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قرار رقم ( )5ل�سنة 2018
خلدْمات والطلبات والرتاخي�ص
ب�ساأن حتديد الر�سوم
امل�ستحقة على ا ِ
َ
ال�سادرة طبقاً لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري
رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد االطالع على قانون تنظيم القطاع العقاري ال�سادر بالقانون رقم ( )27ل�سنة  ،2017وعلى
االأخ�س املادة ( )108منه،
وعلى املر�سوم رقم ( )69ل�سنة  2017بتنظيم موؤ�س�سة التنظيم العقاري،
وبنا ًء على اقرتاح جمل�س اإدارة موؤ�س�سة التنظيم العقاري،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ي�ستمر العمل بالر�سوم املحدَّدة يف القرارات ال�سابقة املتعلقة برتاخي�س واأن�سطة القطاع العقاري.

املادة الثانية

على املعنيني – كل فيما يخ�سه  -تنفيذ اأحكام هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة
الر�سمية.

رئي�ص جمل�ص الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة
�سدر بتاريخ 13 :جمادى االآخرة 1439هـ
الـمــوافـ ـ ـ ــق 1 :م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2018م
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قرار رقم ( )6ل�سنة 2018
بنقل مدي َرين يف وزارة الداخلية
رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )17ل�سنة  2002ب�ساأن نظام املحافظات وتعديالته،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010املعدَّل باملر�سوم
بقانون رقم ( )69ل�سنة  ،2014والئحته التنفيذية ال�سادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  2012وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )69ل�سنة  2004باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )50ل�سنة  2011بنقل مدراء وتعيني مدي َرين بالوكالة يف املحافظات،
وعلى القرار رقم ( )57ل�سنة  2011بتعيني مدير الإدارة اجلوازات ب�سئون اجلن�سية واجلوازات
واالإقامة بوزارة الداخلية،
وبنا ًء على ع ْر�س وزير الداخلية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُتنقل ال�سيدة فاطمة ح�سن الغتم مدير اإدارة الربامج االجتماعية و�سئون املجتمع مبحافظة
العا�سمة ،لتكون مدير ًا الإدارة الربامج االجتماعية و�سئون املجتمع باملحافظة اجلنوبية.

املادة الثانية

ُينقل ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة مدير اإدارة اجلوازات ب�سئون اجلن�سية واجلوازات واالإقامة،
ليكون مدير ًا الإدارة الربامج االجتماعية و�سئون املجتمع مبحافظة العا�سمة.

املادة الثالثة

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ �سدوره ،و ُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�ص جمل�ص الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة
�سدر بتاريخ 13 :جمادى االآخرة 1439هـ
الـمــوافـ ـ ـ ــق 1 :م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2018م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

قرار رقم ( )6ل�سنة 2018
بتعديل القرار رقم ( )77ل�سنة  2016ب�ساأن اإعادة ت�سكيل هيئة التحكيم
املن�سو�ص عليها يف املادة ( )160من قانون العمل يف القطاع الأهلي
ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم ( )36ل�سنة 2012
وزير العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف:
بعد االطالع على قانون العمل يف القطاع االأهلي ال�سادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة 2012
وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )77ل�سنة  2016ب�ساأن اإعادة ت�سكيل هيئة التحكيم املن�سو�س عليها يف املادة
( )160من قانون العمل يف القطاع االأهلي ،ال�سادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  2012وتعديالته،
وبنا ًء على ع ْر�س وكيل الوزارة ل�سئون العدل،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُي�ستبدَل الق�ساة التالية اأ�سماوؤهم يف ع�سوية هيئة التحكيم املن�سو�س عليها يف املادة ()160
من قانون العمل يف القطاع االأهلي ،ال�سادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  ،2012وذلك على النحو االآتي:
رئي�س ًا
 -1القا�سي  /اإبراهيم �سلطان الزايد بالقا�سي /اإبراهيم عبدالرحمن القريني�س.
ع�سو ًا
 -2القا�سي /محمد ميزرا اأمان بالقا�سي /عبدالعزيز ح�سن من�سور نايم.
ع�سو ًا
 -3القا�سي /مانع را�سد البوفال�سة بالقا�سي /مو�سى عبداهلل محمد المو�سى.
وتكون مدة ع�سويتهم اإلى نهاية الت�سكيل احلايل لهيئة التحكيم.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�سئون العدل تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ �سدوره ،و ُي َ
ن�سر يف اجلريدة
الر�سمية.
�سدر بتاريخ 22 :جمادى االأولى 1439هـ
المـ ـ ـ ــوافـ ــق 8 :فـبـ ـ ـ ــرايـ ـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

قرار رقم ( )14ل�سنة 2018
ب�ساأن تعيني اأع�ساء اللجنة العليا ل�سئون احلج والعمرة
وزير العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )26ل�سنة  1976بتنظيم �سئون احلج ،املعدَّل باملر�سوم
بقانون رقم ( )11ل�سنة  ،1997وعلى االأخ�س املادة ( )2منه،
وبنا ًء على ع ْر�س وكيل الوزارة لل�سئون االإ�سالمية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

يعني ال�سادة التالية اأ�سماوؤهم اأع�ساء باللجنة العليا ل�سئون احلج والعمرة:
َّ
قا�سي محكمة التمييز
 - 1ف�سيلة ال�سيخ عدنان بن عبداهلل القطان
وكيل الوزارة لل�سئون االإ�سالمية
 - 2ال�سيخ الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح
قا�سي محكمة التمييز
 - 3ف�سيلة ال�سيخ نا�سر بن اأحمد الع�سفور
مدير اإدارة ال�سئون الدينية
 - 4ال�سيخ الدكتور محمد طاهر القطان
ممثل وزارة الخارجية
 - 5اإبراهيم اأحمد الحجازي
ممثل وزارة الداخلية
 - 6العميد ماهر بن اأحمد بو علي
ممثل جمعية الهالل االأحمر البحريني
 - 7ال�سيد خليل محمد المريخي
ممثل وزارة ال�سحة
 - 8الدكتور اإبراهيم فاروق عبيد

املادة الثانية

تكون مدة ع�سوية االأع�ساء �سنتني قابلة للتجديد.

املادة الثالثة

يعني ال�سيد خالد جا�سم املالود مق ِّرر ًا للجنة.
َّ

املادة الرابعة

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.
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املادة اخلام�سة

على وكيل الوزارة لل�سئون االإ�سالمية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة
الر�سمية.

وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة
�سدر بتاريخ 9 :جمادى االآخرة 1439هـ
المـ ـ ـ ــوافـ ــق 25 :فـبـ ـ ــراي ـ ـ ـ ــر 2018م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

قرار رقم ( )9ل�سنة 2018
ب�ساأن تعيني جمل�ص اإدارة موؤقت جلمعية البحرين التعاونية الزراعية
وزير العمل و التنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات التعاونية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم ( )24ل�سنة2000
وعلى االأخ�س املادتني ( )65 ،64منه،
وعلى القرار رقم ( )18ل�سنة  2002ب�ساأن الرتخي�س باإعادة ت�سجيل جمعية البحرين التعاونية
الزراعية،
وعلى النظام االأ�سا�سي جلمعية البحرين التعاونية الزراعية،
وا�ستناد ًا اإلى مذكرة اإدارة دعم املنظمات االأهلية املوؤرخة يف  2018/1/30والثابت فيها خمالفات
وجتاوزات اجلمعية للمواد ( )44 ،39 ،37 ،35 ،23 ،21من املر�سوم بقانون رقم ( )24ل�سنة 2000
باإ�سدار قانون اجلمعيات التعاونية ،وعدم ع ْقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س االإدارة ،وعدم
انتخاب جمل�س اإدارة جديد للجمعية،
وبنا ًء على ع ْر�س الوكيل امل�ساعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُي َّعني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية البحرين التعاونية الزراعية ملدة �سنة واأربعة اأ�سهر برئا�سة
ال�سيد� /سامي جمعة جعفر املنديل ،وع�سوية كل من:
 - 1يو�سف اأحمد ح�سن اإبراهيم
 - 2محمد مح�سن علي عبدالح�سين
 - 3اإبراهيم اأحمد ح�سن نا�سر
 - 4خالد مبارك محمد بن دينه
 - 5ميرزا مهدي اأحمد العجمي
� - 6سادق ميرزا اأحمد عبداهلل
 - 7حمزة علي ح�سن مبارك

مادة ()2

يكون ملجل�س االدارة املوؤقت ذات االخت�سا�سات املخ َّولة ملجل�س اإدارة اجلمعية ِو ْفق ًا الأحكام قانون
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اجلمعيات التعاونية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم ( )24ل�سنة  2000والنظام االأ�سا�سي للجمعية،
وعلى املوظفني والقائمني بالعمل يف اجلمعية اأنْ يبادروا بت�سليم جمل�س االإدارة املوؤقت جميع اأموال
اجلمعية و�سجالتها ودفاترها وم�ستنداتها.

مادة ()3

مف�سل يقدَّم لوزارة العمل والتنمية االجتماعية ب�ساأن
على جمل�س االإدارة املوؤقت اإعداد تقرير َّ
حالة اجلمعية واالأو�ساع القائمة بها ،وذلك خالل ثمانية اأ�سهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة ()4

على جمل�س االإدارة املوؤقت اأنْ يدع َو اجلمعية العمومية اإلى اجتماع بعد موافقة وزارة العمل
مف�س ًال
والتنمية االجتماعيةُ ،يع َقد قبل انتهاء مدته ب�سهر على االأقل ،واأنْ يعر�س عليها تقرير ًا َّ
عن حالة اجلمعية .وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س اإدارتها اجلديد يف اجلل�سة ذاتها بعد اتخاذ
االإجراءات اخلا�سة برت�سيح اأع�ساء املجل�س ِو ْفق ًا الأحكام قانون اجلمعيات التعاونية ال�سادر باملر�سوم
بقانون رقم ( )24ل�سنة  2000وما ق َّرره النظام االأ�سا�سي للجمعية يف هذا ال�ساأن.

مادة ()5

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العمل و التنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان
�سدر بتاريخ 20 :جمادى االأولى 1439هـ
المـ ـ ــواف ـ ــق 6 :فـب ـ ـ ــرايـ ـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم ( )21ل�سنة 2018
ب�ساأن ت�سنيف عدد من العقارات
يف منطقة ال�ساخورة  -جممع ()481
وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة  1977وتعديالته،
وعلى االأخ�س املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ساأن التخطيط العمراين ،والئحته التنفيذية
ال�سادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ساأن تق�سيم االأرا�سي املعدَّة للتعمري والتطوير،
والئحته التنفيذية ال�سادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة  2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�سادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�س اأحكام املرا�سيم بقوانني ب�ساأن ا�ستمالك
االأرا�سي للمنفعة العامة ،وتنظيم املباين ،والتخطيط العمراين ،وتق�سيم االأرا�سي املعدَّة للتعمري
والتطوير ،واإ�سغال ُّ
الط ُرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ساأن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )68ل�سنة  2012باإعادة تنظيم وزارة �سئون البلديات والتخطيط العمراين،
املعدَّل باملر�سوم رقم ( )47ل�سنة ،2017
وعلى اال�سرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�سادرة بالقرار رقم ()28
ل�سنة  ،2009املعدَّل بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبعد الع ْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�سمالية،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُع ِر�س علينا،
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قرر الآتي:
مادة ()1

ت�س َّنف العقارات الكائنة مبنطقة ال�ساخورة جممع (� )481سمن ت�سنيف مناطق امل�ساريع ذات
الطبيعة اخلا�سة (ِ ،)SPو ْفق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبق عليه اال�سرتاطات
التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )28ل�سنة .2009

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة ()2
مادة ()3

ُي َ
ن�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
�سدر بتاريخ 25 :جمادى االأولى 1439هـ
المـ ـ ــواف ـ ــق 11 :ف ـبـ ـ ــرايـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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املجل�ص الأعلى لل�سحة

قرار رقم ( )38ل�سنة 2018
ب�ساأن ت�سكيل اللجنة العامة لت�سخي�ص وتقييم وعالج الأورام
وحتديد اخت�سا�ساتها

رئي�س المجل�س االأعلى لل�سحة:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  1989ب�ساأن مزاولة مهنة الطب الب�سري وطب
االأ�سنان،
وعلى االأمر امللكي رقم ( )31ل�سنة  2010باإن�ساء م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي،
وعلى املر�سوم رقم ( )5ل�سنة  2013باإن�ساء املجل�س االأعلى لل�سحة وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )67ل�سنة  2017باإعادة تنظيم وزارة ال�سحة،
وبعد موافقة املجل�س االأعلى لل�سحة،

قـ ــرر الآتي:
املادة الأولى

15

ُت�س َّكل (اللجنة العامة لت�سخي�س وتقييم وعالج االأورام) برئا�سة اللواء طبيب ال�سيخ �سلمان بن
عطية اهلل اآل خليفة قائد م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي ،وع�سوية ك ٍّل من:
 - 1الدكتور اإليا�س فا�سل ،مدير مركز الملك حمد لعالج االأورام بم�ست�سفى الملك حمد الجامعي _
نائب ًا اأول للرئي�س.
 - 2رئي� ــس دائ ــرة عالج االأورام بمركز المل ــك حمد لعالج االأورام بم�ست�سف ــى الملك حمد الجامعي-
نائب ًا ثاني ًا للرئي�س.
 - 3مدي ــر برنام ــج اأمرا� ــس ال ــدم واالأورام وزراعة نخ ــاع العظم بمرك ــز الملك حمد لع ــالج االأورام
بم�ست�سفى الملك حمد الجامعي.
 - 4رئي� ــس دائ ــرة ع ــالج االأورام باالإ�سعاع بمركز الملك حم ــد لع ــالج االأورام بم�ست�سفى الملك حمد
الجامعي.
 - 5رئي�س دائرة اأمرا�س الدم وعالج االأورام بمجمع ال�سلمانية الطبي.
 - 6رئي�س دائرة علم االأمرا�س بمجمع ال�سلمانية الطبي.
 - 7رئي�س دائرة علم االأمرا�س بالخدمات الطبية الملكية.
 - 8رئي�س دائرة علم االأمرا�س بم�ست�سفى الملك حمد الجامعي .
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 -9رئي�س دائرة االأ�سعة الت�سخي�سية بمركز الملك حمد لعالج االأورام بم�ست�سفى الملك حمد الجامعي.
 -10ممثل عن دائرة الجراحة بمجمع ال�سلمانية الطبي.
 -11ممثل عن دائرة الجراحة بم�ست�سفى قوة دفاع البحرين0
 -12ممثل عن دائرة الجراحة بم�ست�سفى الملك حمد الجامعي.
و َي�سدُر بت�سمية ممثلي امل�ست�سفيات قرار من رئي�س اللجنة ،بعد تر�سيحهم من ِق َبل املعنيني بهذه
امل�ست�سفيات.

املادة الثانية

تخت�س اللجنة باملهام االآتية :
 -1تقيي ــم ح ــاالت االأورام المح َّولة للجنة ،واقتراح خطط عالجية متكاملة لهذه الحاالتُ ،تراعى فيها
اأحدث المعايير العالمية؛ بهدف الح�سول على اأف�سل النتائج لعالجها.
 -2التن�سي ــق م ــع اللجنة العامة للجودة والمعايير االإكلينيكية من اأجل تحفيز و�سمان االلتزام باالأ�س�س
والمعايير االإكلينيكية لت�سخي�س وتقييم وعالج حاالت االأورام.
 -3ت�سجيع االأبحاث العلمية التي ُت َع ُّد في مجال ت�سخي�س وتقييم وعالج االأورام.
 -4التن�سي ــق والتع ــاون مع �سائ ــر الم�ست�سفيات والمراك ــز الطبية في مجال ت�سخي� ــس وتقييم وعالج
االأورام وتحويل المر�سى منها واإليها ،وذلك بما يكفل العالج االأن�سب.

املادة الثالثة

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها يف املكان والزمان اللذين يحددهما ،ويكون اجتماعها �سحيح ًا
بح�سور اأغلبية اأع�سائها ،على اأنْ يكون من بينهم الرئي�س اأو نائباه ،وت�سدر قراراتها وتو�سياتها
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
باأغلبية االأع�ساء احلا�سرين ،ويف حالة َت�ساوي االأ�سوات ُي َّ
وللجنة اأنْ تدع َو حل�سور اجتماعاتها َمن ترى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة واالخت�سا�س ،دون
اأنْ يكون لهم �سوت معدود فيما ي�سدر عنها قرارات وتو�سيات.
وتختار اللجنة يف اأول اجتماع لها مق ِّرر ًا من بني اأع�سائها اأو من غريهم ،يخت�س ب�سائر امل�سائل
االإدارية ،ويقوم مببا�سرة مهامه حتت اإ�سراف رئي�س اللجنة.

املادة الرابعة

ت�سع اللجنة الئحة داخلية لنظام عملها خالل مدة �سهر من تاريخ �سدور هذا القرار ،وذلك بعد
موافقة املجل�س االأعلى لل�سحة.
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املادة اخلام�سة

على املعنيني تنفيذ هذا القرار و ُيعمل به اعتبار ًا من تاريخ �سدوره ،و ُي َ
ن�سر يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�سحة
الفريق طبيب حممد بن عبداهلل اآل خليفة
�س ــدر بتاريخ 4 :جمادى االآخرة 1439هـ
الـمـ ـ ـ ــواف ـ ـ ــق 20 :فبـ ـ ــرايـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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قرار رقم ( )1ل�سنة 2018
ب�ش�أن تراخي�ص املطور والو�سيط ووكيل املبيعات يف القطاع العقاري
رئي�س مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري :
بعد االطالع على قانون تنظيم القطاع العقاري ال�صادر بالقانون رقم ( )27ل�سنة ، 2017
وعلى المر�سوم رقم ( )69ل�سنة  2017بتنظيم م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري،
وعلى القرار رقم (  ) 5ل�سنة  2018ب�ش�أن تحديد الر�سوم الم�ستحقة على الخدمات والطلبات
والتراخي�ص ال�صادرة طبق ًا لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري،
وبنا ًء على ع ْر�ض الرئي�س التنفيذي لم�ؤ�س�سة التنظيم العقاري،
وبعد موافقة مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري،

قرر الآتي:
الف�صل الأول
�أحكام عامة
الفرع الأول
تعاريف
مادة ()1

المعاني الواردة
في تطبيق �أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات
َ
في قانون تنظيم القطاع العقاري ال�صادر بالقانون رقم ( )27ل�سنة  ، 2017كما يكون للكلمات
المعاني المبين َة قرينَ ٍّ
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
والعبارات التالية
كل منها ،ما لم ِ
َ
القانون  :قانون تنظيم القطاع العقاري ال�صادر بالقانون رقم ( )27ل�سنة ,2017
�أن�شطة القطاع العقاري :خدمات التطوير العقاري ،والو�ساطة العقارية ،وفئاتها.
الطلب :الطلب الذي يقدم �إلى الم�ؤ�س�سة للح�صول على ترخي�ص لمزاولة � ٍّأي من �أن�شطة القطاع
العقاري وفق ًا للنموذج الذي ُتعده الم�ؤ�س�سة.
طال���ب الترخي����ص :كل �شخ����ص طبيعي �أو اعتب���اري يتقدم بطلب �إل���ى الم�ؤ�س�سة للح�صول على
ترخي�ص لمزاولة � ٍّأي من �أن�شطة القطاع العقاري.
الترخي����ص :الموافقة النهائية المكتوبة ال�صادرة عن الم�ؤ�س�س���ة لطالب الترخي�ص لمزاولة � ٍّأي
من �أن�شطة القطاع العقاري.
َّ
المرخ�ص له :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذى �صدر له ترخي�ص من الم�ؤ�س�سة لمزاولة � ٍّأي
من �أن�شطة القطاع العقاري.
الو�سي���ط العق���اري :ال�شخ����ص الطبيع���ي �أو االعتباري المرخ����ص له لمزاولة �أعم���ال الو�ساطة
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العقارية.
وكيل مبيعات :ال�شخ�ص الطبيعي المرخ�ص له الذي يزاول �أعماله من خالل التعاقد مع و�سيط
عقاري �أو العمل لديه وي�سعى لإبرام عقود بيع عقارات.

الفرع الثاين
نطاق �سريان القرار
مادة ()2

ت�سرى الأحكام المن�صو�ص عليها في هذا القرار على التراخي�ص الآتية:
 )1المطور العقاري.
 )2الو�سيط العقاري.
  )3وكيل المبيعات العقاري.


الف�صل الثاين
الرتاخي�ص
الفرع الأول
�سلطة �إ�صدار الرتخي�ص
مادة ()3

تتولى الم�ؤ�س�سة �إ�صدار تراخي�ص �أن�شطة القطاع العقاري في المملكة.

مادة ()4

ال يجوز لأي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري مزاولة � ٍّأي من �أن�شطة القطاع العقاري �إال بعد
الح�صول على ترخي�ص م�سبق من الم�ؤ�س�سة.

الفرع الثاين
طلب الرتخي�ص
�أو ًال :ال�شروط العامة
مادة ()5

ي�شترط في طالب الترخي�ص توافر ال�شروط الآتية:
� )1إذا كان �شخ�صاً طبيعيا:
�أ) �أال يكون قد �سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية �أو جنحة مخلة بال�شرف �أو الأمانة،
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ما لم يكن قد ُرد �إليه اعتباره.
ب) �أال يكون قد �سبق �إ�شهار �إفال�سه بحكم نهائي ،ما لم يكن قد ُرد �إليه اعتباره.
� )2إذا كان �شخ�صاً اعتبارياً:
�أ) �أال يكون قد �سبق �إ�شهار �إفال�سه بحكم نهائي.
ب) �أال يكون قد �سبق �إ�شهار �إفال�س المدراء� ،أو �أنهم كانوا مدراء ل�شركة تم ت�صفيتها.
ج)�   أال يكون قد �سبق الحكم على �أي من المدراء بحكم نهائي في جناية �أو جنحة مخلة
بال�شرف �أو الأمانة ،ما لم يكن قد ُرد �إليه اعتباره.

مادة ()6

ُيق َّدم الطلب �إلى الم�ؤ�س�سة ،ويجب �أن تر َفق به البيانات والم�ستندات الآتية:
� )1إذا كان �شخ�صاً طبيعيا:
�أ)       ن�سخة من �شهادة القيد في ال�سجل التجاري لطالب الترخي�ص تت�ضمن الن�شاط
المطلوب الترخي�ص بمزاولته.
ب) ن�سخة من بطاقة الهوية �أو جواز ال�سفر �ساري المفعول لطالب الترخي�ص.
ج) �صورة �شخ�صية حديثة لطالب الترخي�ص.
د) بيانات تعريفية عن طالب الترخي�ص ،وخا�صة مقره و�أرقامه الهاتفية والموقع الإلكتروني
الخا�ص به ،ومواقع عمله وفروعه �إنْ ُو ِجدت.
هـ) ما يفيد �سداد الر�سم المقرر للطلب.
و) �أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى تطلبها الم�ؤ�س�سة.
� )2إذا كان �شخ�صاً اعتبارياً:
�أ) ن�سخة من �شهادة القيد في ال�سجل التجاري لطالب الترخي�ص تت�ضمن الن�شاط المطلوب
الترخي�ص بمزاولته.
ب) م�ستندات تبين هيكل ال�شركة و�أ�سماء ال��م��دراء وم��ن يمثل طالب الترخي�ص لدى
الم�ؤ�س�سة.
ج) ما يفيد �سداد الر�سم المقرر للطلب.
د) �أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى تطلبها الم�ؤ�س�سة.
ثانياً :ال�شروط الخا�صة

مادة ()7
املطور العقاري

مع مراعاة ال�شروط العامة ،يجب على طالب الترخي�ص تقديم البيانات والم�ستندات الآتية:
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 )1تقاري���ر التدقي���ق المالي عن �آخر ثالث �سنوات لح�سابات �شرك���ة التطوير �أو المطور المالك لأر�ض
الم�شروع بح�سب الأحوال ،وي�ستثنى من ذلك ال�شركات التي ت�أ�س�ست حديث ًا.
 )2م�ستند يبين ا�سم وبيانات المدقق المالي و الم�صرف المعين من �شركة التطوير.
 )3م�ستندات تبين قدرة طالب الترخي�ص على الوفاء بااللتزامات المالية الكافية لمزاولة الن�شاط.
 )4بي���ان بم�شاري���ع التطوير العق���اري التي قام بها خ�ل�ال الخم�س �سنوات ال�سابقة عل���ى تاريخ تقديم
الطلب �إن وجدت.

مادة ()8
الو�سيط العقاري

مع مراعاة ال�شروط العامةُ ،ي�شترط في طالب الترخي�ص توافر ال�شروط الآتية:
� )1أن يكون لديه خبرة ال تقل عن ثالث �سنوات محلي ًا �أو دولي ًا في مجال �أن�شطة القطاع العقاري.
� )2أن يجتاز االمتحانات والدورات التدريبية التي تعقدها الم�ؤ�س�سة.

مادة ()9
وكيل مبيعات عقاري

مع مراعاة ال�شروط العامة ،يجب على طالب الترخي�ص فيما عدا �شهادة القيد في ال�سجل
التجاري بالن�سبة لل�شخ�ص الذي يعمل لدي و�سيط عقاري ,تقديم البيانات والم�ستندات الآتية:
� )1إق���رار �ص���ادر عن و�سيط عقاري مرخ�ص ل���ه يفيد موافقته على عمل طال���ب الترخي�ص لديه عند
ح�صوله على ترخي�ص وكيل مبيعات في حالة كونه غير متعاقد معه.
� )2أن يجتاز االمتحانات والدورات التدريبية التي تعقدها الم�ؤ�س�سة.

مادة ()10
الرتخي�ص لأجنبي

�إذا كان طالب الترخي�ص �أجنبي ًاُ ،تراعى في منحه الترخي�ص الأحكام المنظمة لممار�سة
غير البحرينيين �أن�شطة القطاع العقاري بح�سب الأحوال.

الفرع الثالث
�إ�صدار الرتخي�ص
مادة ()11

تقوم الم�ؤ�س�سة بدرا�سة الطلب بعد ا�ستيفاء جميع الم�ستندات والبيانات المطلوبة ،و ُت�صدر
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قرارها بالموافقة �أو الرف�ض خالل خم�سة �أيام من تاريخ تقديم الطلب.
وفي حاالت رف�ض الطلب يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سبب ًا ،و ُيعت َبر انق�ضاء هذه المدة دون
رد بمثابة ر ْف�ض ًا �ضمني ًا للطلب.
ولطالب الترخي�ص الت ََّظلُّم من القرار ال�صادر بر ْف�ض طلبه وفق ًا لل�ضوابط المن�صو�ص
عليها في القانون.

مادة ()12

ي�صدر الترخي�ص طبق ًا للنموذج الذي ُت ِع ُّده الم�ؤ�س�سة لهذا الغر�ض ،وذلك بعد �سداد الر�سم
المق َّرر للترخي�ص.

مادة ()13

يكون الترخي�ص �صالح ًا لمدة �سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدوره.

مادة ()14

ال يجوز للمرخ�ص له التنازل عن الترخي�ص � ،أو الت�صرف فيه �إلى الغير.

الف�صل الثالث
التزامات َّ
املرخ�ص له
مادة ()15

َّ
المرخ�ص له �إبراز الترخي�ص ال�صادر له في مكان ظاهر بمقر عمله.
يجب على

مادة ()16

َّ
للمرخ�ص له �أنْ يقوم ب� ِّأي عمل �أو ن�شاط مخالف للغر�ض الذي ُم ِنح الترخي�ص له
ال يجوز
من �أجله ،وفي حالة مخالفة ذلك ،للم�ؤ�س�سة اتخاذ التدابير المن�صو�ص عليها في القانون.

مادة ()17

يجب على َّ
المرخ�ص له �إبالغ الم�ؤ�س�سة ب�أية تغييرات �أو تعديالت تطر�أ على بياناته التعريفية،
الموجهة �إليه �سارية في مواجهته،
وفى حالة عدم الإبالغ تكون كافة المرا�سالت والمكاتبات َّ
و ُم ْن ِتجة لكافة �آثارها القانونية.
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مادة ()18

َّ
المرخ�ص له �إخطار الم�ؤ�س�سة ب�أية تغييرات �أو تعديالت تطر�أ على بيانات القيد
يجب على
في ال�سجل التجاري خالل �سبعة �أيام من تاريخ حدوثها.

مادة ()19

َّ
المرخ�ص له ِح ْفظ و�صيانة ال�سجالت الخا�صة بمعامالته المالية ،والفواتير
يجب على
والح�سابات والك�شوفات والبيانات والأوراق الأخرى ذات العالقة بالترخي�ص ،لمدة ال تقل عن
(� )5سنوات.

الف�صل الرابع
جتديد الرتخي�ص و�إلغا�ؤه
الفرع الأول
جتديد الرتخي�ص
مادة ()20

َّ
المرخ�ص له تقديم طلب تجديد الترخي�ص قبل نهاية مدة �سريانه بفترة ال تقل
يجب على
عن �ستين يوم ًا ،مر ِفق ًا به الم�ستندات والبيانات الآتية:
 )1طلب التجديد.
� )2سداد الر�سم المقرر لتجديد الترخي�ص.
 )3ن�سخة من �شهادة القيد في ال�سجل التجاري �سارية المفعول.
� )4أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى تطلبها الم�ؤ�س�سة.

مادة ()21

تقوم الم�ؤ�س�سة بدرا�سة طلب التجديد بعد ا�ستيفاء جميع الم�ستندات والبيانات المطلوبة،
و ُت�صدر قرارها بالموافقة �أو الرف�ض خالل خم�سة �أيام من تاريخ تقديم الطلب.
وفي حاالت رف�ض الطلب يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سبب ًا ،و ُيعت َبر انق�ضاء هذه المدة دون
رد بمثابة ر ْف�ض ًا �ضمني ًا للطلب.
ولطالب الترخي�ص الت ََّظلُّم من القرار ال�صادر بر ْف�ض طلبه وفق ًا لل�ضوابط المن�صو�ص
عليها في القانون.

الفرع الثاين
�إلغاء الرتخي�ص
مادة ()22

ُيلغى الترخي�ص في � ٍ ّأي من الحاالت الآتية:
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� )1إذا ثبت للم�ؤ�س�سة �أن َّ
المرخ�ص له قد ح�صل على الترخي�ص بنا ًء على معلومات �أو م�ستندات غير
�صحيحة.
� )2إذا فق َد َّ
المرخ�ص له �شرط ًا �أو �أكثر من �شروط الترخي�ص.
 )3تنازل المرخ�ص له عن الترخي�ص �أو الت�صرف فيه �إلى الغير.
 )4انتهاء المدة المحدَّدة له دون تجديده.
 )5اندماج ال�شخ�صية االعتبارية َّ
للمرخ�ص له دون الح�صول على الموافقة الم�سبقة من الم�ؤ�س�سة.
� )6إذا طلب َّ
المرخ�ص له �إنهاء الترخي�ص.
� )7إذا تمت ت�صفية ال�شخ�ص االعتباري المرخ�ص له.
� )8شطب �أو محو القيد في ال�سجل التجاري للمرخ�ص له.

الف�صل اخلام�س
�أحكام انتقالية وختامية
مادة ()23

على المطورين العقاريين والو�سطاء العقاريين ووكالء المبيعات العقاريين القائمين وقت
العمل بالقانون ،طلب توفيق �أو�ضاعهم خالل فترة �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بالقانون.
ويجوز للم�ؤ�س�سة �إعفاء طالب توفيق الأو�ضاع من بع�ض �شروط الترخي�ص ،ويمنح ترخي�ص ًا
انتقالي ًا لمدة �سنة ميالدية.

مادة ()24

ُيلغى كل حكم يخالف �أحكام هذا القرار.

مادة ()25

على الرئي�س التنفيذي تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة
الر�سمية.

رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
�سلمان بن عبداهلل بن حمد �آل خليفة
�صدر بتاريخ 13 :جمادى الآخرة 1439هـ
المـ ـ ــوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق 1 :م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2018م
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قرار رقم ( )2ل�سنة 2018
ب�ش�أن تراخي�ص م�شاريع التطوير العقاري
رئي�س مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري.
بعد االطالع على قانون تنظيم القطاع العقاري ال�صادر بالقانون رقم ( )27ل�سنة ، 2017
وعلى المر�سوم رقم ( )69ل�سنة  2017بتنظيم م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري،
وعلى القرار رقم ( )5ل�سنة  2018ب�ش�أن تحديد الر�سوم الم�ستحقة على الخدمات والطلبات
والتراخي�ص ال�صادرة طبق ًا لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري،
وبنا ًء على ع ْر�ض الرئي�س التنفيذي لم�ؤ�س�سة التنظيم العقاري،
وبعد موافقة مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري،

قرر الآتي:
الف�صل الأول
�أحكام عامة
الفرع الأول
مادة ()1
تعاريف

المعاني الواردة
في تطبيق �أحكام هذ القرار يكون للكلمات والعبارات ال��واردة فيه ذات
َ
في قانون تنظيم القطاع العقاري ال�صادر بالقانون رقم ( )27ل�سنة  ،2017ويكون للكلمات
المعاني المبين َة قرينَ ٍّ
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
والعبارات التالية
كل منها ،ما لم ِ
َ
القانون :قانون تنظيم القطاع العقاري ال�صادر بالقانون رقم ( )27ل�سنة ,2017
م�شروع التطوير العقاري �أو الم�شروع :الم�شروع الذي يعتزم فيه المطور بيع الوحدات العقارية
على الخريطة ،و�أعمال م�شاريع تطوير العقارات التي ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء.
الترخي����ص :الموافقة النهائي���ة المكتوبة ال�صادرة عن الم�ؤ�س�س���ة بالترخي�ص لم�شروع التطوير
العقاري.
المهند����س اال�ست�ش���اري :مهند����س ا�ست�شاري مرخ�ص له من قبل مجل����س تنظيم مزاولة المهن
الهند�سية.
الم�شروع القائم :م�شروع التطوير العقاري القائم قبل العمل بالقانون.
الرخ�صة ال�سابقة :الموافقة النهائية المكتوبة ال�صادرة بموجب القانون رقم ( )28ل�سنة 2014
في �ش�أن التطوير العقاري.
�سج�ل�ات م�شاري���ع التطوي���ر العقاري� :سجل قي���د البيع على الخريطة ،و�سج���ل �أعمال م�شاريع
التطوير العقاري.
�سجل قيد م�شاريع البيع على الخريطة :ال�سجل المن�ش�أ بموجب المادة ( )19من القانون.

25

26

العدد – 3355 :الخميس  1مارس 2018

�سج���ل قي���د �أعمال م�شاريع تطوير العقارات :ال�سجل المن�ش����أ بموجب الفرع الرابع من الف�صل
الثاني من هذا القرار لقيد �أعمال م�شاريع تطوير العقارات.
بيان الإف�صاح :البيانات والوثائق التي يجب �أن تقدم للم�شتري قبل � 7أيام على الأقل من الدخول
في عقد البيع.
رخ�صة �إعالن البحث الميداني :موافقة كتابية م�ؤقتة �صادرة عن الم�ؤ�س�سة ت�سمح ب�إجراء بحث
ميداني لم�شروع التطوير العقاري قبل �إ�صدار الترخي�ص.
ر�سال���ة اهتم���ام :ر�سالة كتابية �ص���ادرة عن �شخ�ص يبدي رغبته الجادة في التعاقد على وحدة �أو
�أكثر من وحدات م�شروع التطوير العقاري.
الم�شتري المهتم :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري �صاحب ر�سالة االهتمام.
عق���د حج���ز :اتفاق مكتوب بين المطور والم�شت���ري المهتم بغر�ض حجز وحدة عقارية للم�شتري
قبل الدخول في عقد بيع نهائي.

الفرع الثاين
نطاق �سريان القرار
مادة ()2

ت�سري الأحكام المن�صو�ص عليها في هذ القرار على التراخي�ص الآتية:
 -1م�شاريع البيع على الخريطة.
� - 2أعمال م�شاريع تطوير العقارات التي ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء.

الف�صل الثاين
الرتاخي�ص
الفرع الأول
�سلطة �إ�صدار الرتخي�ص
مادة ()3

تتولى الم�ؤ�س�سة �إ�صدار تراخي�ص م�شاريع التطوير العقاري في المملكة.

مادة ()4

ال يجوز للمطور البدء في م�شروع التطوير العقاري� ،أو االعالن عنه �إال بعد الح�صول على
ترخي�ص من الم�ؤ�س�سة ،وقيده في ال�سجل المعد لذلك.

الفرع الثاين
طلب الرتخي�ص
مادة ()5

يقدم المطور طلب الح�صول على الترخي�ص �إلى الم�ؤ�س�سة ،وفقا للنموذج المعد لذلك،
مرفقة به البيانات والم�ستندات الآتية:
 -1وثيقة ملكية الأر�ض �أو ما يقوم مقامها خالية من �أية حقوق عينية� ،أو موافقة �أ�صحاب الحق العيني
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على تنفيذ الم�شروع وبيع وحداته.
 -2الت�صاميم الهند�سية الإن�شائية والمعمارية المعتمدة.
 -3ن�سخة من المخطط الرئي�سي.
 -4ن�سخ���ة م���ن النظام الرئي�سي مبينة في���ه مراحل تنفيذ و�إنج���از الم�شروع و�أية ترتيب���ات �أو تق�سيم
للم�شروع.
 -5ترخي�ص البناء وفقا لأحكام قانون تنظيم المباني.
 -6ن�سخة من االتفاقات المبرمة بين المطورين ،ذات ال�صلة بالم�شروع.
 -7ما يفيد الت�أ�شير بالم�شروع في �صحيفة الأر�ض بال�سجل العقاري.
 -8برنامج تف�صيلي بالأعمال الإن�شائية والمعمارية و�أعمال الخدمات المتعلقة بم�شروع التطوير.
 -9كتاب من مهند�س ا�ست�شاري بتحديد القيمة التقديرية للم�شروع ،ومدة �إنجازه.
 -10ن�سخة من نموذج عقد بيع وحدات الم�شروع.
� -11شهادة من �أمين ح�ساب ال�ضمان تفيد فتح ح�ساب ال�ضمان ،وتحتوي على بيانات الح�ساب.
 -12البيانات الرئي�سية المتعلقة بطرق تمويل الم�شروع وفقا للنموذج المعد من الم�ؤ�س�سة.
 -13رخ�صة المطور.
 -14ما يفيد �سداد الر�سم المقرر.
� -15أية بيانات �أو م�ستندات �أخرى تطلبها الم�ؤ�س�سة.

الفرع الثالث
�إ�صدار الرتخي�ص
مادة ()6

تقوم الم�ؤ�س�سة بدرا�سة طلب الترخي�ص بعد ا�ستيفاء جميع الم�ستندات المطلوبة ،و ُت�صدر
يوما من تاريخ تقديم الطلب مرفقا به الم�ستندات
قرارها بالموافقة �أو الرف�ض خالل �أربعين ً
كاملة .
وفي حاالت رف�ض الطلب يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سبب ًا ،و ُيعت َبر انق�ضاء هذه المدة دون
رد بمثابة ر ْف�ضا �ضمنيا للطلب.
ولطالب الترخي�ص الت ََّظلُّم من القرار ال�صادر بر ْف�ض طلبه وفق ًا لل�ضوابط المن�صو�ص
عليها في القانون.

مادة ()7

تكون الرخ�صة �سارية طوال الفترة المحددة من قبل المهند�س اال�ست�شاري ،وللم�ؤ�س�سة بناء
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على طلب مقدم من المطور مد الترخي�ص.

الفرع الرابع
�سجالت قيد م�شاريع التطوير العقاري
مادة ()8

مع مراعاة �أحكام المادة ( )19من القانون يكون قيد البيانات المتعلقة بم�شاريع البيع على
الخريطة في �سجل قيد م�شاريع البيع على الخريطة طبقا لأحكام هذا القرار .
وين�ش�أ بالم�ؤ�س�سة �سجل ي�سمى (�سجل قيد �أعمال م�شاريع تطوير العقارات) ،ويكون عبارة
عن �سجل ورقي �أو �إلكتروني تقيد فيه البيانات المتعلقة ب�أعمال م�شاريع تطوير العقارات طبقا
لأحكام هذا القرار.

مادة ()9

تقيد في �سجالت م�شاريع التطوير العقاري والبيانات والمعلومات المتعلقة بها وعلى الأخ�ص
ما يلي:
 -1بيانات الترخي�ص.
 -2البيان���ات المتعلقة بمطور الم�ش���روع ،والمطور الفرعي �إن وجد ،وحقوق���ه والتزاماته تجاه المطور
الرئي�سي والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر في حقوق والتزامات الم�شترين.
 -3البيانات والخطط والموا�صفات والت�صاميم والر�سوم المتعلقة بالم�شروع .
� -4أي توجي���ه �أو تقييد �أو ا�شت���راط �أو تدبير �أو عقوبة �صادرة من الم�ؤ�س�سة �أو �أية جهة مخت�صة تتعلق
بالم�شروع.
 -5البيان���ات والتفا�صي���ل المتعلق���ة بح�س���اب ال�ضم���ان �أو �أية �ضمان���ات مالية �أو ط���رق تمويلية تتعلق
بالم�شروع.
 -6الحق���وق العيني���ة الأ�صلي���ة والتبعية المترتبة على الم�ش���روع ،وما قد يطر�أ عليه م���ن تغيير �أو على
ملكيته �أو على المطورين القائمين به �أو غير ذلك من م�سائل.
ويجب على الم�ؤ�س�سة �أن تخطر المطور ب�أي تعديل على البيانات والمعلومات المتعلقة
بم�شروعه والمقيدة في ال�سجل وذلك خالل مدة ال تجاوز �سبعة �أيام عمل.
ويجب على المطور �إخطار الم�ؤ�س�سة ،وفقا للنموذج المعد لذلك ،ب�أية بيانات �أو معلومات
غير �صحيحة �أو غير دقيقة مقيدة في ال�سجل وذلك خالل مدة ال تجاوز ع�شرة �أيام عمل من
تاريخ علمه بذلك.
يكون ال�سجل متاح ًا لالطالع عليه من الجمهور وا�ستخراج �صورة م�ص َّدقة من البيانات
والمعلومات المق َّيدة فيه �أو �شهادة �سلبية بعدم �إدراج �أمر مع َّين فيه وذلك بعد �سداد الر�سوم
المق َّررة.
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الف�صل الثالث
رهن م�شاريع التطوير العقاري والت�صرف فيها
الفرع الأول
رهن م�شروع التطوير العقاري
مادة ()10

يحظر على المطور رهن الم�شروع �إال بغر�ض الح�صول على قر�ض من م�ؤ�س�سة تمويل
مرخ�صة من قبل م�صرف البحرين المركزي ب�شرط �أن يتعهد المطور ومموله بالآتي:
� -1إخطار �أي م�شترى بالرهن كتابة ،والن�ص عليه في عقد البيع.
 -2رف���ع �إ�ش���ارة الرهن العق���اري عن �سند ملكية �أي وح���دة عقارية قام الم�شتري ب�س���داد كامل ثمنها
و�أودعه في ح�ساب ال�ضمان.
� -3إيداع مبلغ التمويل بالكامل مبا�شرة في ح�ساب ال�ضمان.

الفرع الثاين
الت�صرف يف كامل امل�شروع
مادة ()11

يحظر على المطور القيام ب�أي ت�صرف يتعلق بكامل الم�شروع دون الح�صول على �إذن كتابي
من قبل الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة.

الف�صل الرابع
الإعالن
الفرع الأول
الإعالن عن البحث امليداين
مادة ()12

يجوز للمطور قبل ح�صوله على رخ�صة الم�شروع� ،أن يطلب من الم�ؤ�س�سة رخ�صة �إعالن
بحث ميداني وفقا للنموذج المعد لذلك ،على �أن يكون م�صحوب ًا بالبيانات والم�ستندات الآتية:
 -1المخطط الرئي�سي المعتمد.
 -2تفا�صيل رخ�صة المطور.
 -3و�صف الم�شروع ،وي�شمل الآتي:
�أ  -ا�ستخدام الأر�ض.
ب  -ارتفاع البناء.
ج  -المراحل المتوقعة للبناء.
د  -المرافق المتوقع توفرها.
 -4و�ص���ف الم�شروع بالحملة االعالنية المزمع تنفيذها وو�سائل الإعالم الم�ستخدمة بال�شكل المعتمد
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من قبل الم�ؤ�س�سة.

مادة ()13

تقوم الم�ؤ�س�سة بدرا�سة طلب ترخي�ص �إعالن البحث الميداني بعد ا�ستيفاء جميع الم�ستندات
المطلوبة ،و ُت�صدر قرارها بالموافقة �أو الرف�ض خالل � 5أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مرفقا
به الم�ستندات كاملة .
وفي حاالت رف�ض الطلب يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سبب ًا ،و ُيعت َبر انق�ضاء هذه المدة دون
رد بمثابة ر ْف�ضا �ضمنيا للطلب.
ولطالب الترخي�ص الت ََّظلُّم من القرار ال�صادر بر ْف�ض طلبه وفق ًا لل�ضوابط المن�صو�ص
عليها في القانون.

مادة ()14

تنتهي رخ�صة �إعالن البحث الميداني تلقائيا بانق�ضاء ت�سعة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدارها� ،أو
ب�صدور رخ�صة الإعالن �أيهما �أقرب.
ويجوز للم�ؤ�س�سة بناء علي طلب المطور مد مدة رخ�صة �إعالن البحث الميداني على �أن
يقدم قبل انتهائه ب�شهر على الأقل ،وعلى الم�ؤ�س�سة البت في الطلب خالل خم�سة �أيام من تاريخ
تقديمه.

مادة ()15

تدون �أحكام و�شروط �إعالن البحث الميداني على جميع المواد الإعالنية الخا�صة بالم�شروع
بما في ذلك �شعار الم�ؤ�س�سة ورقم رخ�صة �إعالن البحث الميداني.

الفرع الثاين
ر�سالة االهتمام
مادة ()16

يجب على الم�شتري المهتم دفع مبلغ �ألف دينار بحريني عند توقيع ر�سالة االهتمام ،وي�سترد
هذا المبلغ كامال عند العدول عنها.

مادة ()17

�إذا ح�صل المطور على الترخي�ص خالل مدة ر�سالة االهتمام وجب عليه �أن يخطر الم�شتري
يوما التالية ل�صدوره.
المهتم بذلك خالل �أربعة ع�شر ً
وللم�شتري المهتم �أن يبرم عقد حجز خالل �شهرين من تاريخ �إخطاره ب�صدور الترخي�ص.

العدد – 3355 :الخميس  1مارس 2018

مادة ()18

ُتحدد مدة ر�سالة االهتمام باتفاق الطرفين ،وللم�شتري المهتم العدول عن ر�سالة االهتمام
بموجب �إخطار كتابي �إلى المطور خالل المدة المتفق عليها.
ويجب على المطور في حالة عدوله عن اال�ستمرار في تنفيذ م�شروع التطوير العقاري رد
جميع المبالغ المح�صلة من الم�شترين المهتمين.

مادة ()19

يحظر �إبرام عقد البيع خالل مدة ر�سالة االهتمام �إال بعد الح�صول على الترخي�ص.

مادة ()20

�إذا عجز المطور عن رد مبلغ ر�سالة االهتمام يكون للم�ؤ�س�سة الحق في اتخاذ �أي من
الإجراءات الآتية:
� -1إلغاء رخ�صة المطور.
 -2رف�ض طلب تجديد رخ�صة المطور.
 -3رف����ض �إ�ص���دار �أي ترخي����ص ل���ه حتى ل���و ت�شارك مع مق���دم الطلب الجدي���د �أو كان �ضم���ن �أغلبية
الم�ساهمين في م�شروع تطوير عقاري.

الفرع الثالث
الرتخي�ص الإعالين
مادة ()21

يحظر على المطور �أو المرخ�ص له بمزاولة الو�ساطة العقارية الإعالن في و�سائل الإعالم
المحلية �أو الأجنبية وب�أية و�سيلة �إعالنية بما في ذلك الجرائد والمواقع الإلكترونية �أو الم�شاركة
في المعار�ض داخل المملكة �أو خارجها ،للترويج لبيع وح��دات الم�شروع دون الح�صول على
ترخي�ص بذلك من الم�ؤ�س�سة.

مادة ()22

ُيقدم طلب الترخي�ص الإعالني �إلى الم�ؤ�س�سة مرفقا به البيانات والم�ستندات الآتية:
 -1ا�سم الم�شروع والموقع ،ورقم ترخي�ص الم�شروع.
 -2كافة التفا�صيل المتعلقة بالمطور ومعلومات ترخي�صه.
 -3و�صف الخطة الإعالنية المزمع القيام بها ،وو�سائل الإعالم الم�ستخدمة بال�شكل الذي توافق عليه
الم�ؤ�س�سة.
 -4الرخ�صة �أو �أي موافقة �أخرى مطلوبة بموجب �أي قانون �آخر في المملكة.
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 -5خطاب من �أمين ح�ساب ال�ضمان يفيد �إن�شاء ح�ساب �ضمان.
� -6أية بيانات �أو م�ستندات �أخرى تطلبها الم�ؤ�س�سة.

مادة ()23

تدون �أحكام و�شروط الإع�لان على الرخ�صة الإعالنية بما في ذلك �شرط عر�ض �شعار
الم�ؤ�س�سة ورقم رخ�صة الإعالن على جميع المواد الإعالنية الخا�صة بالم�شروع.

مادة ()24

تقوم الم�ؤ�س�سة بدرا�سة طلب الترخي�ص الإعالني بعد ا�ستيفاء جميع الم�ستندات المطلوبة،
و ُت�صدر قرارها بالموافقة �أو الرف�ض خالل � 5أي��ام عمل من تاريخ تقديم الطلب مرفقا به
الم�ستندات كاملة .
وفي حاالت رف�ض الطلب يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سبب ًا ،و ُيعت َبر انق�ضاء هذه المدة دون
رد بمثابة ر ْف�ضا �ضمنيا للطلب.
ولطالب الترخي�ص الت ََّظلُّم من القرار ال�صادر بر ْف�ض طلبه وفق ًا لل�ضوابط المن�صو�ص
عليها في القانون.

الفرع الرابع
عقد احلجز مبوجب رخ�صة الإعالن
مادة ()25

يجب على المطور الذي ح�صل على رخ�صة �إعالن �أن يبرم عقد حجز مع الم�شتري المهتم
الذي يرغب في التعاقد خالل �شهرين من تاريخ الح�صول على ترخي�ص الإعالن على �أن يخطر
الم�شتري المهتم خالل ثالثة �أيام على الأكثر من تاريخ ح�صوله على الترخي�ص بالإعالن.
وال يجوز �إبرام عقد الحجز مع الم�شترين المهتمين �إال بعد انق�ضاء المدة الم�شار �إليها في
الفترة ال�سابقة.

مادة ()26

تحدد مدة عقد الحجز باتفاق الطرفين ب�شرط �أال تقل المدة عن �سبعة �أيام ،ويجوز للحاجز
خاللها العدول عن العقد.

مادة ()27

يجب على الحاجز عند توقيع عقد الحجز دفع مبلغ ت�أمين بن�سبة  %1من �سعر البيع المعلن،
ويدخل في مبلغ الت�أمين مبلغ ر�سالة االهتمام.

العدد – 3355 :الخميس  1مارس 2018

مادة ()28

مخ�صوما
في حالة عدول الحاجز عن عقد الحجز� ،أو انتهاء مدته ف�إنه ي�سترد مبلغ الت�أمين
ً
منه م�صاريف �إدارية بحد �أق�صى مائتي دينار بحريني ل�صالح المطور.

الف�صل الرابع
�أحكام وبيانات عقد بيع امل�شروع
الفرع الأول
�أحكام عقد البيع
مادة ()29

يحظر �إبرام عقد البيع �إال بعد م�ضي �سبعة �أيام من ا�ستالم الحاجز بيان االف�صاح ،وتطبق
على العقد الأحكام المقررة بعقد البيع.

مادة ()30

تعتبر التزامات المطور الواردة في بيان الإف�صاح جزءا ال يتجز�أ من العقد.

مادة ()31

يلتزم الم�شتري ب�سداد ن�سبة  %10من المبلغ المتفق عليه عند توقيع العقد ،ويدخل في هذه
الن�سبة مبلغ عقد الحجز.

الفرع الثاين
بيانات عقد البيع
مادة ()32

يجب �أن يت�ضمن عقد البيع ،البيانات الآتية:
 -1ا�سم وعنوان الم�شتري ،والمطور ورقم رخ�صته.
 -2ا�سم الم�شروع والموقع ورقم ترخي�ص الم�شروع.
 -3تاريخ �إنجاز المطور للوحدة وت�سليمها للم�شترى.
 -4ع���دد الوحدات العقارية وو�صفها وموا�صفاتها بما في ذلك �أبعاد الوحدة والحقوق المرتبطة ،وكذا
المواقف والحقوق الخا�صة في الأجزاء الم�شتركة.
 -5جميع تفا�صيل العقار الم�شترك.
ويعتبر باطال كل عقد لم يت�ضمن �أي بيان من هذه البيانات.

مادة ()33

للم�ؤ�س�سة الحق في �إ�صدار نموذج عقد بيع الم�شروع ،والمبادئ التوجيهية ب�ش�أن ت�سجيل
�شهادة �إتمام الم�شروع �أو الوحدة العقارية ،وم�ستندات بدء الجمعية العامة التحاد المالك.
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مادة ()34

يجب على المطور ت�سجيل عقد البيع ،ودفع الر�سم المقرر �إلى الم�ؤ�س�سة ،وتقوم الم�ؤ�س�سة
بالترتيب لت�سجيل العقد في �سجل البيع لدى جهاز الم�ساحة والت�سجيل العقاري ،ويجوز للمطور
�أن يطالب الم�شتري بر�سوم الت�سجيل مالم يتفق على خالف ذلك.

الفرع الثالث
بيان الإف�صاح
مادة ()35

يجب �أن ترفق بعقود الحجز المبرمة بعد �إ�صدار الترخي�ص البيانات والم�ستندات الآتية:
 -1م�سودة عقد الم�شروع للوحدة العقارية.
 -2النظام الرئي�سي المت�ضمن الن�سبة المئوية للح�صة ال�شائعة للم�شتري في الأجزاء الم�شتركة.
 -3النظام الأ�سا�سي التحاد المالك.
 -4بي���ان يحدد الميزاني���ة الإر�شادية لم�صروفات ال�صيانة للعامين التاليي���ن لإتمام الوحدة العقارية،
والإدارة المحتملة للأجزاء الم�شتركة وف ًقا للنظام الأ�سا�سي التحاد المالك.
 -5ن�سخ من الم�ستندات التي يعدها المطور ب�ش�أن تقييد حقي اال�ستعمال واال�ستغالل لم�شتري الوحدة
العقارية.
� -6أية بيانات مطلوبة من قبل �أية جهة حكومية.
� -7أية تفا�صيل �أخرى تطلبها الم�ؤ�س�سة.

الفرع الرابع
الت�سليم
مادة ()36

يجب على المطور �إخطار الم�شتري بخطاب م�سجل بتاريخ ت�سليم الوحدة العقارية ويلتزم
بالت�سليم في هذا التاريخ.
ويقوم الم�شتري بالتوقيع على �إقرار يفيد ت�سلم الوحدة العقارية وفقا للموا�صفات وعقد
البيع.

مادة ()37

للم�شتري الحق في معاينة الوحدة العقارية قبل ت�سلمها.
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الفرع اخلام�س
خطة الدفع
مادة ()38

يحدد عقد البيع �إجمالي �سعر الوحدة العقارية ،والمدفوعات المرحلية المرتبطة بتقدم
العمل ون�سبة �إنجاز الم�شروع ب�شرط �أال تتجاوز المدفوعات المرحلية جدول الدفع الآتي:
مراحل تقدم العمل

ن�سبة الإجناز

ن�سبة �سداد الدفعات

1

م�ستوى االن�شاء �صفر عند وقت �إبرام
العقد امللزم

دفعة مبدئية %10

2
3
4
5
6

�إمتام %20
�إمتام %40
�إمتام %60
�إمتام %80
الت�سليم

%20
%40
%60
%80
%100

مادة ()39

يجب على المطور قبل طلب دفعة مرحلية� ،أن يزود الم�شتري والم�ؤ�س�سة بتقرير مرحلي ُمعد
من قبل مهند�س ا�ست�شاري يبين الن�سبة المئوية لإنجاز الم�شروع.
وعند موافقة الم�ؤ�س�سة على المدفوعات المرحلية يجب على الم�شتري �سداد الدفعة
المطلوبة خالل ع�شرة �أيام عمل من تاريخ �إخطاره بالموافقة.

الفرع ال�ساد�س
الإخالل بالعقد
مادة ()40

�إذا �أُخل الم�شتري بالتزاماته وجب على المطور �إخطاره كتابيا بخطاب م�سجل بالوفاء بها
يوما من تاريخ الإخطار ،و�إال جاز له �إنهاء العقد واالحتفاظ بن�سبة  ٪10من المبلغ
خالل ت�سعين ً
المدفوع ،دون الم�سا�س بحقه في التعوي�ض عن الأ�ضرار.

مادة ()41

يجوز للم�شتري �إنهاء عقد البيع �إذا �أخل المطور بالتزامه في ت�سليم الوحدة خالل ال�ستة
�أ�شهر التالية لموعد الت�سليم ،بعد �إخطار المطور و�أمين ح�ساب ال�ضمان بخطاب م�سجل بطلب
يوما ،مع عدم الإخالل بحق الم�شتري في التعوي�ض عن الأ�ضرار،
ت�سليم الوحدة وفوات ت�سعين ً
ويحق له ا�سترداد جميع الأموال المدفوعة للمطور بموجب العقد.
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الفرع ال�سابع
الت�صرف يف الوحدة العقارية من قبل امل�شرتي قبل الت�سليم
مادة ()42

يجب على الم�شتري �إذا رغب في الت�صرف في وحدته العقارية قبل ا�ستالمها �أن يدفع
للمطور م�صروفات �إدارية بن�سبة  %1من قيمة الوحدة وبما ال يجاوز خم�سمائة دينار بحريني.
وت�سري على هذا الت�صرف الأحكام الواردة ب�ش�أن عقد البيع في هذا القرار.

الفرع الثامن
مادة ()43

تطبق �أحكام عقد البيع الواردة في القانون المدني فيما لم يرد ب�ش�أنه ن�ص في هذا القرار.

الف�صل اخلام�س
التدابري التي يجوز اتخاذها عند ثبوت املخالفة
مادة ()44

َّ
للمرخ�ص له �أنْ يقوم ب� ِّأي عمل �أو ن�شاط مخالف للغر�ض الذي ُم ِنح الترخي�ص له
ال يجوز
من �أجله ،وفي حالة مخالفة ذلك ،يجوز للم�ؤ�س�سة اتخاذ التدابير المن�صو�ص عليها في القانون.

الف�صل ال�ساد�س
الأحكام االنتقالية
الفرع الأول
توفيق الأو�ضاع
مادة ()45

على كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري حا�صل على رخ�صة �سابقة توفيق �أو�ضاعه طبقا لأحكام
هذا القرار خالل فترة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بالقانون.

ترخي�ص بديل مل�شروع قائم
مادة ()46

يجب على المطور الذي بدء في تنفيذ م�شروع قائم ولدية رخ�صة �سابقة �سارية المفعول �أن
يقدم طلبا بترخي�ص بديل – معفي من الر�سوم  -للفترة المتبقية من الترخي�ص ال�سابق ،وفقا
للنموذج المعد لذلك ،مرفقة به الم�ستندات الآتية:
 -1خطة الإن�شاء مو�ضحة الم�ستوى الحالي للإن�شاء وجدول �إتمام وت�سليم الوحدات العقارية.
 -2خطة تمويل تبين كيفية تمويل موازنة الإن�شاء.
� -3شهادة من �أمين ح�ساب ال�ضمان تفيد فتح ح�ساب ال�ضمان ،وتحتوي على بيانات الح�ساب ،وم�ستوى
تمويل ح�ساب ال�ضمان.
 -4ملخ����ص ج���دول المبيعات مدرج به جمي���ع الوحدات العقارية والو�ضع الحال���ي لمبيعات الوحدات،
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و�أ�سماء الم�شتريين ،ون�سبة المبالغ المدفوعة لكل وحدة.
 -5الرخ�صة ال�سابقة.
� -6إق���رار يت�ضم���ن تفو�ض الم�ؤ�س�سة في الح�ص���ول على جميع الم�ستندات الت���ي ُقدمت للح�صول على
الترخي�ص ال�سابق.
� -7أية بيانات �أخرى تطلبها الم�ؤ�س�سة.

مادة ()47

يجب على المطور �أن يرفق مع الطلب جميع عقود بيع الوحدات المباعة ،لترتيب ت�سجيل
عقود البيع في ال�سجل المعد لذلك لدى جهاز الم�ساحة والت�سجيل العقاري ،وللمطور �أن ي�سترد
هذه الر�سوم من الم�شتري ،مالم يتفق على خالف ذلك.

مادة ()48

عند موافقة الم�ؤ�س�سة على طلب الح�صول على ترخي�ص بديل تقوم بالآتي:
 -1ت�سجيل جميع الم�ستندات المرفقة بطلب الترخي�ص ال�سابق في �سجل م�شروع التطوير.
� -2إلغاء الرخ�صة ال�سابقة.
� -3إ�صدار رخ�صة بديلة للمطور للمدة المتبقية من الرخ�صة ال�سابقة غير منتهية ال�صالحية.

مادة ()49

تقوم الم�ؤ�س�سة بدرا�سة الطلب بعد ا�ستيفاء جميع الم�ستندات المطلوبة ،و ُت�صدر قرارها
يوما من تاريخ تقديم الطلب مرفقا به الم�ستندات كاملة .
بالموافقة �أو الرف�ض خالل �أربعين ً
وفي حاالت رف�ض الطلب يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سبب ًا ،و ُيعت َبر انق�ضاء هذه المدة دون
رد بمثابة ر ْف�ضا �ضمنيا للطلب.
ولطالب الترخي�ص الت ََّظلُّم من القرار ال�صادر بر ْف�ض طلبه وفق ًا لل�ضوابط المن�صو�ص
عليها في القانون.

مادة ()50

يجب على المطور الذي يح�صل على الرخ�صة البديلة �أن يلتزم بترتيبات ومبادئ ح�ساب
ال�ضمان.

الفرع الثالث
ترخي�ص تطوير انتقايل مل�شروع قائم
مادة ()51

يجب على المطور الذي يتولى م�شروع قائم وال يمتلك رخ�صة �أن يتقدم بطلب الح�صول
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على رخ�صة تطوير انتقالية لم�شروع قائم� ،أو يتقدم بطلب الح�صول على رخ�صة تطوير وفق ًا
لل�ضوابط الواردة في هذا القرار ،ويرفق بالطلب الم�ستندات الآتية:
 -1وثيقة ملكية الأر�ض �أو ما يقوم مقامها خالية من �أية حقوق عينية� ،أو موافقة �أ�صحاب الحق العيني
في الم�شروع.
 -2موافقة لتنفيذ المخطط الرئي�سي للم�شروع ورخ�ص البناء.
 -3تعهد من قبل المطور الرئي�سي �أو الفرعي ح�سب نوع الم�شروع ب�إنهاء الإن�شاءات خالل مدة الرخ�صة
 -4كتاب من مهند�س ا�ست�شاري بتحديد القيمة التقديرية للم�شروع ،
 -5تعهد من قبل المطور با�ستمرارية ملكية البناء والم�ساحات المبينة في الخطط الهند�سية والمملوكة
باال�شتراك.
 -6ن�سخة من نموذج عقد البيع المزمع ا�ستخدامه لبيع الوحدات.
 -7الت�صاميم الهند�سية الإن�شائية والمعمارية المعتمدة.
 -8البيانات الرئي�سية المتعلقة بطرق تمويل الم�شروع وفقا للنموذج المعد من الم�ؤ�س�سة.
� -9شهادة من �أمين ح�ساب ال�ضمان تفيد فتح ح�ساب ال�ضمان ،وتحتوي على بيانات الح�ساب.
 -10ما يفيد خبرة المطور ،والقدرة المالية وال�سلوكية لتولي الم�شروع.
 -11خطة الإن�شاء وتظهر الم�ستوى الحالي للإن�شاء وجدول الإتمام والت�سليم.
 -12ملخ����ص ج���دول المبيعات ي���درج جميع الوح���دات العقاري���ة والو�ضع الحالي لمبيع���ات الوحدات
العقارية ،وتفا�صيل الم�شتريين ون�سبة ما تم دفعه بخ�صو�ص الوحدات العقارية.

مادة ()52

يجب على المطور �أن يرفق مع الطلب جميع عقود البيع وما يفيد �سداد الر�سوم للم�ؤ�س�سة.

مادة ()53

يجب على المطور الذي يح�صل على رخ�صة التطوير االنتقالي �أن يلتزم بترتيبات ومبادئ
ال�ضمان الم�ؤقتة للم�ؤ�س�سة.

مادة ()54

تقوم الم�ؤ�س�سة بدرا�سة الطلب بعد ا�ستيفاء جميع الم�ستندات المطلوبة ،و ُت�صدر قرارها
يوما من تاريخ تقديم الطلب مرفقا به الم�ستندات كاملة .
بالموافقة �أو الرف�ض خالل �أربعين ً
وفي حاالت رف�ض الطلب يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سبب ًا ،و ُيعت َبر انق�ضاء هذه المدة دون
رد بمثابة ر ْف�ضا �ضمنيا للطلب.
ولطالب الترخي�ص الت ََّظلُّم من القرار ال�صادر بر ْف�ض طلبه وفق ًا لل�ضوابط المن�صو�ص
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عليها في القانون.

الفرع الثالث
ترخي�ص �إعالن املدة االنتقالية
مادة ()55

يجوز للمطور الذي يتولى م�شروع قائم وال يمتلك رخ�صة �أن يتقدم بطلب الح�صول على
رخ�صة �إعالن لفترة انتقالية ،ويرفق بالطلب الم�ستندات الآتية:
 -1ترخي�ص المطور.
� -2شهادة من �أمين ح�ساب ال�ضمان تفيد فتح ح�ساب ال�ضمان ،وتحتوي على بيانات الح�ساب.
 -3رخ�صة البناء لم�شروع التطوير المقترح.

مادة ()56

يكون للمطور خالل مدة رخ�صة الإعالن االنتقالية الحق في الآتي:
 -1الإع�ل�ان عن الم�ش���روع ب�شرط عر�ض رقم رخ�صة الإعالن االنتقالية و�شع���ار الم�ؤ�س�سة على جميع
المواد الإعالنية.
� -2إبرام عقود الحجز مع الم�شترين المهتمين ،لمدة ال تتجاوز فترة �صالحية الإعالن االنتقالي.
 -3ا�ستالم ر�سوم الحجز من الم�شترين المهتمين و�إيداعها في ح�ساب ال�ضمان.

مادة ()57

تقوم الم�ؤ�س�سة بدرا�سة الطلب بعد ا�ستيفاء جميع الم�ستندات المطلوبة ،و ُت�صدر قرارها
بالموافقة �أو الرف�ض خالل � 5أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مرفقا به الم�ستندات كاملة .
وفي حاالت رف�ض الطلب يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سبب ًا ،و ُيعت َبر انق�ضاء هذه المدة دون
رد بمثابة ر ْف�ضا �ضمنيا للطلب.
ولطالب الترخي�ص الت ََّظلُّم من القرار ال�صادر بر ْف�ض طلبه وفق ًا لل�ضوابط المن�صو�ص
عليها في القانون.

مادة ()58

تنتهي �صالحية جميع تراخي�ص الإعالن االنتقالية تلقائيا في � 1سبتمبر .2018

مادة ()59

ت�سري �أحكام عقد الحجز بموجب رخ�صة الإعالن على عقود الحجز المبرمة بناء على
ترخي�ص �إعالن انتقالي.
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الفرع اخلام�س
امل�شروعات املتعرثة
مادة ()60

يجوز للم�ؤ�س�سة رف�ض طلب الترخي�ص �إذا تبين لها �أن الم�شروع لم يعد قيد التنفيذ لت�أخر
البناء لمدة � 12شه ًرا عن جدول الإن�شاء� ،أو كان مح ًال لنزاع بين المطور والم�شترين.

الفرع ال�ساد�س
�أحكام ختامية
مادة ()61

يلغى كل حكم يخالف �أحكام هذا القرار.

مادة ()62

على الرئي�س التنفيذي تنفيذ هذا القرار ,ويعمل به اعتبار ًا من تاريخ ن�شره في الجريدة
الر�سمية.

رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
�سلمان بن عبداهلل بن حمد �آل خليفة
�صدر بتاريخ 13 :جمادى الآخرة 1439هـ
المـ ـ ــوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق 1 :م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2018م
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م�سرف البحرين املركزي

قرار رقم ( )10ل�سنة 2018
ب�ساأن اإلغاء الرتخي�ص املمنوح
لـ(تركي فاين�س�ص كاتيلم بنكا�سي اإيه .اإ�ص)
محافظ م�سرف البحرين المركزي:
بعد االطالع على قانون م�سرف البحرين املركزي واملوؤ�س�سات املالية ال�سادر بالقانون رقم ()64
ل�سنة  2006وتعديالته،
وبنا ًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُيلغى ترخي�س م�سرف قطاع جملة (فرعِ -و ْفق ًا للمبادئ االإ�سالمية) لـ(تركي فاين�س�س كاتيلم
بنكا�سي اإيه .اإ�س) املمنوح بتاريخ  24فرباير  2015وامل�سجل حتت ال�سجل التجاري رقم (.)93974-1

مادة ()2

ُيع َمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره ،وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حمافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد حممد املعراج
�سدر بتاريخ 11 :جمادى االآخرة 1439هـ
المـ ـ ــواف ـ ــق 27 :ف ـب ـ ـ ــراي ـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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م�سرف البحرين املركزي

قرار رقم ( )11ل�سنة 2018
ب�ساأن اإجراءات وقواعد تطبيق منوذج التنظيم الذاتي لالأ�سواق املالية
َّ
املرخ�ص لها من ِق َبل م�سرف البحرين املركزي يف �ساأن اإدراج الأوراق والأدوات
املالية بعد ط ْرحها لالكتتاب العام
محافظ م�سرف البحرين المركزي:
بعد االطالع على قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 2001
وتعديالته،
وعلى قانون م�سرف البحرين املركزي واملوؤ�س�سات املالية ال�سادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة
 2006وتعديالته،
وعلى الئحة قواعد واإجراءات اإدراج وتداول االأوراق واالأدوات املالية يف االأ�سواق املالية َّ
املرخ�س
لها من ِق َبل م�سرف البحرين املركزي ،ال�سادرة بالقرار رقم ( )17ل�سنة ،2012
وعلى جملد التوجيهات ال�سادر عن م�سرف البحرين املركزي،
وبنا ًء على ع ْر�س مدير اإدارة مراقبة االأ�سواق املالية بامل�سرف،

قرر الآتي:
مادة ()1

يف تطبيق اأحكام هذا القرار ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ
ين املبين َة قرينَ ك ٍّل منها ،ما مل
يقت�س �سياق الن�س خالف ذلك:
القانون

قانون م�سرف البحرين املركزي واملوؤ�س�سات املالية ال�سادر بالقانون رقم ()64
:
ل�سنة 2006

امل�سرف

:

م�سرف البحرين املركزي

اإدارة مراقبة االأ�سواق
املالية

:

اإدارة مراقبة االأ�سواق املالية بامل�سرف

ال�سوق
اجلهات امل�سدرة
مقدِّ م الطلب

�سوق ُم َر َّخ�س له من ِق َبل امل�سرف ليتم من خالله تداول االأوراق واالأدوات املالية
:
طبق ـ ًا الأحكام قانون امل�سرف
ال�سركات واجلهات االأخرى التي تد َرج اأوراقها اأو اأدواتها املالية يف ال�سوق طبق ًا
:
للقانون
:

اجلهة امل�سدرة ،اأو اجلهة املعنية التي تقوم بتقدمي طلب االإدراج نيابة عنها
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مادة ()2
لوائح واأدلة التعليمات املتعلقة بقواعد الإدراج

على ال�سوق اإ�سدار لوائح واأدلة التعليمات املتعلقة باإدراج االأوراق واالأدوات املالية يف ال�سوق ،على
اأنْ يتم اعتمادها واأية تعديالت تطراأ عليها بعد احل�سول على موافقة امل�سرف.

مادة ()3

على ال�سوق عند اإعداد اللوائح واأدلة التعليمات املن�سو�س عليها يف املادة ( )2من هذا القرار
مراعاة حماية حقوق امل�ستثمرين واملتعاملني ،ومبادىء االإف�ساح وال�سفافية ،واملخاطر النظامية.

مادة ()4

عترب ال�سوق املعني هو نقطة االت�سال الرئي�سية لكافة طلبات االإدراج
الأغرا�س تطبيق هذا القرارُ ،ي َ
خالل فرتة تقدمي ومراجعة الطلب.

مادة ()5
طلبات اإدراج الأوراق والأدوات املالية بعد ط ْرحها لالكتتاب العام

الم�س ـ ِـدرة الراغبة ف ــي اإدراج االأوراق المالية اأو االأدوات المالي ــة الخا�سة بطلبات
 - 1عل ــى الجهات ْ
َّ
الطـ ـ ْرح العام تقديم ن�سختي ــن من طلب االإدراج مرفق بهما م�سودتان م ــن ن�سرة االإ�سدار وجميع
البيانات والم�ستندات الموؤ ِّيدة للطلب (الوثائق) اإلى ال�سوق المعني ،ويجب اأنْ تكون تلك البيانات
والم�شتن ��دات م�شتوفي ��ة لل�شروط ال ��واردة في مجلد التوجيه ��ات المعني ال�ش ��ادر عن الم�شرف
المحددة الواردة ف ��ي قواعد واج ��راءات الإدراج ال�شادرة عن ال�ش ��وق .ويقوم ال�شوق
وال�ش ��روط َّ
باإر�سال ن�سخة منها اإلى اإدارة مراقبة االأ�سواق المالية بالم�سرف فور ت�سلُّمها.
 - 2عل ــى ال�سوق مراجع ــة طلب االإدراج وجمي ــع البيانات والم�ستن ــدات (الوثائق) ِو ْفقـ ـ ًا للوائح واأدلة
التعليمات المتعلقة بقواعد االإدراج المن�سو�س عليها في المادة ( )2من هذا القرار والمتطلبات
الواردة في مجلد التوجيهات المعني ال�سادر عن الم�سرف .وعلى ال�سوق مناق�سة نتائج مراجعة
الطل ــب م ــع اإدارة مراقبة االأ�سواق المالية بالم�سرف خالل فت ــرة ال تتجاوز واحد ًا وع�سرين يوم ًا
من تاريخ تقديم الطلب.
 - 3عل ــى ال�س ــوق اإبالغ مق ــدِّم الطلب بنتائج مراجع ــة الطلب المتفق عليها م ــع اإدارة مراقبة االأ�سواق
المالية ليت�سنى له اأو للجهات االأخرى اإعادة تقديم الوثائق لل�سوق.
 - 4بع ــد اإتمام المراجعة النهائية لطل ــب االإدراج وجميع البيانات والم�ستندات (الوثائق) الموؤ ِّيدة له،
وبع ــد التاأكد من اأن جميع متطلبات الم�س ــرف وال�سوق قد تم ا�ستيفاوؤها ب�سكل كامل وعلى النحو
�سدر ال�سوق خطاب الموافقة على طل ــب االإدراج لمقدِّ م الطلب،
المطل ــوب في ن�سرة االإ�س ــدارُ ،ي ِ
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كم ــا يقوم الم�سرف بالتزامن مع هذه الموافقة باإ�سدار خطاب الموافقة على طلب طرح االأوراق
اأو االأدوات المالي ــة ،و الموافقة على ت�سجيل ن�سرة االإ�س ــدار الخا�سة َّ
بالط ْرح واالإدراج اإلى مقدِّ م
الطلب واإخطار ال�سوق بذلك.

مادة ()6

على مقدِّ م الطلب دفع الر�سوم اخلا�سة بت�سجيل ن�سرة االإ�سدار وبطلب االإدراج ،ك ٍّل منها للجهة
مبني يف اجلدول التايل:
املعنية كما هو َّ
الن�شاط

اجلهة املعنية

ر�سم ت�سجيل ن�سرة االإ�سدار
ْ

امل�سرف  ،وفق ًا ملجلد التوجيهات املعني ال�سادر عن امل�سرف

ر�سم مراجعة طلب االإدراج
ْ

ال�سوقِ ،و ْفق ًا للقواعد واالإجراءات املن�سو�س عليها يف اللوائح واأدلة
التعليمات املتعلقة باإدراج االأوراق واالأدوات املالية يف ال�سوق واملن�سو�س
عليها يف املادة ( )2من هذا القرار

مادة ()7

على كافة اجلهات واالأ�سخا�س املعنيني – كل يف ما يخ�سه – تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من
اليوم التايل لتاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

حمافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد حممد املعراج
�سدر بتاريخ 12 :جمادى االآخرة 1439هـ
الم ـ ـ ــواف ـ ــق 28 :فـبـ ـ ـ ــرايـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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هيئة تنظيم الت�سالت

قرار رقم ( )5ل�سنة 2018
املحا�سبي
بتعديل بع�ص اأحكام الالئحة التنظيمية للف�سل
َ
ال�سادرة عن هيئة تنظيم الت�سالت
رئي�س مجل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت:
بعد االطالع على قانون االت�ساالت ال�سادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2002
المع َّدل بالمر�سوم بقانون رقم ( )38ل�سنة ،2017
المحا�سبي ال�سادرة عن هيئة تنظيم االت�ساالت بتاريخ 2
وعلى الالئحة التنظيمية للف�سل
َ
اأغ�سط�س ،2004
وبعد الت�ساور مع االأطراف ذوي الم�سلحة،
وبنا ًء على ع ْر�س القائم باأعمال المدير العام لهيئة تنظيم االت�ساالت،
وبعد موافقة مجل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،

قرر الآتي:
املادة الأولى

َّ
المرخ�سة) و(الح�سابات التنظيمية
�ستبدل بتعريفي (اإجمالي االإيــرادات من االأن�سطة
ُي َ
للتكاليف َّ
المخ�س�سة بالكامل “ )”FACالواردين ببند (التعاريف والتف�سيرات) من الالئحة
المحا�سبي ال�سادرة عن هيئة تنظيم االت�ساالت ،التعريفان االآتيان:
التنظيمية للف�سل
َ
َّ
المرخ�س ــة :اإجمالي االإيرادات ال�سنوية الناتجة من
اإجمال ــي الإيرادات من اأن�سطة الت�سالت
َّ
المرخ�سة.
الخدمات
الح�ساب ــات التنظيمي ــة للتكالي ــف
المخ�س�سة بالكام ــل ( :)FACالمعلومـ ــات المالية المتعلقة
َّ
باأن�سطة االت�ساالت َّ
المرخ�سة ،مع المالحظات والمواد التو�سيحية التابعة لها التي ُتن َـ�سر بحيث
المخ�ش��شة بالكام�ل.
تن�شجم مع �شروط هذه الالئحة التنظيمية طبق ًا لمنهجية التكاليف
َّ

املادة الثانية

45

�ستبدل عنوان البند (( )2اال�ستراطات المتعلقة بف�سل الح�سابات التنظيمية في وحدات)
ُي َ
بالعنوان (اال�ستراطات التي ت�سري على االأ�سخا�س الذين ُم ِنحوا تراخي�س ات�ساالت متعددة)،
وعنوان البند (( )4ال�شتراط المتعلق بالمنتجات اأو الخدمات في ال�سوق اأو االأ�سواق التي يتق َّرر
َّ
المرخ�س لهم المتاأثرين يتمتعون فيها بو�سع مهيمن و/اأو قوة �سوقية موؤثرة) بالعنوان
اأن
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(ال�شتراط الذي ي�شري على الأ�شخا�ص الذين يقومون بتزويد المنتجات اأو الخدمات في �شوق
اأو اأ�سواق ،ويتق َّرر اأنهم يتمتعون بقوة �سوقية موؤثرة) ،وعنوان البند (( )6اال�ستراطات المتعلقة
بت�سبيب وتخ�سي�س االإيرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات للخدمات والمنتجات داخل
الوحدات) بالعنوان (ال�شتراط الذي ي�شري على الأ�شخا�ص الذين تم منحهم تراخي�س متعددة
تتعلق بت�سبيب وتخ�سي�س االإيرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات للخدمات والمنتجات
داخل الوحدات) ،وعنوان البند (( )7اال�ستراطات المتعلقة بمنهجية التكاليف) بالعنوان
(اال�ستراطات المتعلقة بمنهجية التكاليف لالأ�سخا�س الخا�سعين الأحكام البند الرابع) ،وعنوان
البند (( )8الأحكام المتعلقة بالأ�شعار و�شروط المتاجرة ذات العالقة �شمن اأنظمة احت�شاب
ر�شوم التحويل) بالعنوان (الأحكام المتعلقة بالأ�شعار و�شروط المتاجرة ذات العالقة �شمن
اأنظمة احت�ساب ر�سوم التحويل على االأ�سخا�س الخا�سعين للبند رقم (.))4

املادة الثالثة

�ستبدل بن�سو�س الفقرتين (اأ) و(ج) من البند الفرعي ( )1-1والبند الفرعي ()3-1
ُي َ
من البند ( ،)1البند ( ،)4مقدمة البند الفرعي ( )3-6من البند ( ،)6البندان الفرعيان (7-
المحا�سبي ال�سادرة عن هيئة تنظيم
 )1و( )2-7من البند ( )7من الالئحة التنظيمية للف�سل
َ
االت�ساالت ،الفقرات والبنود االآتية:
الفقرتان (اأ) و(ج) من البند الفرعي ( )1-1من البند (:)1
(اأ) الح�ساب ــات التنظيمية للتكالي ــف
المحا�سـبية بحلول موعد
المخ�س�سة بالكامل (( )FACللفت ــرة
َّ
َ
تقدي ــم التكالي ــف
المخ�س�س ــة بالكام ــل ( ))FACالتي تتوافق م ــع مبـادئ الممار�سـ ــات الجيـدة
َّ
المتعلقة بالتقارير المالية والتي تلتزم باالأحكام االأخرى لهـذه الالئحة.
المحا�سبية والذي يتط َّل ــب موافقة خطية م�سبقة من الهيئ ــة .ويجب اأن يب ِّين
(ج) دلي ــل باالإج ــراءات
َ
ه ــذا الدليل االإجراءات الت ــي �سوف يـتم بموجبهـا اإعـداد الحـ�ساب ــات المنف�سلة من ِق َبل ال ُم َ�س ِّغل
َّ
المحا�سبية ومنهجية التخ�سي�س (بما في
المرخ� ــس له ،وي�سمل ذلك بيان ًا تف�سيلي ًا بال�سيا�سات
َ
ذل ــك تخ�سي�س التكالي ــف المتعلقة بها بطريقـة غير مبا�سرة) والبيان ــات الت�سغيلية التي ُيتط َّلب
وجودُها في اإعداد الح�سابات التنظيمية وكذلك تقييم ًا لالأ�سول.
ويجب تقديم الدليل ال�سنوي اإلى الهيئة للموافقة عليه خالل ( )60يوم ًا من تاريخ ن�سر هذا القرار،
وذل ــك بالن�سب ــة لل ُم َ�س ِّغلين الذين �سب ــق واأنْ تم م ْن ُحهم ترخي�س ًا من الهيئ ــة قبل العمل باأحكامه،
و( )90يوم ًا من تاريخ اإ�سدار التراخي�س بالن�سبة للم�سغلين الذين تم منحهم الترخي�س من قبل
الهيئة بعد العمل باأحكامه.
ويج ــب اأن ي�سم ــل الدلي ــل تو�سيح ًا خطيـ ـ ًا لل َّت َغ ُّيرات واأ�سـباب ه ــذه ال َّت َغ ُّيرات ع ــن الدليل الذي تم
تقديم ــه في ال�ساب ــق اإنْ ُو ِجدت .ويجب على الهيئ ــة اأنْ ُت ِق َّر ب َت َ�سلُّمها له ــذا الدليل خالل ( )5اأيام
عمل من تاريخ تقديمه.
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وف ــي ح ــال كانت االإجراءات الواردة في الدلي ــل قادرة على تلبية احتياج ــات الهيئة ،فتقوم الهيئة
بتقديم الموافقة الخطية للدليل خالل ( )45يوم عمـل مـن تاريخ َت َ�سلُّمه .اأما اإذا كانت االإجراءات
ال ــواردة في هذا الدليل غير قادرة على تلبي ــة احتياجات الهيئة ،فيجب على ال ُم َ�س ِّغلين َّ
المرخ�س
لهم اإجراء التعديالت ال�سرورية التي تفي باحتياجات الهيئة.
البند الفرعي ( )3-1من البند (:)1
 3-1يق ــوم مدق ــق ح�سابات معت َم ــد من ِق َبل الهيئ ــة بتدقيق كاف ــة الح�سابات التنظيمي ــة على ح�ساب
َّ
المرخ� ــس ل ــه .ويجب على مدقق الح�سابات اإبداء راأيه حول مـ ــا اإذا كانـت الحـ�سابات التنظيمية
ُتع َر�س ب�سكل عادل و�سمن الحدود المهمة وطبق ًا لدليل االإجراءات الـذي تـمت الموافقة عليه من
ِق َب ــل الهيئ ــة ،اإال اإذا قررت الهيئة خالف ذلك .و�ستقوم الهيئ ــة بمراجعة مقايي�س التدقيق بهدف
ال َّت َح ُّقق عما اإذا كانت مقايي�س التدقيق توؤَ ِّمن الم�ستوى ال�سروري من االطمئنان الالزم.
البند (:)4
يجب على َّ
المرخ�س لهم المتاأثرين القيام بعملية المحا�سبة ب�سكل منف�سل مقابل الخدمات
والمنتجات التي تز َّود في االأ�سواق ،والتي يتق َّرر اأنهم يتمتعون بو�سع مهيمن و/اأو قوة �سوقية
موؤثرة.
مقدمة البند الفرعي ( )3-6من البند (:)6
 3-6يج ــب تحدي ــد راأ�س الم ــال الم�ستخدَم في الوح ــدات اأو في الحالة التي يتمت ــع فيهـا َّ
المرخ�س له
بو�س ــع مهيم ــن و/اأو قوة �سوقية موؤث ــرة فيما يتعلق بتقدي ــم خـدمات اأو منتجـ ــات فرديـة ،ويجـب
تخ�سي�س راأ�س المال كما يلي:
البند الفرعي ( )1-7من البند (:)7
 1-7يجب اأن يقوم َّ
المخ�س�سة
المرخ�س لهم المتاأثرون باإعداد ح�سابات تنظيمية لكل من التكاليف
َّ
المحا�سبية ال�سابقة والحالية.
بالكامل (ِ )FACو ْفق ًا للقيمة
َ
البند الفرعي ( )2-7من البند (:)7
يجب اأن يقدم َّ
المحا�سبية الخا�س بهم
المرخ�س لهم المتاأثرون كجزء من دليل االإجراءات
َ
المحا�سبية
تفا�سيل عن المقايي�س والمنهجيات التي تط َّبق في اأ�ساليب تقييم االأ�سول في القيمة
َ
الحالية.

املادة الرابعة

َّ
(المرخ�س له المتاأثر) بكلمة (�سخ�س) اأينما وردت في الالئحة التنظيمية
�ستبدل عبارة
ُت َ
المحا�سبي ال�سادرة عن هيئة تنظيم االت�ساالت.
للف�سل
َ

املادة اخلام�سة
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�ستبدل عبارة ( ِو ْفق ًا للبند  ،7حيث ين�س البند  )7بعبارة ( ِو ْفق ًا للبند  ،9حيث ين�س البند
ُت َ
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 )9الــواردة في البند الفرعي ( )4-1من البند ( ،)1وعبارة (يجب اأن ت�سري اأحكام البند
 )4-4بعبارة (يجب اأن ت�سري اأحكام البند  )4-6الواردة في البند الفرعي ( )1-6من البند
( ،)6وعبارة (بموجب البند  )3بعبارة (بموجب البند  )4الواردة في الفقرات ( )1-3-6و(-6
َّ
(المو�سح في البند -3-4
 )4-3و( )6-3-6من البند الفرعي ( )3-6من البند ( ،)6وعبارتا
َّ
َّ
َّ
و(المو�سح في البند
(المو�سح في البند )1-3-6
و(المو�سح في البند  )2-3-4بعبارة
)1
 )2-3-6الواردتين في الفقرة ( )3-3-6من البند الفرعي ( )3-6من البند ( ،)6وعبارة
َّ
َّ
(المو�سح في البند  )4-3-6الواردة في الفقرة ()5-3-6
(المو�سح في البند  )4-3-4بعبارة
من البند الفرعي ( )3-6من البند ( ،)6وعبارة (اأحكام البند  4فيما عدا البند الفرعي -3-4
 )5بعبارة (اأحكام البند  6فيما عدا البند  )5-3-6الواردة في البند الفرعي ( )4-6من البند
( ،)6وعبارة (بموجب البندين  1-5و )2-5بعبارة (بموجب البندين  1-7و )2-7الواردة في
المحا�سبي ال�سادرة عن
البند الفرعي ( )5-7من البند ( )7من الالئحة التنظيمية للف�سل
َ
هيئة تنظيم االت�ساالت.
�ستبدل عبارة (المن�سو�س عليه في البند  )4-1بعبارة (المن�سو�س عليه في البند
كما ُت َ
( )1-4الواردة في مقدمة البند الفرعي ( )1-9من البند ( ،)9وعبارة (بموجب اأحكام البند
الفرعي  )1-7بعبارة (بموجب اأحكام البند الفرعي  )1-9الواردة في مقدمة البند الفرعي
( )3-9من البند ( ،)9وعبارة (بموجب البندين  1-7اأو  )3-7بعبارة (بموجب البندين 1-9
اأو  )3-9الواردة في مقدمة البند الفرعي ( )4-9من البند ( ،)9وعبارة (بموجب البند 1-7
اأو  )3-7بعبارة (بموجب البند  1-9اأو  )3-9الواردة في الفقرة (اأ) من البند الفرعي ()4-9
من البند ( ،)9وعبارتا (البندين  1-7و )3-7و(بالبندين  1-7و )3-7بعبارتي (البندين 1-9
و )3-9و(بالبندين  1-9و )3-9الواردتين في البند الفرعي ( )5-9من البند ( ،)9وعبارة
(المواد الواردة في البند  )1-8بعبارة (المواد الواردة في البند  )1-10الواردة في مقدمة
البند الفرعي ( )2-10من البند ( ،)10وعبارة (بموجب البند  )1-1بعبارة (بموجب البند
 )4-7الواردة في الفقرة ( )4-2-10من البند الفرعي ( )2-10من البند ( )10من الالئحة
المحا�سبي ال�سادرة عن هيئة تنظيم االت�ساالت.
التنظيمية للف�سل
َ

املادة ال�ساد�سة

ُي�ساف تعريف جديد اإلى بند (التعاريف والتف�سيرات) الوارد في الالئحة التنظيمية للف�سل
المحا�سبي ال�سادرة عن هيئة تنظيم االت�ساالتَ ،ن ُّ�سه االآتي:
َ
َّ
َّ
المرخ�س له الذي تقرر الهيئة اأنه يتمتع بو�سع مهيمن في
المرخ�س له المتاأثر :ال ُم َ�س ِّغل
�سوق واحد اأو عدة اأ�سواق للبيع بالجملة ،بخالف اأ�سواق البيع بالجملة التي يتم فيها توفير
خدمات اإنهاء تو�سيل المكالمات على ال�سبكة الخا�سة به.
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املادة ال�سابعة

المحا�سبي
ُي�ساف بندان فرعيان جديدان اإلى البند ( )2من الالئحة التنظيمية للف�سل
َ
ال�سادرة عن هيئة تنظيم االت�ساالتَ ،ن َّ�ساهما االآتي:
 5-2م ــع مراع ــاة االأح ــكام المن�سو�س عليه ــا في هذه الالئحة ،يج ــب اأن ت�ستمل الوح ــدة على جميع
االأن�سطة التي يتم القيام بها بموجب ترخي�س واحد.
 6-2يجب اأنْ ت�ستمل االأن�سطة التي يتم القيام بها بموجب ترخي�س الخدمات الوطنية الثابتة الممنوح
اإل ــى َّ
المرخ�س لهم بتراخي� ــس متعددة اأو التي تم اإقرارها لتكون م�سيط ــرة اأو تتمتع بقوة �سوقية
موؤث ــرة في ال�سوق َّ
المرخ�س ل ــه بموجب ترخي�س الخدمة الوطنية الثابت ــة على اأربع وحدات كما
يلي:
(اأ) وحدة خدمات ال�سبكات المركزية.
هي خدمة ال�سبكات المركزية التي تقدِّ م نطاق ًا من مختلف خدمات ال َّر ْبط البيني
المرخ�س له وخارجي ًا من اأجل ال�سماح لعميل َّ
داخلي ًا �سمن َّ
مرخ�س له واحد باالت�سال
المرخ�س له اأو َّ
بالعمالء من نف�س َّ
مرخ�س له اآخر ،اأو اال�ستفادة من الخدمات المق َّدمة
من َّ
مرخ�س له اآخر .وت�سمل هذه الخدمات تحويل ونقل حركة االت�ساالت.
(ب) وحدة خدمات الدخول اإلى ال�سبكة المحلية.
تقدِّ م خدمة الدخول اإلى ال�سبكة المحلية التو�سيالت بال�سبكة المركزية .والأغرا�س
المحا�سبي ،فاإن خدمات الدخول اإلى ال�سبكة المحلية �سوف تتعرف على
الف�سل
َ
كافة المك ِّونات الخا�شة بالعميل في ال�شبكة بما في ذلك بطاقات الخطوط والمداخل
عند ال ُم َر ِّكزات والبداالت .وتمثل جميع العنا�سر االأخرى لل�سبكة ما ُيع َرف بال�سبكة
المركزية.
(ج) وحدة تجارة التجزئة.
عملية تـجــارة التجزئة ت�سمل بيع البيانات االأ�سا�سية والـخــدمــات ال�سوتية اإلــى
الم�شتخدمين النهائيين ،بالإ�شافة اإلى الخطوط الموؤجرة والهواتف العمومية ،وتقديم
ِ
ا�ستعالمات الدليل وخدمات التلك�س والتلغراف.
(د) وحدة االأن�سطة االأخرى.
ي�ستمل هذا الت�سنيف على جميع االأن�سطة االأخرى الخارجة عن نطاق االأن�سطة المبينة
في الفقرات (اأ) و(ب) و(ج) اأعــاله ،والتي قد تنفذ بموجب ترخي�س الخدمات
الوطنية الثابتة.

املادة الثامنة
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الح�سابات التنظيمية) و(�سخ�س) و(الح�سابات التنظيمية لمتو�سط التكاليف المتزايدة البعيدة
المدى ( ))LRAICو(موعد تقديم متو�سط التكاليف المتزايدة البعيدة المدى ( ))LRAICمن
المحا�سبي ال�سادرة عن
بند (التعاريف والتف�سيرات) الوارد في الالئحة التنظيمية للف�سل
َ
هيئة تنظيم االت�ساالت.
كما ُتلغى الفقرة (ب) من البند الفرعي ( )1-1من البند ( ،)1البند ( ،)3البند (،)5
المحا�سبي
البنود الفرعية ( )3-7و( )4-7من البند ( )7من الالئحة التنظيمية للف�سل
َ
ال�سادرة عن هيئة تنظيم االت�ساالت ،و ُيعاد ترتيب باقي بنود وفقرات الالئحة تبع ًا لذلك.

املادة التا�سعة

ُي َ
ن�سر هذا القرار في الجريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ الن�سر.

�سدر بتاريخ 6 :جمادى االآخرة 1439هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 22 :فـب ـ ــراي ـ ـ ـ ـ ــر 2018م

رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم الت�سالت
د .حممد اأحمد العامر
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هيئة الت�سريع والإفتاء القانوين

قرار رقم ( )9ل�سنة 2018
بتعديل املادة الثالثة من القرار رقم ( )8ل�سنة 2017
باإعادة ت�سكيل جلنة تكافوؤ الفر�ص
بهيئة الت�سريع والإفتاء القانوين
رئي�س هيئة الت�سريع واالإفتاء القانوني ،رئي�س مجل�س الهيئة:
بعد االطالع على القرار رقم ( )1ل�سنة  2015باإن�ساء وت�سكيل جلنة تكافوؤ الفر�س بهيئة الت�سريع
واالإفتاء القانوين،
وعلى القرار رقم ( )8ل�سنة  2017باإعادة ت�سكيل جلنة تكافوؤ الفر�س بهيئة الت�سريع واالإفتاء
القانوين،
وبنا ًء على ع ْر�س نائب رئي�س هيئة الت�سريع واالإفتاء القانوين ،رئي�س جلنة تكافوؤ الفر�س،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُي�ستبدَل بن�س املادة الثالثة من القرار رقم ( )8ل�سنة  2017باإعادة ت�سكيل جلنة تكافوؤ الفر�س
بهيئة الت�سريع واالإفتاء القانوين ،الن�س االآتي:
المادة الثالثة:
ُت َّعني امل�ست�سار امل�ساعد فاطمة عبدالعزيز ح�سن نامي مق ِّرر ًا للجنة ،وتتولى القيام باالأعمال
املن�سو�س عليها يف املادة ( )7من القرار رقم ( )1ل�سنة  2015باإن�ساء وت�سكيل جلنة تكافوؤ الفر�س
بهيئة الت�سريع واالإفتاء القانوين.

املادة الثانية

على نائب رئي�س هيئة الت�سريع واالإفتاء القانوين واملعنيني تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ
�سدوره ،و ُي َ
ن�سر يف اجلريدة الر�سمية.

�سدر بتاريخ 10 :جمادى االآخرة 1439هـ
الم ـ ـ ــواف ـ ــق 26 :فـب ـ ـ ــراي ـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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رئي�ص هيئة الت�سريع والإفتاء القانوين
رئي�ص جمل�ص الهيئة
امل�ست�سار نواف عبداهلل حمزة
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
�إعالنات مركز امل�ستثمرين
�إعالن رقم ( )136ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل فرع من م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد /يو�سف
عي�سى عبداهلل محمد الذوادي ،نيابة عن مالكة الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (بحر الجبيل التجاري)،
الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،52158طالب ًا تحويل الفرع الخام�س من الم�ؤ�س�سة �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة
قائمة بذاتها ،وبر�أ�سمال مقداره ( 5،000خم�سة �آالف) دينار بحريني ،وت�صبح مملوكة لكل من :يو�سف عي�سى
عبداهلل محمد الذوادي  ،و.Ajayakumar Vasudevan

�إعالن رقم ( )137ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب���وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد/
علي بن مهدي بن �إبراهيم العلي ،مالك الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (قطار العائلة التجارية)،
الم�سجلة بموجب القيد رق��م  ،47285طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني للم�ؤ�س�سة وذل��ك بتحويلها �إل��ى �شركة
ذات م�سئولية م��ح��دودة ،وب��ر�أ���س��م��ال م��ق��داره ( 50،000خم�سون �أل���ف) دي��ن��ار بحريني ،وي�صبح ا�سمها
ال��ت��ج��اري �شركة (ق��ط��ار العائلة التجارية ذ.م.م) وت��ك��ون مملوكة لكل م��ن :علي ب��ن م��ه��دي ب��ن �إبراهيم
العلي ،و ،D Hanif Muhammad Yousufو ،Shabbir Muhammed Yousafو،Muhammad Sheroz
و.Muhammad Sameer
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور ،م�شفوع ًا بالم�ستندات الم�ؤ ِّيدة والمب ِّررة
لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )138ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب���وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه �ساروج
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برافوال ت�شاندرا ،مالكة �شركة ال�شخ�ص الواحد التي تحمل ا�سم (�سانكالب ���ش���.ش.و) ،الم�سجلة بموجب
القيد رق��م  ،97607طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة ال��م��ذك��ورة وذل���ك بتحويلها �إل���ى �شركة ذات
م�سئولية محدودة ،وبر�أ�سمال مقداره �( 2,500ألفان وخم�سمائة) دينار بحريني ،وتكون مملوكة لكل من:
 ،Saroj Prafulla Chandraو .Nareshkumar Naranbhai Rathod

�إعالن رقم ( )139ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل �شركة ذات م�سئولية محدودة
�إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�شركاء في ال�شركة
ذات الم�سئولية المحدودة التي تحمل ا�سم (زيكون نت ذ.م.م) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،75515طالبين
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد ،وبر�أ�سمال مقداره ( 20،000ع�شرون
�ألف) دينار بحريني ،وت�صبح مملوكة لل�سيد� /ستاليانو�س كينتريتا�س.

�إعالن رقم ( )140ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد /محمد
بن م�سعود بن فرج الخالدي ،مالك �شركة ال�شخ�ص الواحد التي تحمل ا�سم (كوميت العربية للحلول ال�صناعية
�ش�.ش.و) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،92748طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة
ذات م�سئولية محدودة ،وبر�أ�سمال مقداره ( 50,000خم�سون �ألف) دينار بحريني ،وي�صبح ا�سمها التجاري
�شركة (كوميت العربية للحلول ال�صناعية ذ.م.م) ،وتكون مملوكة لكل من :محمد بن م�سعود بن فرج الخالدي ،و
.Prakas Kumar Raveendran Pillai
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور ،م�شفوع ًا بالم�ستندات الم�ؤ ِّيدة والمب ِّررة
لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )141ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية
�إلى فروع ل�شركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ورثة المرحوم ها�شم
مرت�ضى محمد الها�شمي ،مالك الم�ؤ�س�سة الفردية المتفرعة �إلى الفروع التالية( :الفروانية للمقاوالت ،وك�شخة
بال�س للخياطة ،وم�ؤ�س�سة ها�شم الها�شمي التجارية ،ومجوهرات الها�شمي ،وخياطة �أعز الأوطان ،وخياطة �أعز
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الأوطان) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،15245طالبين نقل ملكية الفروع المذكورة �إلى ال�شركة ذات الم�سئولية
المحدودة الم�سماة (�أعز الأوطان ذ.م.م) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،38071وت�صبح ال�شركة مملوكة في
المح�صلة لكل من :فاطمة ال�سيد عبدالرحمن محمد الها�شمي ،ومحمد ها�شم مرت�ضى محمد الها�شمي.

�إعالن رقم ( )142ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل �شركة ت�ضامن �إلى م�ؤ�س�سة فردية
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه �أ�صحاب �شركة
الت�ضامن التي تحمل ا�سم (الور�شة المحمدية للنجارة /ت�ضامن) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم ،1-10159
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى م�ؤ�س�سة فردية ،وت�صبح مملوكة لورثة ال�سيد /محمد
ت َّمام جواد الت َّمام ،وت�سجل با�سم ال�سيد /ت َّمام محمد ت َّمام جواد الت َّمام وذلك بنا ًء على توكيل الورثة.

�إعالن رقم ( )143ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل �شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة
�إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدمت �إليه �شركة الت�ضامن
المهنية (جواد حبيب و�ش ــركاه) ،نيابة عن م�ؤ�س�سي ال�شركة الم�ساهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�سم (�أبعاد
العقارية �ش.م.ب /مقفلة) ،الم�سجلة بــموجب ال ــقيد رق ــم  ،50576طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك
بتحويلها �إلى �شركة ال�شخ�ص الواح ــد ،بر�أ�سمال مقداره ( 25,000,000خم�سة وع�شرون مليون) دينار بحريني،
وت�صبح مــملوكة لبنك البحرين الإ�سالمي �ش.م.ب.

�إعالن رقم ( )144ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد /عبدالعزيز
�أحمد يو�سف عبداهلل محمد ،مالك الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (�أبكون للمقاوالت) ،الم�سجلة بموجب
القيد رقم  ،1-111352طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني للم�ؤ�س�سة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة،
وبر�أ�سمال مقداره ( 500خم�سمائة) دينار بحريني ،وتكون مملوكة لكل من :عبدالعزيز �أحمد يو�سف عبداهلل
محمد (بحريني الجن�سية) ،وجا�سم يو�سف جا�سم يو�سف حربان (بحريني الجن�سية).

�إعالن رقم ( )145ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية �إلى �شركة ت�ضامن

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد /جا�سم
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نا�صر جا�سم حمزة ،مالك الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (جدعلي لقطع غيار ال�سيارات) ،الم�سجلة بموجب
القيد رقم  ،3-36746طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني للم�ؤ�س�سة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ت�ضامن ،وبر�أ�سمال مقداره
( 5000خم�سة �آالف) دينار بحريني ،وتكون مملوكة لكل من :زهرا كرامت اهلل �شكر اهلل �أنوري بور (بحرينية
الجن�سية) ،وجا�سم نا�صر جا�سم حمزة (بحريني الجن�سية).

�إعالن رقم ( )146ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد /ف�ؤاد محمد
ح�سن علي ،مالك الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (�سكاى �أبيك�س ل�ل�إدارة) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم
 ،2-70999طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني للم�ؤ�س�سة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة ،وبر�أ�سمال
مقداره ( 5،000خم�سة �آالف) دينار بحريني ،وتكون مملوكة لكل من :ف���ؤاد محمد ح�سن علي ،وKasiayya
.Kajendran

�إعالن رقم ( )147ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل فرع من م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد /فاتي ماتو
جمال حنيفا ،مالك الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (فاتي ماتو للتجارة) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم ،86678
طالب ًا تحويل الفرع الثاني من الم�ؤ�س�سة �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة قائمة بذاتها ،وبر�أ�سمال مقداره 5،000
(خم�سة �آالف) دينار بحريني ،وتكون مملوكة لكل من :فاتي ماتو جمال حنيفا ،ور�شيد مانيكوث.

�إعالن رقم ( )148ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل �شركة ذات م�سئولية محدودة
�إلى �شركة ت�ضامن
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�شركاء في ال�شركة
ذات الم�سئولية المحدودة التي تحمل ا�سم (�إنترفود للتجارة والخدمات ذ.م.م) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم
 ،1-43226طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ت�ضامن ،وبر�أ�سمال مقداره 10،000
(ع�شرة �آالف) دينار بحريني ،وت�صبح مملوكة لكل من :عزمي ذياب يو�سف �شحاده (بحريني الجن�سية) ،هبة
عزمي ذياب يو�سف �شحاده (بحرينية الجن�سية) ،عطاف عزمي ذياب يو�سف �شحاده (بحرينية الجن�سية).
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�إعالن رقم ( )149ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه مالك �شركة
ال�شخ�ص الواحد التي تحمل ا�سم (فرونترو البحرين للتجارة �ش�.ش.و) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم ،110613
طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة ،وبر�أ�سمال مقداره 5،000
(خم�سة �آالف) دينار بحريني.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور ،م�شفوع ًا بالم�ستندات الم�ؤ ِّيدة والمب ِّررة
لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )150ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدمت �إليه م�ؤ�س�سة االعتماد
اال�ست�شارية ،نيابة عن ال�سيد /علي عبدالخالق يو�سف القطان ،مالك الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم (زيدون
لمقاوالت البناء) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،51695طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني للم�ؤ�س�سة وذلك بتحويلها �إلى
�شركة ذات م�سئولية محدودة ،وبر�أ�سمال مقداره ( 50,000خم�سون �ألف) دينار بحريني ،وت�صبح مملوكة لكل
من :ح�سين علي عبدالخالق يو�سف القطان ،و.Sunil John

�إعالن رقم ( )151ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه مالك �شركة ال�شخ�ص
الواحد التي تحمل ا�سم (فايبيرا لال�ست�شارات الإدارية �ش�.ش.و) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،111330طالب ًا
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة ،وبر�أ�سمال مقداره ( 150مائة
وخم�سون) دينار ًا بحريني ًا.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور ،م�شفوع ًا بالم�ستندات الم�ؤ ِّيدة والمب ِّررة
لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم ( )152ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل فرعني من م�ؤ�س�سة فردية
�إلى فرعني ب�شركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه مالك الم�ؤ�س�سة
الفردية التي تحمل ا�سم (م�صنع بوابة الفخامة للحديد ،وبوابة الفخامة للمظالت) ،الم�سجلة بموجب القيد
رقم  ،58850طالب ًا تحويل الفرعين ال�ساد�س والثامن من الم�ؤ�س�سة �إلى فرع بال�شركة ذات الم�سئولية المحدودة
التي تحمل ا�سم (الجاد لمواد البناء ذ.م.م) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،86889وبر�أ�سمال مقداره 20,000
(ع�شرون �ألف) دينار بحريني.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور ،م�شفوع ًا بالم�ستندات الم�ؤ ِّيدة والمب ِّررة
لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )153ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه مالك الم�ؤ�س�سة
الفردية التي تحمل ا�سم (الغنيم محامون وم�ست�شارون قانونيون) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،104747طالب ًا
تغيير ال�شكل القانوني للم�ؤ�س�سة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة ،وبر�أ�سمال مقداره 10,000
(ع�شرة �آالف) دينار بحريني.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور ،م�شفوع ًا بالم�ستندات الم�ؤ ِّيدة والمب ِّررة
لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )154ل�سنة 2018
ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد /خليف
دعباز العواد ال�صعب ،مالك �شركة ال�شخ�ص الواحد التي تحمل ا�سم (خليف دعباز �ش�.ش.و) ،الم�سجلة بموجب
القيد رقم  ،116714طالب ًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة،
وبر�أ�سمال مقداره �( 1،000ألف) دينار بحريني ،وتكون مملوكة لكل من :خليف دعباز العواد ال�صعب ،ومحمد
دعباز العواد ال�صعب.
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�إعالن مبوعد اجلل�سة القادمة واحل�ضور
الدعوى رقم٢٠١٧ / ١٩ :
المدعي :بنك الخير
وكيلها :المحامي فاطمة الحواج.
المدعى عليه :ماجد بدر الرفاعي.
�آخر عنوان معلوم :فيال  ،١٨٤٩طريق  ،٥٨٧٦بوري  ،٧٥٨مملكة البحرين.
�صباحا
موعد الجل�سة ٦ :مار�س  ٢٠١٨ال�ساعة ً ١١:٣٠
لذا تعلن غرفة البحرين لت�سوية المنازعات المدعى عليه المذكور �أعاله بموعد الجل�سة
المذكور �أعاله ،لح�ضوره �أو ممثله القانوني �شخ�صي ًا �أو وكي ًال عنه وذلك عم ًال بالقرار رقم
( )٦٥ل�سنة  ٢٠٠٩ب�إ�صدار الئحة �إجراءات ت�سوية المنازعات التي تخت�ص بها غرفة البحرين
لت�سوية المنازعات بموجب الف�صل الأول من الباب الثاني من المر�سوم بقانون رقم ( )٣٠ل�سنة
 ،٢٠٠٩ليعلم.

غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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�إعالن من جمل�س ت�أديب املحامني
رقم الت�أديب /04 :ت�أديب2017/
المقامة من :وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف (ب�صفته).
�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد :المحامية زهراء عبدعلي �سلمان عبدالنبى .
�أ�صدر مجل�س ت�أديب المحامين بجل�سته المنعقدة بتاريخ  2018/1/23قراره ،وجاء منطوقه
كالتالي «قرر المجل�س م ْنع المحامية ال َم ْ�ش ُكو بحقها من مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثالثة
�شهور»  .ليعلم.

جمل�س ت�أديب املحامني
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