةاإلضاءة المعماري

 .: نسبة اإلضاءة بين القيمة الضوئية األعلى واألدنى في الغرفةنسبة تباين اللمعان
عملية التأكد من أن المبنى تم تصميمه وتركيبه واختباره وتشغيله حسب اختبار المبنى: 

 .التصميم المراد له
 ة ُتصدرها البلديات بعد إتمام عملية اإلنشاء وفحص المبنى.شهاد شهادة إتمام البناء:

العناصر الخارجية للمبنى التي تشكل حاجزاً بين األجزاء الداخلية  غالف المبنى:
والخارجية. وبالنسبة للمبنى مكيف الهواء، يعّرف غالف المبنى على أنه عناصر مبنى 

 .تفصل األجزاء المكيفة عن األجزاء الخارجية
السقف والجدران والنوافذ واألرضيات واألبواب في المبنى، وهي تلعب  لمبنى:هيكل ا

 .دوراً هاماً في كفاءة الطاقة
نظام تحكم حاسوبي ُيركب في المباني ومهمته التحكم ورصد  نظام إدارة المبنى:

األجهزة الميكانيكية واإللكترونية، كالتهوية واإلضاءة والكهرباء وأنظمة الحريق 
 .منوأنظمة األ

 .عدادات تتابع استهالك المنافع في المبنى كالماء والكهرباء عدادات االستهالك:
األشخاص الذين يستخدمون المبنى، والمقيمون بدوام كامل الذين سكان المبنى: 

  يستعملون المبنى لمدة ثمان ساعات على األقل في اليوم.
 



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

30



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

31



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

32



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

33



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

34



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

35



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

36



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

37



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

38



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

39



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

40



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

41



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

42



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

43



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

44



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

45



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

46



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

47



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

48



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

49



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

50



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

51



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

52



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

53



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

54



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

55



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

56



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

57



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

58



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

59



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

60



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

61



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

62



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

63



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

64



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

65



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

66



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

67



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

68



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

69



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

70



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

71



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

72



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

73



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

74



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

75



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

76



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

77



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

78



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

79



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

80



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

81



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

82



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

83



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

84



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

85



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

86



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

87



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

88



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

89



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

90



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

91



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

92



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

93



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

94



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

95



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

96



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

97



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

98



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

99



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

100



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

101



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

102



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

103



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

104



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

105



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

106



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

107



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

108



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

109



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

110



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

111



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

112



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

113

موؤ�س�سة التنظيم العقاري

 قرار رقم )3( ل�سنة 2019

 ب�ساأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْسل الأموال 

�س لهم مبزاولة اأن�سطة القطاع العقاري ومتويل الإرهاب يف اأعمال املرخَّ

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

ِقي احل�شابات، بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1996 ب�شاأن مدقِّ

ومتويل  الأموال  غ�ْشل  ومكافحة  حْظر  ب�شاأن   2001 ل�شنة   )4( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الإرهاب، وتعديالته،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية، وتعديالته، 

وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية العربية ملكافحة غ�ْشل الأموال 

ومتويل الإرهاب،

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

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2001 بالتزامات املوؤ�ش�شات ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال،

ذة يف جمال  وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2002 يف �شاأن حتديد اخت�شا�شات الوحدة املنفِّ

ل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2007، تطبيق اأحكام قانون حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال، املعدَّ

غ�ْشل  ومكافحة  حْظر  �شيا�شات  ع  و�شْ جلنة  بت�شكيل   2019 ل�شنة   )18( رقم  القرار  وعلى 

الأموال ومتويل الإرهاب،

ذة بوزارة الداخلية، وبعد التن�شيق مع الوحدة املنفِّ

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

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

قرر الآتي:

مادة )1(

تعاريف

تكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا القرار ذات املعاين الواردة يف املر�شوم بقانون رقم 

)4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب، وتكون للكلمات والعبارات 

التالية املعاين املبينة قرين كل منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

الموؤ�س�سة: موؤ�ش�شة التنظيم العقاري.
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�ـــس لـــه: كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري مقيَّد لدى الموؤ�ش�شة، ويخ�شع لأحكام هذا القرار  المرخَّ

ِوْفقًا لن�س المادة )2( منه.

�س له. عميل: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري يتعامل اأو يرغب في التعامل مع المرخَّ

�س  �س له؛ ليراقب مدى التزام المرخَّ م�سئـــول التـــزام: هو ال�شخ�س الذي ُيعيَّن مـــن ِقَبل المرخَّ

له بمتطلبات هذا القرار طبقًا لأحكام المادتين )8( و)10( منه.

ع �شيا�شات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأمـــوال وتمويل الإرهاب المن�شو�س عليها  اللجنـــة: لجنة و�شْ

فـــي المادة )4( من المر�شوم بقانون رقـــم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال 

وتمويل الإرهاب. 

عالقـــة عمـــل: الترتيبات الم�شتمرة بين طرفين اأو اأكثر، والتـــي يتولى بمقت�شاها اأحد الأطراف 

رة ل�شالح الطرف الآخـــر، اأو التي تكـــون فيها قيمة  ت�شهيـــل تنفيـــذ معامـــالت منتِظمة اأو متكـــرِّ

ق منها. المعامالت غير معروفة عند التعاقد، مما ي�شتوجب التََّحقُّ

عملية منف�سلة: اأية عملية خارج نطاق عالقة العمل.

م اأو ال�شيطرة اأو  الم�ستفيـــد النهائـــي: ال�شخ�س الطبيعي الذي يملـــك اأو لديه القدرة على التََّحكُّ

التاأثيـــر على ال�شخ�س العتباري باأية و�شائل اأخرى عدا الِمْلكية القانونية، اأو ال�شخ�س الطبيعي 

الذي يتم اإجراء المعاملة نيابة عنه.

ْفع فيها نقدًا  العمليـــات الم�سبوهـــة اأو غير العادية: عملية اأو مجموعة من العمليات التي يتم الدَّ

�س له ب�شاأن �شلتها بغ�ْشل الأموال  اأو عينًا خارج النظام الم�شرفي، تنُتج عنها �شبهة لدى المرخَّ

اأو تمويـــل الإرهـــاب اأو النقل غيـــر الم�شروع لالأموال عبر الحدود، وذلـــك من خالل حجمها غير 

العادي اأو تكرارها اأو طبيعتها اأو الظروف والمالب�شات التي تحيط بها اأو نَمِطـها غير العادي الذي 

ل ينطـــوي علـــى هدف وا�شح، اأو غر�س قانوني ظاهـــر، اأو اإذا كان ن�شاط الأ�شخا�س الم�شاركين 

ق  فـــي العمليـــة – اأو العمليـــات – ل يتفق مع ن�شاطهم العادي، اأو كان موطن هوؤلء في دول ل تطبِّ

اإجـــراءات حْظـــر ومكافحة غ�ْشل الأموال وتمويـــل الإرهاب ب�شكل كاٍف، اأو فـــي دول ُمدَرجة على 

القوائم ال�شوداء لمجموعة العمل المالي )الفاتف(، اأو العملية – اأو العمليات – التي يكون فيها 

العميـــل اأو الم�شتفيـــد النهائي من الأ�شخا�ـــس اأو الكيانات الُمدَرجة علـــى قوائم مجل�س الأمن اأو 

القوائم المحلية.

فة �شمن قائمـــة الدول عالية المخاطـــر على الم�شتوى  الـــدول عاليـــة المخاطر: الـــدول الم�شنَّ

الدولي ِطْبقًا للقائمة ال�شادرة من مجموعة العمل المالي )الفاتف(.

ال�سخ�سيـــات العامـــة ممثلـــو المخاطر: �شاغلو الوظائـــف العليا وال�شيا�شيـــون والق�شاة ورجال 

الديـــن والدبلوما�شيـــون واأع�شـــاء ال�شلطـــة الت�شريعية وروؤ�شـــاء الجمعيات ال�شيا�شيـــة والخيرية 

والنقابات العمالية والفنانون وغيرهم من ال�شخ�شيات العامة.

يات المالية بـــوزارة الداخلية المنوط بها تنفيذ اأحكام المر�شوم  ـــذة: اإدارة التََّحرِّ الوحـــدة المنفِّ

بقانـــون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحـــة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب طبقًا للمادة 

)4( الفقرة )4-4( منه.
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الوحدة المخت�سة بالموؤ�س�سة: الوحدة المن�شو�س عليها في المادة )9( من هذا القرار.

مادة )2(

َريان نطاق ال�سَّ

�س لهم بمزاولة اأن�شطـــة القطاع العقاري المن�شو�س  اأ-  ت�شـــري اأحـــكام هذا القرار على المرخَّ

عليها في الباب الثاني من قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 

2017، وكـــذا الفـــروع وال�شركات التابعة لهم �شواًء العاملة في مملكـــة البحرين اأو خارجها، 

وذلك ِوْفقًا للمنهج المبني على المخاطر المعتَمد لدى الموؤ�ش�شة.  

�س لهـــم الخا�شعين لهذا  تن�شـــر الموؤ�ش�شة على موقعهـــا الإلكتروني قائمة ب�شجالت المرخَّ ب- 

القرار. 

مادة )3(

�س لهم التزامات املرخَّ

�س لهم مبا يلي: يلتزم املرخَّ

1-  تطبيـــق كافة الإجراءات وال�شيا�شات المن�شو�س عليها في المر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 

2001 ب�شـــاأن حْظـــر ومكافحة غ�ْشل الأمـــوال وتمويل الإرهاب، وتلك التـــي ت�شعها اللجنة اأو 

ـــد من عدم ا�شتغالل العمليـــات التي يقوم بها في اأغرا�ـــس غ�ْشل الأموال اأو  الموؤ�ش�شـــة للتاأكُّ

تمويل الإرهاب.

عدم اإن�شاء عالقة عمل يكون هدفها غ�ْشل الأموال اأو تمويل الإرهاب.  -2

التنبيه على تابعيه بعدم مخالفة اللتزامات الواردة بالبندين ال�شابقين.  -3

َقيُّد بكافة اللوائح التنظيمية والقرارات والتعليمات والتعاميم والقواعد والأدلة الإر�شادية  التَّ  -4

ال�شادرة عن الموؤ�ش�شة.

ـــن فْح�س خلفية  بـــذل عنايـــة خا�شة في مراقبـــة جميع اأنماط العمليـــات وال�شفقات. ويتعيَّ  -5

ل  واأغرا�س تلك العمليات وال�شفقات الم�شبوهة، والعمل على تدوين النتائج التي يتم التو�شُّ

اإليهـــا كتابًة، ورْفع تقرير عنها اإلـــى الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة ِوْفقًا للنموذج ال�شادر عن 

الموؤ�ش�شة.

اإلـــزام فروعـــه التابعة لـــه العاملة بالخـــارج بتطبيق تدابيـــر مكافحة غ�ْشل الأمـــوال وتمويل   -6

الإرهـــاب بما يتوافـــق وتو�شيات مجموعة العمـــل المالي )الفاتـــف(، وتوجيههم اإلى تطبيق 

اأحكام هذا القرار اإلى المدى الذي ت�شمح به الأنظمة والقوانين ال�شارية في تلك الدول التي 

تعمـــل بهـــا، وخا�شة اإذا كانت تلك الفروع في الدول عاليـــة المخاطر اأو في دول ل تتقيَّد بما 

ورد بالقـــرار، اأو اأْن يكـــون تَقيُُّدها به غير كاٍف. كما يلتـــزم باإبالغ الوحدة المنفذة والوحدة 
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المخت�شـــة بالموؤ�ش�شـــة في حالة ما اإذا كانت قوانين الدول التـــي تعمل بها تلك الفروع تعيق 

تطبيق اأحكام هذا القرار.

تطبيق جميع التو�شيات ال�شادرة عن مجموعة العمل المالي )الفاتف(.  -7

ـــع �شوابط واإجـــراءات كفيلة وكافية للتطبيـــق الفوري لقرارات مجل�ـــس الأمن والقوائم  و�شْ  -8

المحلية، والإبالغ عن اأية �شبهات متعلقة بها.

ع وتطبيق الإجراءات وفقًا للمنهج المبني على المخاطر المعتَمد لدى الموؤ�ش�شة.  و�شْ  -9

10- تطبيـــق نتائج تقرير التقييم الوطنـــي للمخاطر وعْك�ُس نتائجه علـــى العمليات والإجراءات 

الداخلية المبنية على المخاطر، وتحديث تلك الإجراءات كلما تم تحديث التقرير. 

ـــع ُنُظم رقابـــة داخلية كفيلة بالح�شول على معلومات العنايـــة الواجبة تجاه العميل من  11- و�شْ

ثة. م�شادر موثوقة ومحدَّ

�س لهم اإتمام جميع العمليات العقارية من خالل ح�شاب  رين العقاريين المرخَّ 12- علـــى المطوِّ

ال�شمـــان الخا�ـــس بـــكل م�شروع، وذلـــك فيما عـــدا الم�شاريـــع ذات رخ�شة اإعـــالن البحث 

الميداني.

�س لهم اإتمام اأية عمليات نقدية يتجاوز  رين العقاريين، ُيحَظر على المرخَّ 13- با�شتثناء المطوِّ

مبلغها األفي دينار بحريني اإل من خالل النظام الم�شرفي.

مادة )4(

ِقي احل�سابات  تقرير مدقِّ

�س من  ق من ِقـَبل مكتب تدقيق ح�شابات مرخَّ �س لـه بتقديـم تقريـر مالـي مدقَّ يلـتزم املرخَّ

ِقـَبل الوزارة املعنية ب�شئون التجارة وذلك يف غ�شون ثالثة اأ�شهر من انتهاء ال�شنة املالية اأو ال�شنة 

امليالدية، بح�شب الأحوال.

مادة )5(

هوية العمالء

اأوًل: اإجراءات اإثبات الهوية:

ق من هوية العميل  �ـــس له قبل اإجراء اأية عالقة عمل اأو عملية منف�شلة بالتََّحقُّ يلتـــزم المرخَّ اأ- 

باع اإجراءات معقولة  والم�شتفيد النهائي من عالقة العمل اأو العملية المنف�شلة، كما يلتزم باتِّ

ـــق من م�شدر الأموال باأيـــة و�شيلة اإثبات ممكنة، وعـــدم التعامل مع اأ�شخا�س  وكافيـــة للتََّحقُّ

مون اإثباتًا عن هويَّتهم اأو هوية الم�شتفيد النهائي. مجهولي الهوية اأو ل يقدِّ

ع الإجـــراءات المنا�شبة التي ُتـلِزم كل عميـــل يرغب في اإن�شاء  �س له و�شْ يجـــب علـــى المرخَّ ب- 
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عالقـــة عمل اأو عملية منف�شلـــة معه، باأْن يثِبـت هويته وهوية الم�شتفيـــد النهائي، واأْن يقدم 

اأدلة كافية.

�س له المندَمج  �س له اآخر، ل ُيطَلب مـــن المرخَّ �س لهم مع مرخَّ عنـــد اندماج اأحـــد المرخَّ ج- 

�س له المندِمج طبقًا لأحكام هذا القرار، اإذا كان: اإليه اأْن يثبت هويَّة عمالء المرخَّ

)اأ(  الفقرات  المن�شو�س عليها في  الِحْفظ  اإجــراءات  ق  المندِمج قد طبَّ له  �س  1- المرخَّ

و)ب( و)ج( من المادة )7( من هذا القرار.

�س له المندِمج  2- التحريات الدقيقة لم ُت�شِفر عن اأية �شكوك حول مطابقة اإجراءات المرخَّ

الأموال  ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل   2001 ل�شنة  المر�شوم بقانون رقم )4(  لمتطلبات 

وتمويل الإرهاب.

ثانياً: بيانات الهوية:

�س له بطلب ن�شخة عن بيانات الهوية لعمالئه من الأ�شخا�س الطبيعيين �شارية  اأ- يلتـــزم المرخَّ

ق منها وِحْفُظها في �شجالت العمالء، وهي: المفعول، يتم التََّحقُّ

1-  البيانات الكاملة لجواز ال�شفر.

2-  بطاقة الهوية.

3-  المهنة.

4-  محل الإقامة الدائم.

5-  تفا�شيل جهة العمل والعنوان.

6-  تاريخ بدء عالقة العمل ونوعها ومبلغها وُعْملتها وتفا�شيلها.

يتعنيَّ  املادة،  هذه  من  )ثانيًا(  من  )اأ(  الفقرة  ذكرها يف  الوارد  البيانات  اإىل  وبالإ�شافة 

اإلزام ال�شخ�شيات العامة ممثلي املخاطر بتقدمي ما يفيد م�شروعيـة م�شدر اأموالــهم، وكذلك 

اأفراد عائـالتهم والأ�شخا�س املقربني منهم متى كان ذلك ذو �شلة.

�س له بطلـــب ن�شخة عن بيانات الهويـــة لعمالئه من الأ�شخا�ـــس العتباريين  يلتـــزم المرخَّ ب- 

ق منها وِحْفُظها في �شجالت العمالء، وهي: �شارية المفعول، يتم التََّحقُّ

1-  ال�شم التجاري.

2-  ال�شكل القانوني.

3-  رقم ومكان الت�شجيل و�شالحيته.

4-  نوع الن�شاط الذي يبا�شره.

5-  عنوان المركز الرئي�شي والفروع )اإْن ُوِجدت(.

6-  ا�شم المدير اأو المديرين اأو اأع�شاء مجل�س الإدارة، بح�شب الأحوال.

اتهم ومعلومات  7- الممثل القانوني لل�شخ�س العتباري، والمخولون بالتوقيع، وبيانات هويَّ

الت�شال بهم.
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8-  تاريخ بدء عالقة العمل ونوعها ومبلغها وُعْمَلُتها وتفا�شيلها.

ق من م�شتندات تاأ�شي�س ال�شخ�س العتباري، مبا يف ذلك عْقد  ويجب ف�شاًل عما تقدم التََّحقُّ

التاأ�شي�س، والنظام الأ�شا�شي، و�شند متثيل ال�شخ�س العتباري.

زة المن�شو�س عليها في  �ـــس لهم تنفيذ اإجراءات العناية الواجبة المعـــزَّ ـــن على المرخَّ يتعيَّ ج- 

الفقرة )د( من )ثانيًا( من هذه المادة كلما كان هناك احتمال بوجود خطر اأكبر لإمكانية 

وقوع جريمة غ�ْشل الأموال اأو تمويل الإرهاب ِوفقًا للحالت الآتية: 

ـق من هوية العميل والم�شتفيد  ـَحـقُّ 1-  اإذا اأدت الإجراءات الواردة في هذه المادة ب�شاأن التَّ

النهائي وم�شدر الأموال اإلى تحديد اأو التعرف على وجود مخاطر عالية.

2-  قيام �شخ�س اآخر بالتعامل نيابة عن العميل عندما يكون العميل غير موجود فعليًا عند 

القيام باإجراءات اإثبات الهوية.

ممثلي  العامة  ال�شخ�شيات  اأحد  مع  منف�شلة  عملية  اأو  عمل  عالقة  في  الدخول  عند   -3

المخاطر. 

المنظمات  اأو  الخيرية  الجمعيات  مع  اأو عملية منف�شلة  الدخول في عالقة عمل  4- عند 

الأهلية اأو الأندية.

5- اأية حالة اأخرى، حيث يكون هناك خطر اأكبر لحتمال وقوع جريمة غ�ْشل اأموال اأو تمويل 

اإرهاب. 

اأو العملية المنف�شلة هو  6- في حالة ما اإذا تبيَّن اأن الم�شتفيد النهائي من عالقة العمل 

زة عليه. �شخ�س يجب تطبيق اإجراءات العناية الواجبة المعزِّ

وتعتمد م�شتويات املخاطر التي ي�شنَّف فيها العمالء على العوامل الآتية: 

1- خلفية العمالء.

2- الجن�شية/ بلد المن�شاأ.

3- الح�شابات المرتبطة مع العمالء.

4- نوع الأن�شطة التي ُتـبا�َشـر.

5- الم�شتفيد النهائي.

زة الإجراءات الآتية: د- ت�شمل العناية الواجبة المعزِّ

1- الح�شول على مزيد من المعلومات لتحديد هوية العميل والم�شتفيد النهائي.

وال�شحة  الطبيعة  مة من حيث  المقدَّ الم�شتندات  ـق من  ـَحـقُّ للتَّ اإ�شافية  تدابير  2- تطبيق 

ومالءمة عالقة العمل اأو العملية المنف�شلة لطبيعة ن�شاط العميل وما �شابه.

ـد من اأن المبلغ مدفوع من ح�شاب  فع عن طريق التحويل المالي، فيجب التاأكُّ 3- اإذا كان الدَّ

وتمويل  الأموال  قواعد مكافحة غ�ْشل  ق  وتطبِّ بها،  مالية معترف  موؤ�ش�شة  فْتـُحـه مع  تم 

الإرهاب.

4- اإثبات م�شدر الأموال والغر�س من عالقة العمل اأو العملية المنف�شلة.
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5-  بْذل تدابير خا�شة لمعرفة الم�شتفيد النهائي من الترتيبات القانونية.

العملية  اأو  العمل  عالقة  طبيعة  مع  يتنا�شب  بما  اأ�شد  تدابير  اأو  اأخــرى  اإجــراءات  اأيــة    -6

المنف�شلة.

فـــي حالة ما اإذا كان العميل جهـــة حكومية اأو �شبه حكومية اأو تابعة لحكومة مملكة البحرين  هـ- 

�س له من  اأو اإحـــدى دول مجل�س التعاون لـــدول الخليج العربية، اأو كان معروفـــًا لدى المرخَّ

�س له الكتفاء باإجراءات الفقرتين )اأ( و)ب( من  خالل معامالته ال�شابقة، فيمكن للمرخَّ

)ثانيًا( من هذه المادة.

ق من هويَّة عمالئه،  �س له تطوير وتحديث اإجراءاته دوريًا فيما يتعلق بالتََّحقُّ و- يجب على المرخَّ

وذلـــك ِوْفق المنهـــج المبني على المخاطـــر المعتَمد لدى الموؤ�ش�شة، كمـــا يجب عليه اإجراء 

مراجعـــة م�شتمـــرة لمعامالت المنتفعين من عمالئه، واإنهاء اأية عالقة عمل في حالة ما اإذا 

ذة والوحدة المخت�شة  تَبيَّن فيما بعد اأنها م�شبوهة اأو غير عادية. ويجب اإبالغ الوحدة المنفِّ

بالموؤ�ش�شة عنها فورًا ب�شكل كتابي اأو اإلكتروني اأو عن طريق الح�شور ال�شخ�شي.

مادة )6(

التقنيات احلديثة

�س لهم القيام بتحديد وتقييم مخاطر غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تن�شاأ  اأ- على المرخَّ

فيمـــا يتعلق بتطوير الممار�شات المهنية، بما في ذلك الو�شائل الجديدة لتقديم الِخـْدمات، 

وتلك التي تن�شاأ عن ا�شتخدام تقنيات حديثة اأو قْيـد التطوير.

�س لهم اإجراء تقييم للمخاطر قبل اإطالق الممار�شات اأو التقنيات اأو ا�شتخدامها،  ب- على المرخَّ

ها. واتخاذ تدابير منا�شبة لإدارة تلك المخاطر وخْف�شِ

مادة )7(

اإجراء ات ِحْفظ امل�ستندات وال�سجالت

ـــة العمالء وممثليهم  �ـــس لهم الحتفاظ بالمعلومـــات والم�شتندات الخا�شة بهويَّ اأ- علـــى المرخَّ

والمنتفعيـــن بالعملية، وب�شجالت محا�َشِبية واأخرى تتعلـــق بتفا�شيل العمليات، وت�شتمل على 

ْفع،  نـــوع العملية وتاريخ اإجرائها وقيمتها وُعْمَلِتها وتفا�شيلها، والبيانات الخا�شة بو�شيلة الدَّ

ة. وُتثَبت بهذه ال�شجالت اأية تغييرات تطراأ على اأو�شاع العمالء ب�شكل منتِظـم.  وبيانات الهويَّ

�س لهم نظام واإجراءات تكفل تحديث هذه ال�شجالت. ويجب اأْن  ويلزم اأْن يكون لدى المرخَّ

ف على العملية – �شواء كانـــت مفَردة اأو مجموعة  تكـــون البيانات والم�شتندات كافيـــة للتعرُّ

�س له  عمليـــات – ابتداًء من الم�شتنـــدات الأولية وحتى اإتمام العملية. كما يجب على المرخَّ

الحتفـــاظ بالنتائج التي تـــم التو�شل اإليها عن العمليات الم�شبوهـــة اأو غير العادية، واإتاحة 
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معلومات العناية الواجبـــة تجاه العمالء والنتائج التي تم التو�شل اإليها و�شجالت العمليات، 

ذة والوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة ح�شب الإجراءات. للوحدة المنفِّ

يجب الحتفاظ بالم�شتندات وال�شجالت الم�شار اإليها في الفقرة ال�شابقة، وكافة المرا�شالت  ب- 

المتعلقة بالعمليات لفترة ل تقل عن خم�س �شنوات من تاريخ انتهاء العملية، ويتعيَّن اأْن تكون 

دة لها قابلة لال�شترجاع ب�شهولة. نة والم�شتندات الموؤيِّ ال�شجالت المخزَّ

اإذا ارتبطـــت العمليـــة بتحويـــالت ماليـــة – مـــن العمالء اأو نيابـــة عنهم – فاإنـــه يجب على  ج- 

ق مـــن اأنَّ هذه التحويـــالت ت�شتمل على ا�شم الآمـــر والم�شتفيد ورقم  �ـــس لهـــم التََّحقُّ المرخَّ

ح�شابـــه وعنوانه ومبلغ وم�شـــدر التحويل، واأْن يكون التحويل من خـــالل النظام الم�شرفي 

فقـــط. ويترتب على عدم ا�شتيفاء البيانات الم�شـــار اإليها فور طلبها اعتبار العملية م�شبوهة 

ذة والوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة عنها فورًا. اأو غير عادية، ويجب تبليغ الوحدة المنفِّ

�س لهم ا�شتيفاء كافـــة البيانات والم�شتندات وال�شجالت الم�شار اإليها في  يجـــب على المرخَّ د- 

هذه المادة خالل فترة ل تجاوز �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

�س لهم تقديم تقرير �شنوي - ب�شورة اإلكترونية ِوْفقًا للنموذج الذي تعتمده  يجب على المرخَّ هـ- 

الموؤ�ش�شة - اإلـــى الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة من خالل الموقع الإلكتروني للموؤ�ش�شة، على 

اأْن يت�شمن تفا�شيل كافة عمليات البيع النقدي الم�شبوهة التي تمت خالل ال�شنة. ويجب اأْن 

ي�شتمل هذا التقرير على كافة المعلومات المن�شو�س عليها في )ثانيًا( من المادة )5( من 

هـــذا القرار، على اأْن يتم ت�شليمه في غ�شون ثالثة اأ�شهـــر من انتهاء ال�شنة المالية اأو ال�شنة 

الميالدية، بح�شب الأحوال. 

مادة )8(

اإجراءات الإبالغ الداخلية

�س له، بعد اأْخِذ الموافقة الكتابية الم�شبقة من الموؤ�ش�شة، تعيين من يراه  اأ- يجب على كل مرخَّ

�س له  ين العاملين لديه كم�شئول التـــزام؛ ليراقب مدى التزام المرخَّ منا�شبًا مـــن المخت�شِّ

لمتطلبـــات هذا القرار، على اأْن يكفـــل لم�شئول اللتزام ال�شتقالليـــة وال�شالحية لالطالع 

على معلومات العمالء وجميع البيانات المتوفرة المتعلقة بهم.

�س له �شنويًا بما يلي: يلتزم م�شئول اللتزام تجاه المرخَّ ب- 

لدى  بها  المعمول  الداخلية  والإجــراءات  والأنظمة  ال�شوابط  مالءمة  مدى  من  1- التاأكد 

�س له لتحقيق متطلبات واأحكام هذا القرار. المرخَّ

�س له على التدريب المالئم لأداء المهام  ـق من ح�شول العاملين التابعين للمرخَّ ـَحـقُّ 2-  التَّ

المنوطة بهم طبقًا لأحكام هذا القرار.

ال�شوابط  تطبيق  ب�شاأن  ال�شابق  البند  اإليهم في  الم�شار  العاملين  التزام  3-  مراقبة مدى 
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والأنظمة والإجراءات الداخلية المتعلقة بمكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب.

ع ُنُظم واإجراءات تكفل تحديث ال�شجالت،  �س له ب�شاأن و�شْ 4-  مراقبة مدى التزام المرخَّ

ومدى تطبيق هذه النُُّظم والإجراءات ب�شكل منتظم.

�س له للنُُّظم والإجراءات التاأديبية التي تكفل التزام العاملين  ع المرخَّ د من و�شْ 5-  التاأكُّ

التابعين له بتنفيذ اأحكام هذا القرار.

يجب  حديثة،  تقنيات  ا�شتخدام  اأو  جديدة  ِخْدمات  لأية  له  �س  المرخَّ طْرح  حالة  في    -6

ـق من هوية العمالء الواردة في المادة )5( من هذا  ـَحـقُّ بذل ذات القواعد الخا�شة بالتَّ

القرار، ودرا�شة مخاطرها من ناحية غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب.

ـق من كفاية اأنظمة واإجراءات العناية الواجبة تجاه العمالء، ومعقولية وموثوقية  ـَحـقُّ 7- التَّ

معلومات العمالء التي يتم تح�شيلها لإن�شاء اأية عالقة عمل اأو عملية منف�شلة.

ِقـــه مما ورد في الفقرة )ب( من هـــذه المادة - وفقًا  ج- يجـــب على م�شئـــول اللتزام اأثناء َتَحقُّ

ق  للقواعـــد الإر�شادية ال�شادرة عـــن الموؤ�ش�شة - اإبالغ الوحدة المخت�شـــة بالموؤ�ش�شة ومدقِّ

�س له بـــاأيٍّ من اللتزامات  �ـــس له فـــي حالة ما اإذا تَبيَّن لـــه اإخالل المرخَّ ح�شابـــات المرخَّ

الواجبة عليه.

مادة )9(

الوحدة املخت�سة باملوؤ�س�سة 

ال�شيا�شات  باإدارة  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�ْشل  عمليات  مبكافحة  املعنية  الوحدة  تكون 

ي بالغات م�شئول اللتزام عن  والتخطيط ال�شرتاتيجي يف املوؤ�ش�شة هـــي الوحدة املخت�شة بتلقِّ

اأو بيانات اأو معلومات ِوْفقًا لأحكام  اأو تقارير  اأو غري العادية، واأية بالغات  العمليات امل�شبوهة 

�س لهم يف كافة املهام  هذا القرار. كما تكون الوحدة م�شئولة عن الرقابة والإ�شراف على املرخَّ

واملجالت ذات ال�شلة مبكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب. كما تكون الوحدة م�شئولة عن 

تنفيذ القرارات ال�شادرة عن جمل�س الأمن الدويل وغريها من القرارات املتعلقة مبجال مكافحة 

غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب.

مادة )10(

الإبالغ عن العمليات امل�سبوهة اأو غري العادية 

ـــذة والوحدة المخت�شـــة بالموؤ�ش�شة كتابيًا اأو  اأ- يجـــب على م�شئـــول اللتزام اإبالغ الوحدة المنفِّ

اإلكترونيـــًا اأو عـــن طريق الح�شور ال�شخ�شي عـــن العمليات الم�شبوهة اأو غيـــر العادية فورًا 

خالل اأول يوم عمل على الأكثر من معرفته بذلك.

يِعـــدُّ م�شئـــول اللتزام تقريرًا – طبقـــًا للنموذج المعتَمد لدى الموؤ�ش�شـــة – ب�شاأن العملية اأو  ب- 

العمليـــات الم�شبوهـــة اأو غير العاديـــة من واقع المعلومـــات والبيانات وال�شجـــالت الخا�شة 
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بالعمـــالء. ويجـــب اأْن يت�شمن التقرير و�شفًا كاماًل للعملية ونوعهـــا وقيمتها وُعْمَلِتها وتاريخ 

اإجرائها واأ�شماء الأطراف الم�شتركين فيها، والأ�شباب التي دعت اإلى اعتبار العملية م�شبوهة 

ذة اأو  اأو غيـــر عادية، وكافـــة البيانات والمعلومـــات الإ�شافية التي قد تطلبها الوحـــدة المنفِّ

الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة.

فـــي حالـــة اإبالغ م�شئول اللتزام بوجود �شكوك حول عملية م�شبوهة اأو غير عادية، فاإنَّ عليه  ج- 

ـــق من ذلك من واقـــع البيانات وال�شجالت والمعلومات الخا�شة بالعميل. وعليه اإذا ما  التََّحقُّ

دة لذلك، ول يلزم في  ن الأ�شباب الموؤيِّ ـــن له اأن العملية عادية وغير م�شكوك فيها اأْن يدوِّ تَبيَّ

هذه الحالة اإعداد التقرير الم�شار اإليه في الفقرة ال�شابقة.

ة، اأْن  علـــى م�شئـــول اللتـــزام اإذا ظهر له – فيما بعد – عدم دقة التحريـــات المتعلقة بالهويَّ د- 

ذة والوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة بذلك، واأْن يتخذ ما يلزم من اإجراءات  ُيْبِلغ الوحدة المنفِّ

ة. ف على الهويَّ َقيُّد بمتطلبات التعرُّ للتَّ

هـ-  يجـــب الحتفـــاظ ب�شجل خا�س للعمليـــات الم�شبوهة اأو غيـــر العادية، علـــى اأْن ي�شتمل هذا 

ال�شجـــل على تف�شيـــالت كافية – بما في ذلك نـــوع العملية وتاريخ الإبـــالغ وبيانات العميل 

ومبلـــغ العملية – تتيح تكوين �شـــورة وا�شحة عن هذه العمليـــات وتفا�شيل كافة الإجراءات 

التي اتُِّخذت ب�شاأنها.

ت�شلَّم التقارير الم�شار اإليها في الفقرة )ب( من هذه المادة ب�شورة اإلكترونية مع م�شتندات  و- 

الهويـــة الخا�شة بالأطراف ذوي العالقة بالعملية الم�شبوهـــة اأو غير العادية واأية م�شتندات 

ذة والوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة، وُتحَفظ هذه التقارير لفترة  ذات عالقة اإلى الوحدة المنفِّ

ل تقل عن خم�س �شنوات من تاريخ انتهاء اأيٍّ من تلك العمليات.

�س لهم الإف�شاح للعميـــل عن اإر�شال بالغ ا�شتبـــاه اأو اأية معلومات ذات  ُيحَظـــر علـــى المرخَّ ز- 

ذة اأو الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة. �شلة اإلى الوحدة المنفِّ

َتـن�ُشـــر الموؤ�ش�شـــة على موقعهـــا الإلكتروني نماذج التبليغ عـــن العمليـــات الم�شبوهة اأو غير  ح- 

العادية التي يتم التبليغ بموجبها.

مادة )11(

العرتا�س على تعيني م�سئول اللتزام

يحق للوحدة املخت�شة باملوؤ�ش�شة العرتا�س على تعيني اأيِّ �شخ�س كم�شئول التزام متى ما 

توافرت لديها مربرات لذلك، كما يحق لها �شْطُب ا�شم اأيِّ م�شئول التزام من �شجالتها وطلب 

تعيني �شخ�س اآخر يف حالة عدم قيام م�شئول اللتزام بالوفاء باأيٍّ من التزاماته املن�شو�س عليها 

يف هذا القرار. 



العدد: 3438 – الخميس 26 سبتمبر 2019

123

مادة )12(

الإعفاء من امل�سئولية

�س له اأو اأيٌّ من العاملني لديه جنائيًا اأو مدنيًا اأو اإداريًا ب�شبب اأداء التزاماتهم  ل ُي�شاأل املرخَّ

رة مبوجب اأحكام هذا القرار. املقرَّ

مادة )13(

العقوبات

العقاري  القطاع  تنظيم  قانون  يف  عليها  املن�شو�س  الإدارية  بالتدابري  الإخالل  عدم  مع 

ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017، ُيعاَقب كل َمـن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات 

املن�شو�س عليها يف الفقرة )3-6( من املادة )3( من القانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر 

ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب.

مادة )14(

النفاذ

على الرئي�س التنفيذي للموؤ�ش�شة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

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

�سلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 محـــرم 1441هـ 

الـمــــوافــــــق: 17 �شبتمبر 2019م
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 اإعالن رقم )7( ل�سنة 2019

�سية ال�سادرة يف املناق�سات خالل �سهر يوليو 2019 ب�ساأن قرارات الرتَّ

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )37( املادة  لأحكام  اإعماًل 

املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، ُتـن�َشـر املناق�شات الآتية:

تقرير الترسيات الشهري

المجلس األعلى للصحة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

35,000 YANNIS SKALKIDIS ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار الخدمات االستشارية لبرنامج االعتماد والتقييم الوطني للمؤسسات الصحية الخاصة مناقصة TB/24686/2017 ١

3,152,000 جامعة الخليج العربي ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار تدريب األطباء حديي التخرج في برنامج الدبلوما والماجستير االكلينيكية في طب العائلة مناقصة TB/26935/2019 ٢

3,187,000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

المحكمة الدستورية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

80,160 BUWARDO CLEANING SERVICES ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار تنظيفات وخدمات عامه لمدة 4 سنوات مناقصة C.C.B 01/2019 ١

80,160 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

المخــازن المركزية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

76,275 AMEERI STORES ١ المواد والمعدات FAN, EXHAUST مناقصة TC/AH/PT-
026/02/2019

١

30,625 SILVER STAR OIL AND GAS 
SOLUTIONS

١ المواد والمعدات ELBOW مناقصة TC/MM/PT-
031/02/2019

٢

43,997.650 BAHRAIN WORKSHOP CO ١ المواد والمعدات BRACKETS مناقصة TC/AH/PT-
002/01/2019

٣

150,897.650 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

31/07/2019إلـى:01/07/2019من:

صفحة 1 من 8

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

47,775 ALMOAYED GROUP W.L.L. ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار شراء رخض ودعم برمجيات نظام األوراكل مناقصة 2/2019 ١

47,775 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

بناغاز
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

179,223.150 SIEMENS ١ النفط إعادة ملء المخزون لضغاط الغاز التوربيني المصنع من قبل شركة سيمنز مناقصة TB18/09010F-
AMA

١

179,223.150 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

بنك األسكان
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

171,632.840 EUROPEAN CONSTRUCTIONS & 
MAINTENANCE

١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية طرح مناقصة لتعيين مقاول ألعمال صيانة وترميم المباني المملزكة لوزارة الإلسكان 
بمنطقة مدينة عيسى - المجمع 813

مناقصة EB/18/E 04 ١

171,632.840 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

تمكين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,520,000 CORPORATE HUB ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار برنامج دعم مسرعات األعمال مناقصة LF-172 ١

71,400 CITYNEON MIDDLE EAST W.L.L ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار تنفيذ مشروع رواد في القصر مناقصة TB/26822/2019 ٢

1,591,400 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

جامعة البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

237,000 ALMOAYYED COMMERCIAL 
SERVICES

١ الخدمات والمزايدات واالستثمار استئجار آالت التصوير مناقصة UOBQ/4/2019 ١

306,212.614 GROWMORE LEARNING 
SOLUTIONS

١

22,748.452 ELMIA BOOK STORES WLL ٢
70,711 أس تي ميدل أيست م.م.ح ٣

19,142.840 جاشنمال و أوالده  ٤
6,282.827 المركز اإلستشاري للشرق األوسط  ٥

425,097.733 المجموع (د.ب.):

المواد والمعدات توريد كتب دراسية لجامعة البحرين وكلية البحرين للمعلمين مناقصة UOBQ/7/2019 ٢

662,097.733 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

صفحة 2 من 8
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ديوان الرقابة المالية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

140,847 BAHRAIN NATIONAL INSURANCE 
CO

١ الخدمات والمزايدات واالستثمار التامين الصحي لموظفي ديوان الرقابة المالية واالدارية مناقصة RFP/NAO/01/201
9

١

140,847 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة البحرين لإلستثمار العقاري
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

3,990,000 ALGHANAH CONTRACTING W.L.L ١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية إنشاء مشروع مواقف للسيارات في مجمع السلمانية الطبي مناقصة EDAMAH/ES/095/
2018

١

263,700 GULF MEDIA INTERNATIONAL ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار بناء - تشغيل وتحويل لوحات إعالنية في مواقف سيارات باب البحرين- المنامة مزايدة EDAMAH/PM/088
/2018

٢

162,624 شركة طه الدولية  ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار توقيع اتفاقية ايجار مناقصة TB/27272/2019 ٣

GBP 250,000 *152,500 FOSTER AND PARTNERS ١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية إعادة دراسة المخطط المبدئي لمشروع تطوير بالج الجزائر مناقصة EDAMAH/ES/056/
2019

٤

4,568,824 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة تطوير للبترول
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

179,892 BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY

١ النفط توفير خدمات الهاتف النقال مناقصة RFP/Tatweer/219/
2019

١

160,792 APERGY MIDDLE EAST LL ١ النفط SUPPLY OF SOLAR POWERED  CDI CHEMICALS 
DEMULSIFIER INJECT SKID

مناقصة RFP/Tatweer/224/
2019

٢

1,791,169 FORUM MIDDLE EAST LTD ١ النفط FIVE (5) YEARS CALL-OFF LONG TERMS PURCHASE 
AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF DIFFERENTIAL VALVE 

CEMENTING TOOLS

مناقصة RFP/Tatweer/201/
2018

٣

135,702 IFP MIDDLE EAST CONSULTING 
SPC

١ النفط PROVISION KINETIC ANALYSIS AND GEOCHEMICAL 
EVALUATION SERVICES

مناقصة RFP/Tatweer/206/
2019

٤

3,671,635.685 PRUDENT SOLUTIONS ١ النفط توفير األتمتة العامة - وحدات التحكم المنطقية والخدمات التابعة لها مناقصة TP-364-2018 ٥

126,867.772 TYLOS OILFIELD SERVICES ١ النفط عقد زمني لمدة ثالث سنوات لتوريد جهاز تنظيف انابيب النفط والغاز على نظام الطلب 
 RFP/TATWEER/215/2019 .المباشر من المورد وقت الحاجه

مناقصة TP/367/2019 ٦

18,636,408 TDE OVERSEAS LTD. ١ النفط RFP/TATWEER/232/2019 - توفير خدمات الضغط المرحلة الخامسة مناقصة TP-394-2019 ٧

24,702,466.457 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة نفط البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

283,330 JOHN ZINK CO ١ النفط REPLACEMENT OF 1H2 PLANT REFORMER BURNERS مناقصة (53) Q102491 ١

134,354 MOXBA ١ النفط SPENT CATALYST DISPOSAL - JULY 2019 مناقصة Q102957 (53) 
(PROC.)

٢

123,917.850 CAPITAL GROUP ١ النفط SUPPLY OF 3M CARTRIDGE FILTERS مناقصة (53)Q102348 ٣

صفحة 3 من 8
شركة نفط البحرين

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

63,620 RAMSIS ENGINEERING ١ النفط توفير خدمات الخراطة العامة مناقصة (54) T190018 ٤

206,692.500 BICC MET CO ١ النفط عقد زمني لمدة 5 سنوات لتوريد الكابالت الكهربائية مناقصة (31) Q102729 ٥

597,379 ALI AHMED BUKANNAN & SONS 
WLL

١ النفط عقد زمني لتوفير أثاث المكاتب لمدة 5 سنوات مناقصة (18) Q098097 ٦

69,450 GRAND TIGER FOR MECHANICAL 
AND INDUSTRIAL

١ النفط توفير خدمات فنيي الخراطة لورشة صيانة المكائن مناقصة (54) T180154 ٧

1,478,743.350 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

طيران الخليج
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,947,357 BIMAN BANGLADESH AIRLINES ١ الطيران GROUND HANDLING SERVICES AT DHAKA (DAC) AIRPORT مناقصة TB/22063/2016 ١

42,420 GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST.

١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية انشاء مواقف سيارات اضافية في شركة طيران الخليح مناقصة BTB-19-04-1956 ٢

50,312 SPIRIANT BAHRAIN LTD ١ الطيران توريد أنواع مختلفة من أدوات الخدمة لفئة الصقر - الصينيات واألواني الزجاجية مناقصة BTB-18-09-1890 ٣

812,253.170 STELIA AEROSPACE ١ الطيران PURCHASE BUSINESS CLASS SEATS FOR AIRBUS 
A320NEO AIRCRAFT 16 SEATS PER AIRCRAFT QTY 12 

SHIPSETS

مناقصة BTB-16-8-1617 ٤

42,667 AL SALEM TRADING ENTERPRISES ١
176,361 GOLD AWIN LEOVIC GROUP ٢
219,028 المجموع (د.ب.):

الطيران توفير غطاء مسند الرأس وغطاء وسادة لطائرات طيران الخليج مناقصة BTB-18-11-1906 ٥

205,503 KUWAIT AIRWAYS CO ١ الطيران الدعم الفني والصيانة ألسطول الطائرات في مطار الكويت الدولي – الكويت مناقصة BTB-19-02-1934 ٦

171,084 SAUDIA AEROSPACE 
ENGINEERING INDUSTRIES

١ الطيران الدعم الفني والصيانة ألسطول الطائرات في مطار الملك فهد الدولي بالدمام – المملكة 
العربية السعودية

مناقصة BTB-19-02-1933 ٧

100,840 AIR WORKS INDIA ١ الطيران AIRCRAFT TECHNICAL HANDLING LINE MAINTENANCE AT 
CHENNAI INTERNATIONAL AIRPORT MAA - INDIA 

مناقصة ITC-15-7-1391 ٨

1,199,603 TODAILY - FZ LLC ١ الطيران توفير  و مناولة جرائد و مجالت لطائرات و صاالت االنتظار لشركة طيران الخليج مناقصة BTB-18-08-1876 ٩

929,810 BANGKOK FLIGHT SERVICES ١ الطيران الخدمات األرضية في مطار بانكوك الدولي مناقصة BTB-17-09-1707 ١٠

5,678,210.170 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

مجلس التنمية األقتصادية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

34,000 CONNECTED INTELLIGENCE ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار WEB SUMMIT 2019 رعاية مؤتمر مناقصة TB/27368/2019 ١

34,000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

صفحة 4 من 8
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هيئة البحرين للسياحة و المعارض
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

43,400 CITYNEON MIDDLE EAST W.L.L ١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية إعداد وتصنيع وتجهيز وتسليم وتفكيك جناح المعرض في IMEX 2019 في فرانكفورت 
، ألمانيا

مناقصة BTEA 116/2019 ١

43,400 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة الكهرباء والماء
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

179,000 ALMOAYYED COMPUTERS ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار SQL LICENSES AND AZURE COMPONENTS FOR 
BUSINESS INTELLIGENCE FOR THREE YEARS

مناقصة PS-ISD-2019-090 ١

117,495 SARAYA CONTRACTORS CO ١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية RENOVATION OF CO4 WAREHOUSE AT CENTRAL 
STORES, SITRA.

مناقصة PP--2018-248
FRSD

٢

296,495 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

USD 2,385,120 *901,575.36 PALO ALTO ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار PALO ALTO طلب الشراء المباشر والتفاوض مع شركة مناقصة TB/27247/2019 ١

901,575.360 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة تنظيم االتصاالت
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

60,000 WERRY CONSULTING LTD ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار مشروع الفصل الوظيفي والقانوني لشركة بتلكو  مناقصة TRA/DIRECT/CO
N/2019/002

١

60,000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة تنظيم سوق العمل
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

384,000 TIME RECRUITING MANPOWER 
AGENCY

١ الخدمات والمزايدات واالستثمار التعاقد لتوفير 5 مدخلي البيانات البيولوجيا و5 موظفي استقبال و10 موظفي خدمات 
العمالء

مناقصة LMRA/2019/04 ١

527,347.800 INVITA COMPANY BSC ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير خدمة مركز اتصاالت لهيئة تنظيم سوق العمل مناقصة LMRA/2019/02 ٢

911,347.800 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة األشغال
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

19,680 ZAYANI LEASING W. L. L ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار استئجار مركبات للوزارة مناقصة MW/HRD/01/2018 ١

200,000 YZAYANI TRADING& 
CONTRACTING CO WLL

١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية المقاولة الزمنية لعوازل مياة األمطار مع ضمان (10) عشر سنوات لسنتين 
(2021-2019)

مناقصة BMD-18/0018 ٢

149,058 DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL

١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية أعمال الصيانة الشاملة والصباغة لمدرسة أسماء ذات النطاقين االبتدائية للبنات مناقصة BMD – 19/0008 ٣

صفحة 5 من 8
وزارة األشغال

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

515,650.500 MC6 INDUSTRIAL SERVICES ١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية اعمال تشغيل و صيانة محطات الصرف الصحي الفرعية مناقصة SES-18/0010 ٤

263,452.450 ARAD CONSTRUCTION 
ESTABLISHMENT

١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية مشاريع الصرف الصحي-بناء خط صرف صحي مؤقت لنقل التدفقات الناتجة من مشروع 
الرملي األسكاني 

مناقصة SES-18/0017 ٥

1,147,840.950 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

65,000 GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST.

١ المواد والمعدات مناقصة زمنية لتزويد وتوصيل انظمة ومواد الري مناقصة Mun/NAM/26/201
8

١

107,000 GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST.

١ الخدمات والمزايدات واالستثمار اعمال االزاله والنقل لالشجار والمزروعات مناقصة Mun/Nam/29/201
8

٢

397,041 AMBER CONSTRUCTION SERVICES 
LTD

١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية BAHRAIN DIPLOMATIC IN LONDON 
RENOVATION & SECURITY IMPROVEMENT WORKS

مناقصة SPO/217/18 ٣

172,500 THIRD EYE MEDIA ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار مزايدة لعدد 3 من نوع يوني بول لمنتزه االمير خليفه بالحد مزايدة MUN/MM/A22/20
18

٤

1,446,500 مجموعة بينونة الغربية للمقاوالت ذ.م.م ١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية مشاريع الطرق -برنامج تنمية دول مجلس التعاون لمملكة البحرين -مشروع توسعة شارع 
الشيخ زايد - المرحلة االولى

مناقصة RDS-16/0019 ٥

55,039.050 SARAYA CONTRACTORS CO ١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية تطوير المضمار المطاطي في ممشى مدينة عيسى مناقصة MUN/SAM/31/201
8

٦

19,946 ARABIAN MARINAS COMPANY ١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية اعمال  تصميم و بناء رصيف بحري لسفن الغطس من اجل الؤلؤ في راس ريا مناقصة SPO/218/19 ٧

328,320 NEWCASTLE CONSTRUCTION ١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية مناقصة توريد أيدي عاملة لشئون الزراعة مناقصة MUN/AG/03/2019 ٨

69,600 NEWCASTLE CONSTRUCTION ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار توريد األيدي العاملة لمشروع مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء مناقصة MUN/AG/02/2019 ٩

2,660,946.050 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة التربية والتعليم
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

150,702.825 ALQUNAITERA CONTRACTING & 
TRADING

١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية تطوير المباني اإلدارية لقسم الميزانية والرقابة (3-4-5) في مجمع الوزارة بالقضيبية مناقصة S 22/2018 ١

393,443 SARAYA CONTRACTORS CO ١
1,101,639 DAR AL KHALEEJ TRADING & 

CONTRACTING .WL
٢

1,111,475 شركة القنيطرة للمقاوالت  ٣
393,443 ARTLAND INTERIOR W.L.L ٤

3,000,000 المجموع (د.ب.):

اإلنشاءات واالستشارات الهندسية
إنشاء وتركيب فصول مصنعة متنقلة

مناقصة TB/27161/2019 ٢

3,150,702.825 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

صفحة 6 من 8
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وزارة الداخلية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

44,965.750 UNION STATIONERY ١
187,014.500 AWAL STATIONERY ٢

18,639 THE NATIONAL TRADING HOUSE ٣
78,920.300 AMWAJ INTEGRATED W.L.L ٤

329,539.550 المجموع (د.ب.):

المواد والمعدات توفير مواد القرطاسية لوزارة الداخلية، مناقصة زمنية لمدة سنتين مناقصة 1-2019 ١

114,388.850 GULF COMPUTER SERVICES ١
7,065.205 AL ZAYANI COMMERCIAL 

SERVICES CO
٢

121,454.055 المجموع (د.ب.):

المواد والمعدات توفير أحبار لوزارة الداخلية مناقصة 02/2019 ٢

450,993.605 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة الصحة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

115,218.780 WAEL PHARMACY CO. W.L.L ١ المواد والمعدات شراء وتوفير مواد مختبرية لمدة ثالثة أشهر مناقصة TB/27321/2019 ١

310,080 SALMANIYA GATE PHARMACY ١ المواد والمعدات شراء و توفير دواء مخزن مناقصة TB/27425/2019 ٢

126,565 WAEL PHARMACY CO. W.L.L ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار MAINTENANCE CONTRACT FOR COMPLETE SYSTEM OF 
MICROBIOLOGY AUTOMATION, SMC

مناقصة TB/27289/2019 ٣

551,863.780 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

35,984 FAKHROO IT SERVICES ١ المواد والمعدات توريد وتركيب أجهزة الكمبيوتر مناقصة E027/2017 ١

35,984 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة المالية واالقتصاد الوطني
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

22,316.700 AWAL PLASTICS W.L.L ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار تبديل اللوحات الخارجية لمسمى الوزارة مناقصة HFR/05/2019 ١

195,210.980 BAHRAIN BUSINESS MACHINES ١ المواد والمعدات شراء واستبدال اجهزة الشبكة مناقصة HFR/10/2018 ٢

217,527.680 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة المواصالت واالتصاالت
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

45,210.900 DATA CAPTURE SYSTEMS ١ المواد والمعدات شراء أجهزة وبرنامج تقفي البعائث البريدية لسعاة البريد مناقصة و ص ل \ 316\219 ١

45,210.900 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

صفحة 7 من 8 وزارة شئون اإلعالم
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

263,997.331 اتحاد اذاعات الدول العربية ١ الخدمات والمزايدات واالستثمار حصة مملكة البحرين في اتحاد اذاعات الدول العربية مناقصة TB/27295/2019 ١

84,060.900 BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY

١ الخدمات والمزايدات واالستثمار  توفير وصلتي (GMPLS) لبث قنوات البحرين الفضائية على القمر الصناعي 
EUTELSAT 8

مناقصة INFO/4/2019 ٢

348,058.231 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة شئون الشباب والرياضة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

144,000 STAR TECHNICAL TRADING 
SERVICES

١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية عقد لصيانة اإلنارة لمنشآت وزارة شئون الشباب والرياضة مناقصة RFPMYS/29/2018 ١

285,000 TAQI MOHAMMED ALBAHRANA 
TRADING

١ اإلنشاءات واالستشارات الهندسية عقد صيانة أنظمة التكييف لمنشآت وزارة شؤون الشباب والرياضة مناقصة RFPMYS/3/2019 ٢

429,000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

* مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.

صفحة 8 من 8
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

اإعالن رقم )801( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه برافين ناير، مالك 

�شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )نيوجير�شي للتجارة الدولية والمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،121045 رقم  القيد 

م�شليار،  لكل من: محمود محمد علي  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  5،000 )خم�شه  وبراأ�شمال مقداره 

.SABITHA PADMANABHAN ، SHIV NAIR و

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 )802( 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 تقدم اإليه المحامي محمد 

الوطني نيابة عن ال�شيدة/ مريم علي يو�شف محمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برادات رفين(، 

اإلى �شركة ذات  22704-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره  5،000)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مريم علي 

 SRUTHI VENUو  REMANI VENU GOPALAN و  PALANCHEERI VENU GOPALAN يو�شف محمد، و

.VISHNU VENU GOPALANو GOPAL

                             

اإعالن رقم )803( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع ب�سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )موؤ�ش�شة البحرين لأ�شرطة الكمبيوتر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 29608، 

طالبا تحويل الفرع الثالث من ال�شركة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )هيك�شابورت الخليج 

للمقاولت ذ.م.م( المملوكة لكل من: يو�شف كمال يو�شف حبي�شي، و�شركة )جي اإم دي فينت�شر�س ذ.م.م(.

اإعالن رقم )804( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 

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

الن�شاء محمد اأيوب عبدالكريم عمر �شاه، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الخط الأف�شل االلوج�شتية(، 

�شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،1-119606 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

 HAJA ABDUL ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد

     .JABBAR

اإعالن )805( ل�سنة 2019 

ب�ساأن دمج موؤ�س�سة فردية

ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة قائمة

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

الم�شجلة  والإعــالن(،  للدعاية  الألوان  ا�شم )عالم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  المال،  علي  عبدالكريم 

الم�شجلة  القائمة،  المحدودة  الم�شئولية  ذات  بال�شركة  الموؤ�ش�شة  دمج  طالبًا   ،1-105745 رقم  القيد  بموجب 

ال�شركة  وت�شبح  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال   ،1-128893 رقم  القيد  بموجب 

مملوكة لكل من: عبداهلل خالد عبدالكريم المال، واأن�س محمد عبدالكريم علي المال، وحمد عبداهلل عبدالكريم 

المال، ومعاذ محمد عبدالكريم علي المال.   

اإعالن رقم )806( 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 تقدم اإليه ال�شيد/ عي�شى ح�شن 

بموجب  الم�شجلة  والبناء(،  للتعمير  ا�شم )الرميلة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  الخزعلي، مالك  نا�شر ح�شن 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،43116 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عي�شى ح�شن نا�شر الخزعلي، و

.YONGPING LU
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اإعالن رقم )807( 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 تقدم اإليه ال�شيد/ كفاح �شالم 

الم�شجلة بموجب  الهواء(،  لتكييف  ا�شم )2020  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  ال�شعيدي، مالك  خليفة عبداهلل 

بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  ال�شابع  الفرع  تحويل  طالبًا   ،46615 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 2،500 )األفان وخم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: كفاح �شالم خليفه عبداهلل 

ال�شعيدي، واإم دي فاروق �شم�س الحق.  

اإعالن رقم )808( 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/ مريم 

كريم بخ�س عبدالرحمن بخ�س، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم دي�شي تادكا(، الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،85424 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مريم كريم بخ�س عبدالرحمن بخ�س، و 

.MUHAMMAD ASLAM MUHAMMAD CFB

    

اإعالن رقم )809( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

عبدالحي محمود العلمي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )محام�س ومطاحن ديونز �س.�س.و(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 104876، طالبًا 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: با�شل عبدالحي محمود 

اف.           العلمي، و�شامر �شبحي ح�شن ال�شيخ جمعه، ومحمد �شبحي ح�شن ال�شيخ جمعه، و�شميرة ح�شي�س مرعي ع�شَّ

اإعالن رقم )810( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإليه )مكتب النبهان  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
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لال�شت�شارات �س.�س.و(، نيابة عن ال�شيخة زين بنت اأحمد بن عبدالعزيز اآل خليفة، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي 

تحمل ا�شم )الينور للموظفين الخا�شة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 129246-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 

للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، 

وتكون مملوكة لكل من: ال�شيخة زين بنت اأحمد بن عبدالعزيز اآل خليفة، وال�شيخة عالية بنت اأحمد بن عبدالعزيز 

اآل خليفة.

اإعالن رقم )811( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

ح�شن  بدرية  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

�شند را�شد، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بوابة البناء العالي للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 77742، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: بدرية ح�شن �شند را�شد، و  50،000 )خم�شون  وبراأ�شمال مقداره 

.SURESH KUMAR  PUTHENPULEPPARA

اإعالن رقم )812( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

حمد �شعد مبارك، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اكري�س فود التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  127913، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

 PRAVEENKUMAR مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: منى حمد �شعد مبارك، و

 .MURUGAN

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 )813( 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 تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 

ح�شين عبداهلل الطيف، مالك الموؤ�ش�شات الفردية التي تحمل ا�شم )بقالة اللطافة وبرادات المنقطة ال�شناعية 
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وموؤ�ش�شة زودياك للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 3-2-1-9429، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شات 

المذكورة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 35،000 )خم�شة وثالثون األف( 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: ح�شن علي مدن عبداهلل الطيف، وزينب علي مدن عبداهلل الطيف. 

 

اإعالن رقم )814( 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 تقدم اإليه ال�شيد/ نزار كاظم 

ها�شم كاظم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأرج فجن للت�شميم والبناء والكهرباء(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  121028، طالبًا تغيير  القيد رقم 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيد نزار كاظم ها�شم كاظم، وطه 

ال�شيد عي�شى جواد ها�شم. 

   

اإعالن رقم )815( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

الجابرية(،  )مطعم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عي�شى اإبراهيم حمد الحادي، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 12855-12، طالبا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأحمد عي�شى 

.ESER FIRINCIOGULLARI اإبراهيم حمد الحادي، و

  

اإعالن رقم )816( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )تقن ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 100300، طالبين تغيير ال�شكل 

القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد وذلك بناًء على تنازل ال�شريك يا�شر �شعيد عبدالحق 

ل ال�شركة با�شمه. عبداهلل عن كامل ح�ش�شه في ال�شركة ل�شريكه ال�شيد عمر ردمان عبداهلل الحاج وت�شجَّ

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 )817( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الزعبي و�شركاه لال�شت�شارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

 20،000 اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره  54272، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

)األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: حاتم قي�س حاتم الزعبي، وقي�س حاتم �شريف الزعبي.                

اإعالن رقم )818( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

�شالح عبداللطيف، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأكوا الذهبية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،121322 رقم  القيد 

3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني ، وتكون مملوكة لكل من: با�شم علي �شالح عبداللطيف  وبراأ�شمال مقداره 

داود، و�شركة العدادات الخليجية �س.�س.و لمالكها محمد م�شطفى خليل اأبوالهيجا.

اإعالن رقم )819( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة بموجب  للمقاولت(،  التي تحمل ا�شم )بلداب  الفردية  الموؤ�ش�شة  المعاودة، مالك  عبدالرحمن جا�شم 

بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  �شركة ذات  اإلى  الموؤ�ش�شة  الثالث من   الفرع  تحويل  30630، طالبًا  رقم  القيد 

ونادر  المعاودة،  جا�شم  عبدالرحمن  عادل  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار   2،000 مقداره  وبراأ�شمال 

كا�شكاري. 

اإعالن رقم )820( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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ال�شيف  )ويند�شور  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  المن�شور،  من�شور  عبدالح�شين  عبدالوهاب 

لال�شت�شارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم110045-3 ، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد عبدالوهاب 

.RONALD WILLIAM HOWARDعبدالح�شين من�شور المن�شور، و

اإعالن رقم )821( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإم جي دي درايف العالمية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 130679، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 

 HAFIZ و  الأعــوان،  ركها  نواز فقير ح�شين اهلل  لكل من: محمد  وت�شبح مملوكة  دينار بحريني،  )األفين(  د.ب 

 .RIZWAN ALI

اإعالن رقم )822( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

لت�سبح فروعاً ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الت�شامن المهنية المتخ�ش�شة الم�شماة )مور �شتيفينز(، نيابة عن ال�شيدة/ اأمينة اأحمد يو�شف المحرقي، مالكة 

الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مخبز النجف(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 21952، طالبًا تحويل الفروع 7 

و8 و10 و13 من الموؤ�ش�شة لت�شبح فروعًا بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شجلة بموجب القيد رقم 61533.

اإعالن رقم )823( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س 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 )كورون للعالقات العامة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  

وت�شبح مملوكة  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  100310، طالبين 

لل�شيد/ عمرو يحيى اإ�شماعيل عبدالفتاح اإ�شماعيل.
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اإعالن رقم )824( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  والم�شخات(،  الري  لو�شائل  )الينبوع  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  �شعبان،  �شوار  محمد 

بموجب القيد رقم 31978-03، طالبًا تحويل ال�شركة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )بيور 

و  والمملوكة لكل من: �شوار محمد �شوار �شعبان،   ،85291 القيد رقم  الم�شجلة بموجب  ووتر �شي�شتمز ذ.م.م(، 

. KONUPARAMBAN CHERIA JOSEو PAYYAPPILLY POULOSE MARY

              

اإعالن رقم )825( 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 تقدم اإليه ال�شيد/ بدر اأحمد 

ل�شبكات الت�شال(،  الداخلي  للت�شليك  ا�شم )�شلفر  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  الغناه، �شاحب  اأحمد  يو�شف 

الم�شجلة بموجب القيد رقم  41948-3، طالبا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

قائمة بذاتها، وتكون مملوكة للمالك نف�شه.                                           

اإعالن رقم )826( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

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

عبداهلل جا�شم عبداهلل فخرو، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الوكرة لتاأجير ال�شيارات(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 93928-3، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة للمالك نف�شه.


