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 مر�سوم رقم )61( ل�سنة 2016
 بتعديل بع�ض اأحكام المر�سوم رقم )69( ل�سنة 2004 

باإعادة تنظيم وزارة الداخلية

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،
وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُي�شتبَدل بن�س البند )6( من الفقرة )ثانيًا( من املادة الأولى من املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 
باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، الن�س الآتي:

6- الإدارة العامة لل�شرطة الن�شائية، وت�شمل:
اأ- اإدارة العمليات.

ب- مركز تدريب ال�شرطة الن�شائية.
ج- اإدارة ال�شئون الإدارية.
د- مركز رعاية الأحداث."

املادة الثانية
ُيحذف البند )ب/12( "اإدارة حرا�شة ديوان رئي�س الوزراء" من الفقرة رابعًا من املادة الأولى 

من املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية.

املادة الثالثة
باإعادة تنظيم وزارة  ل�شنة 2004  املر�شوم رقم )69(  الأولى من  املادة  اأوًل من  للفقرة  ُي�شاف 

الداخلية بندان جديدان برقمي )14( و)15(، ن�شهما الآتي:
وت�شمل: العام،  الأمن  رئا�شة  ل�شئون  العامة  الإدارة   -14"

اأ- اإدارة ال�شئون الإدارية.
ب- اإدارة التوثيق والدرا�شات ال�شرتاتيجية.

ج- اإدارة املتابعة والرقابة الإدارية.
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15- حر�س رئي�س الوزراء، وت�شمل:
اأ- اإدارة احلماية ال�شخ�شية.
ب- اإدارة حماية املن�شاآت."

املادة الرابعة
على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                                       
  ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة
رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 7 �شـــوال 1437هـ

املوافق: 12 يوليو  2016م 
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 مر�سوم رقم )62( ل�سنة 2016
ين في وزارة الداخلية بتعيين مدراء عامِّ

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982 وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )61( ل�شنة 2009 بتعيينات يف وزارة الداخلية،
وعلى املر�شوم رقم )36( ل�شنة 2010 بتعيينات يف وزارة الداخلية،

وعلى املر�شوم رقم )3( ل�شنة 2013 بتعيينات يف وزارة الداخلية،
وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2015 بتعيني مدير عام ملديرية �شرطة املحرق،

وعلى القرار رقم )24( ل�شنة 2006 بتعيني مدراء يف وزارة الداخلية،
وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2007 بتعيني مدراء يف وزارة الداخلية،

وعلى القرار رقم )94( ل�شنة 2011 بتعيني نائب مدير عام ومدير يف وزارة الداخلية،
وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
ر�سمنا الآتي:
املادة الأولى

ُيعنينَّ يف وزارة الداخلية ُكلُّ من:
نائبًا لرئي�س الأمن العام. 1- العميد خليفة بن اأحمد اآل خليفة  

وكياًل م�شاعدًا للمنافذ والبحث واملتابعة. 2- العميد عبدالرحمن �شالح ال�شنان  
3- العميد اإبراهيم ح�شن ال�شيب                اآمرًا لالأكادميية امللكية لل�شرطة.

وكياًل م�شاعدًا لل�شئون الإدارية. 4- العميد �شم�شان عبداهلل البوعينني  
م�شاعدًا لرئي�س الأمن العام ل�شئون العمليات   والتدريب. 5- العميد ركن حمد محمد اآل خليفة  

مديرًا عامًا لالإدارة العامة للدفاع املدين. 6- العميد عبدالعزيز را�شد العامر  
قائدًا حلر�س رئي�س الوزراء. 7- العقيد محمد �شلمان القا�شمي   

مديرًا عامًا لالإدارة العامة ل�شئون رئا�شة الأمن العام. 8- العقيد �شلمان محمد الزايد   
وكياًل م�شاعدًا للتخطيط والتنظيم. 9- العقيد جا�شم فيحان الدو�شري   

مديرًا عامًا لالإدارة العامة لل�شرطة الن�شائية. 10- العقيد منى علي عبدالرحيم   
مديرًا عامًا ملديرية �شرطة املحافظة ال�شمالية. 11- العقيد عبداهلل خليفة اجلريان  

مديرًا عامًا ملديرية �شرطة محافظة املحرق. 12- العقيد فواز ح�شن احل�شن   
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م�شاعدًا لرئي�س الأمن العام ل�شئون املجتمع. 13- العقيد محمد بن محمد بن دينه  
مديرًا عامًا ملديرية �شرطة املحافظة اجلنوبية. ي    14- العقيد مبارك عبداهلل املرِّ
مديرًا عامًا لالإدارة العامة لالإ�شالح والتاأهيل. 15- العقيد يو�شف ح�شن العربي   

مديرًا عامًا لالإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية. 16- العقيد عبدالعزيز معيوف الرميحي  

املادة الثانية  
على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                                                

 ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 7 �شـــوال 1437هـ

املوافق: 12 يوليو  2016م 
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 مر�سوم رقم )63( ل�سنة 2016
 بنْدب وكيل للوزارة ل�سئون العدل

في وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدنَّ
لة  بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، املعدنَّ

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى الأمر امللكي رقم )17( ل�شنة 2014 بتعيينات ق�شائية،

وعلى املر�شوم رقم )34( ل�شنة 2013 باإعادة تنظيم �شئون العدل بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية 
والأوقاف،

وبناًء على عر�س وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيندب كل الوقت املحامي العام وائل ر�شيد خليفة بوعالي ، وكياًل للوزارة ل�شئون العدل يف وزارة 
العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

املادة الثانية
على وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 7 �شـــوال 1437هـ

املوافق: 12 يوليو  2016م 
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 مر�سوم رقم )64( ل�سنة 2016
 باإعادة ت�سكيل مجل�ض اأمناء غرفة البحرين

لت�سوية المنازعات القت�سادية والمالية وال�ستثمارية

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009 ب�شاأن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات القت�شادية 
ل باملر�شوم بقانون رقم )64( ل�شنة 2014، واملالية وال�شتثمارية، املعدنَّ

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2011 بتحديد مكافاآت رئي�س واأع�شاء جمل�س اأمناء غرفة البحرين 
لت�شوية املنازعات القت�شادية واملالية وال�شتثمارية،

لت�شوية  البحرين  غرفة  اأمناء  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2013 ل�شنة   )36( رقم  املر�شوم  وعلى 
املنازعات القت�شادية واملالية وال�شتثمارية،

وبناًء على عر�س وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

وال�شتثمارية  واملالية  القت�شادية  املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  اأمناء  جمل�س  ت�شكيل  ُيعاد 
برئا�شة ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة، وع�شوية كل من:

1( الدكتور جان بول�شن.
2( ال�شيد اأندريا جون�شون.

3( ال�شيد عبداهلل بن ح�شن البوعينني.
4( ال�شيد يو�شف عبداحل�شني خلف.

5( ال�شيد ريت�شارد منارك.
6( ال�شيد ويليام �شليت.

7( ال�شيد را�شد عبدالرحمن اإبراهيم.
وتكون مدة ع�شويتهم ثالث �شنوات اعتبارًا من تاريخ �شدور هذا املر�شوم.
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املادة الثانية
على وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 7 �شــــوال 1437هـ
املوافق: 12 يوليو  2016م 
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 قرار رقم )38( ل�سنة 2016
باإعادة ت�سكيل مجل�ض اإدارة بدالة اإنترنت البحرين

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002،

وعلى املر�شوم رقم )47( ل�شنة 2003 باإن�شاء بدالة اإنرتنت البحرين،
وعلى القرار رقم )48( ل�شنة 2014 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة بدالة اإنرتنت البحرين،

وبناًء على عر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة بدالة اإنرتنت البحرين برئا�شة ال�شيخ بدر بن خليفة اآل خليفة وع�شوية 
ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:

نائبًا للرئي�س 1- ال�شيد اأحمد جابر الدو�شري   
ع�شوًا 2- العقيد محمد عبداللطيف املحمود  
ع�شوًا 3- ال�شيد طه محمود فقيهي   
ع�شوًا 4- ال�شيد م�شعب اأحمد عبداهلل    

 
وتكون مدة الع�شوية يف جمل�س الإدارة �شنة واحدة قابلة للتجديد.

املادة الثانية
يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  والت�شالت  املوا�شالت  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية. 

رئي�ض جمل�ض الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ:30 رم�شان 1437هــ
املـــــــــــوافـــق: 5 يــــــوليــــــو 2016م
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وزارة �سئون العالم
 قرار رقم )68( ل�سنة 2016

ب�ساأن تنظيم ا�ستخدام ال�سحف للو�سائل الإعالمية الإلكترونية

وزير �شئون الإعالم:
والطباعة  ال�شحافة  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )47( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والن�شر، 
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2015 ب�شاأن معايري الإ�شراف والرقابة على املحتوى الإعالمي،

وبناًء على عر�س مدير اإدارة و�شائل الأعالم،

قرر الآتي:
املادة الأولى

يــــــــــــجوز لل�شحف الــــــــمرخ�س لها يف مملكة البحرين ا�شتخدام الو�شائل الإعالمية الإلكرتونية 
لرتويج ون�شر الأخبار وبث املحتوى املطبوع ، اأو ما �شي�شدر يف اأول عدد لحق ،  عرب ال�شبكة الإلكرتونية 
)النرتنت( اأو ح�شاباتها على مواقع التوا�شل الجتماعي، وذلك بعد ح�شولها على ترخي�س بذلك من 

اإدارة و�شائل الإعالم .

املادة الثانية
يقدم طلب الرتخي�س على الأمنوذج  املعد لذلك مرفقًا به قائمة بالو�شائل الإعالمية الإلكرتونية 

محل طلب الرتخي�س ، وعناوينها ، واأ�شماء امل�شرفني عليها .

املادة الثالثة
اأو الرف�س خالل �شتني يومًا من تاريخ تقدميه م�شتوفيًا  يتم البت يف طلب الرتخي�س باملوافقة 
للبيانات واملرفقات امل�شار اإليها يف املادة ال�شابقة ، ويجب اأن يكون قرار الرف�س م�شببًا ، ويعترب انق�شاء 

هذه املدة دون البت رف�شًا �شمنيًا.

املادة الرابعة
ي�شدر الرتخي�س با�شتخدام الو�شائل الإعالمية الإلكرتونية  ملدة �شنة واحدة، ويجدد بناًء على 
طلب من املرخ�س لها اأو من ميثلها قانونًا قبل انتهاء الرتخي�س مبدة �شهر واحد على الأقل، وذلك بعد 

اإتباع الإجراءات املن�شو�س عليها يف املادتني ال�شابقتني من هذا القرار .

املادة اخلام�سة
يجب اأن تت�شمن املقاطع املرئية اأو امل�شموعة اأو املرئية امل�شموعة  التي يتم ا�شتخدامها بالو�شائل 
الإعالمية الإلكرتونية ا�شم ال�شحيفة ب�شكل وا�شح اأو ا�شم امل�شدر الرئي�شي مبا ل يخل بحقوق امللكية 
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الفكرية وحقوق املوؤلف، على األ تتجاوز مدة املقاطع جمتمعه عن ذات املو�شوع مدة )120( ثانية، ول 
.)Live Stream( ي�شمح يف جميع الأحوال اأن يكون البث مبا�شرًا

املادة ال�ساد�سة
على املرخ�س لها اللتزام بال�شوابط املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2002 
ب�شاأن تنظيم ال�شحافة والطباعة والن�شر بالن�شبة مل�شمون ما يبث اأو ين�شر، وبالرتخي�س املمنوح لها 

يف ا�شتخدام  الو�شائل الإعالمية الإلكرتونية، كما تلتزم املرخ�س لها بالآتي:
1- حتديث قائمة الو�شائل الإعالمية الإلكرتونية املرخ�س بها ب�شكل م�شتمر عند حدوث اأي تغيري يف 

البيانات و اأ�شماء امل�شرفني وفقًا للنموذج املعد من قبل اإدارة و�شائل الإعالم.
 ، له  الو�شائل العالمية الإلكرتونية جزءًا من املطبوع وانعكا�شًا  اأن يكون املحتوى املعرو�س على   -2

ويتناول ذات املو�شوع.
3- اأن حتتفظ بن�شخة من املحتوى املعرو�س على الو�شائل الإعالمية الإلكرتونية  ملدة �شنة من تاريخ 

بثه اأو ن�شره ، واأن  متكن وزارة �شئون الإعالم من الطالع عليه يف اأي وقت.

املادة ال�سابعة
على مدير اإدارة و�شائل الإعالم تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

وزير �سئون الإعالم 
علي بن محمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 22 رم�شان 1437هــ
املـــــــــوافـــــق: 27 يـــــونيــــو 2016م
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وزارة ال�سحة
 قرار رقم )15( ل�سنة 2016

 ب�ساأن نظام عمل لجنة الم�ساَءلة
بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�سحية

وزيرة ال�شحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 ب�شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة 

للمهن الطبية املعاِونة،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية، 
ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، املعدنَّ

وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 
ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، املعدنَّ

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، 
ل باملر�شوم رقم )18(  وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، املعدنَّ

ل�شنة 2014،
وبناًء على عر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية ،

قـــرر الآتي:
تعاريف

مادة )1(
يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها:

املجل�ض: املجل�س الأعلى لل�شحة.
الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.

الرئي�ض التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.
القانون : املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة.

املوؤ�س�سة ال�سحية اخلا�سة اأو املوؤ�س�سة: كل من�َشاأة غري حكومية يتم فيها مزاولة وتقدمي اخلدمات 
�س لها مبوجب اأحكام هذا القانون. ال�شحية، وتخ�شع لإ�شراف ورقابة الهيئة، واملرخنَّ

اللجنة: جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية املن�َشاأة طبقًا حلكم املادة 
)22( من القانون.
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الرتخي�ض: الرتخي�س الذي ت�شدره الهيئة باإن�شاء موؤ�ش�شة �شحية خا�شة.
جميع  عن  م�شئوًل  ويكون  اخلا�شة،  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  يتولى  الذي  ال�شخ�س  امل�سئول:  املدير 

الأعمال الفنية والإدارية فيها.

مادة )2(
تخت�س اللجنة باتخاذ الإجراءات التاأديبية �شد املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، املخالفة لأحكام 

القانون وقرارات املجل�س والهيئة.
وتتاألف اللجنة من قا�ٍس مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية، يندبه املجل�س الأعلى للق�شاء، يتولى 

رئا�شتها، وممثٍل عن الهيئة وممثٍل عن جمعية الأطباء.

مــادة )3(
تتخذ اللجنة الإجراءاِت التاأديبيَة �شد املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة املخالفة، ولها يف �شبيل ذلك 
ق من قيام املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة بارتكاب مخالفة  الطلب من الهيئة اإجراء حتقيق اإداري للتحقُّ

لأحكام القانون.
ويف حالة ثبوت املخالفة، للجنة اتخاذ اإيٍّ من الإجراءات التالية: 

زمنية  فرتة  اأو خالل  فورًا  اآثارها  اأو  اأ�شبابها  واإزالة  املخالفة  بالتوقُّف عن  للمخالف  اأمر  اإ�شدار  اأ- 
حتددها اللجنة.

اأْن ت�شدر قرارًا  فللجنة  املحددة،  الفرتة  اللجنة يف  ال�شادر من  لالأمر  امتثاله  ب-  ويف حالة عدم 
بًا مبا ياأتي: م�شبنَّ

1- توقيع غرامة تهديدية حُتت�َشب على اأ�شا�س يومي؛ حلْمل املخالف على التوقُّف عن املخالفة واإزالة 
واألفي  األف دينار يوميًا عند ارتكابه املخاَلفة لأول مرة،  اآثارها، وذلك مبا ل يجاوز  اأو  اأ�شبابها 
دينار يوميًا يف حالة ارتكابه مخالفة اأخرى خالل ثالث �شنوات من تاريخ اإ�شدار قرار يف حقه عن 

املخالفة ال�شابقة.
2- توقيع غرامة اإجمالية مبا ل يجاوز ع�شرين األف دينار بحريني.

و يتعني عند تقدير الغرامات مراعاة ج�شامة املخالفة، والَعَنت الذي بداأ من املخالف، واملنافع التي 
جناها، وال�شرر الذي اأ�شاب الغري نتيجة لذلك. ويكون حت�شيل الغرامة بالطرق املقررة لتح�شيل 

املبالغ امل�شتحقة للدولة.
3- وْقف ترخي�س املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة ملدة ل تتجاوز �شنة. وتخِطر اللجنُة الهيئَة بقرارها لتنفيذ 

الوقف وعدم ممار�شة الن�شاط خالل املدة املحددة بالقرار.
4- �شْحب الرتخي�س ال�شادر من الهيئة وفقًا لأحكام املادتني )4( و)5( من القانون وذلك يف حالة 
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تعلُّق املخالفة برتخي�س املوؤ�ش�شة. ول يجوز اإعادة ترخي�س املوؤ�ش�شة قبل مدة �شتة اأ�شهر من تاريخ 
�شدور قرار اللجنة.

ج- اإذا راأت جلنة امل�شاءلة اأن التحقيق قد اأ�شفر عن وجود جرمية جنائية، ترفُع الأمر للرئي�س التنفيذي 
لإحالة الأوراق اإلى النيابة العامة.

 مــادة )4(
للهيئة بناًء على قرار اللجنة اأن تن�شر بيانًا باملخالفة التي ثبت وقوُعها من ِقَبل املوؤ�ش�شة ال�شحية 

اخلا�شة، وذلك بالو�شيلة والكيفية التي يحددها القرار، ومبا يتنا�شب مع ج�شامة املخالفة. 
على اأنه يجب األ يتم الن�شر اإل بعد فوات ميعاد الطعن يف قرار الهيئة بثبوت املخالفة اأو �شدور 

حكم باتٍّ بثبوت املخالفة وذلك بح�شب الأحوال.
 

مــادة )5(
احلالت امل�ستعَجلة

واإذا  للهيئة،  التنفيذي  الرئي�س  بناًء على طلب من  امل�شتعَجلة،  امل�شاءلة، يف احلالت  للجنة  اأ( يجوز 
اإلى الظن باأن ال�شتمرار يف تقدمي املوؤ�ش�شة للخدمات ال�شحية  قامت لديها اأمارات قوية تدعو 
على نحو معني من �شاأنه اأن يوؤدي اإلى خطر على �شحة و�شالمة املر�شى اأو اجلمهور اأو العاملني 

بًا مبا ياأتي: باملوؤ�ش�شة، مما يتعذر تداُركه فيما بعد، اأْن ت�شدر قرارًا م�شبنَّ
ع قيود اأو ا�شرتاطات على اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة مبا يكفل �شالمة  1- و�شْ

وخ�شو�شية املر�شى.
2- الوْقف املوؤقت لبع�س خدمات املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة وذلك ملدة ل جتاوز ثالثة اأ�شهر.

ب( ت�شدر جلنة امل�شاءلة القرار يف اأيٍّ من احلالت املن�شو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، 
اخلا�شة،  ال�شحية  واملوؤ�ش�شة  ال�شاأن  �شاحب  من  كل  اأقوال  و�شماع  الأوراق  على  اطالعها  بعد 
واأية  اأوراق  اأو  اآرائهما وتقدمي حججهما وما لديهما من م�شتندات  واإتاحة الفر�شة لهما لعر�س 
د وجهة نظرهما، وذلك كله يف املواعيد ووفقًا ِلـما حتدده الإجراءات التي ي�شدر  اأدلة اأو قرائن توؤيِّ

بتحديدها قرار  من املجل�س.

مــادة )6(
نظام اجتماعات اللجنة

يتولى  رئي�س اللجنة ت�شريف �شئونها الفنية والإدارية وت�شيري اأعمالها مبا يتفق واأحكام القانون 
والقرارات التنفيذية له، ومبا يكفل لها احَلْيدة وال�شتقالل ب�شاأن قراراتها.
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مادة )7(
بتالوة  وال�شدق،  بالأمانة  مهمتهما  يوؤديا  باأْن  اليمني  اللجنة  رئي�س  اأمام  اللجنة  ع�شوا  يحلف 
اأول  يف  وذلك  وال�شدق"،  بالأمانة  اللجنة  يف  اأعمايل  اأوؤدَي  اأْن  العظيم  باهلل  "اأُق�ِشم  التايل:  الن�س 

اجتماع للجنة.

مادة )8(
ُيعَقد اجتماع اللجنة مبقر الهيئة بناًء على دعوة من رئي�شها كلما دعت احلاجة اإلى ذلك، ويرَفق 

بالدعوة جدول بالأعمال املقرر مناق�شتها.
م من الرئي�س التنفيذي لرئي�س اللجنة كلما دعت احلاجة  ويجوز دعوة اللجنة مبوجب طلب يقدنَّ

لذلك على اأن يرفق بالدعوة احلالة امل�شتعجلة املطلوب مناق�شتها.
ول يكون اجتماع اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأن يكون من بينهم الرئي�س. 
وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  باأغلبية  قراراتها  اللجنة  وُت�شِدر  �شرية،  ومداولتها  اجتماعاتها  وتكون 

ح اجلانب الذي منه الرئي�س. َت�شاوي الأ�شوات ُيرجنَّ
 ولرئي�س اللجنة عند ال�شرورة، اأن يعر�س بع�س املو�شوعات على اللجنة بطريق التمرير، اإل اإذا 

طلب اأحد الأع�شاء عدم نظر املو�شوع بالتمرير، فرُيجاأ النظر فيه لأول اجتماع للجنة.
وت�شدر القرارات اأو التو�شيات ب�شاأن املو�شوعات التي ُعِر�شت بطريق التمرير مبوافقة اأغلبية 

اأع�شاء اللجنة.

مادة )9(
ال املوؤ�ش�شة ال�شحية املخالفة اإلى اللجنة بقرار من الرئي�س التنفيذي، بناًء على نتائج التقارير  حتحٌ
التي ُيعدها مفت�شو الهيئة املخت�شون، اأو اإحالة الواقعة من اجلهات املعنية، اأو بناًء على نتائج فح�س 
�شكاوي الأفراد من قبل وحدة ال�شكاوي الطبية بالهيئة، اأو على نتائج طلب اللجنة باإجراء التحقيقات.

ل املخالفات املن�شوبة والأدلة التي تدعم  يجب اأن يت�شمن قرار الإحالة بيانًا بالوقائع التي ُت�شكِّ
التهام.

يتم اإخطار املوؤ�ش�شة عن طريق املدير امل�شئول ب�شورة من قرار الإحالة قبل اأول اجتماع للتحقيق 
باأ�شبوع على الأقل، ويكون له حق الطالع على جميع الإجراءات والأوراق املتعلقة بها واحل�شول على 

ن�شخة منها.
يكون اإخطار املحال بالربيد امل�شجل على عنوان املوؤ�ش�شة املحدد مبلف ترخي�شها بالهيئة، ويجوز 
اأن يكون الإخطار �شخ�شيًا اأو عن طريق املدير امل�شئول، مع اأخذ توقيعه بت�َشلُِّمه �شورة من قرار الإحالة.
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مادة )10(
اإجراءات اللجنة

ُتخَطر املوؤ�ش�شة )املدير امل�شئول( مبيعاد احل�شور اأمام اللجنة بالربيد امل�شجل على عنوانها قبل 
امليعاد املحدد لنعقاد اللجنة باأ�شبوع على الأقل، وتبنينَّ يف هذا الإخطار املخالفات املن�شوبة اإليها، وتاريخ 
ومكان انعقاد اللجنة، وا�شتثناًء من ذلك يجوز يف احلالت امل�شتعجلة املبينة يف هذا القرار ال�شتدعاء 
الفوري للمدير امل�شئول باملثول اأمام اللجنة، والتحقيق معه يف املخالفات املن�شوبة اإلى املوؤ�ش�شة، فاإذا 
امتنع عن احل�شور اأو مل يح�شر يف امليعاد املحدد له رغم اإعالنه ودون اإبداء عذر مقبول، جاز للجنة 

اأن تتخذ التدابري التي تراها غيابيًا وفقًا لأحكام القانون.
التحقيق،  اإجراءات  اللجنة معنيًا حق الطالع على  تراه  اأي �شخ�س  اأو  امل�شئول  للمدير  ويكون   
وعلى جميع الأوراق املتعلقة بها واحل�شول على ن�شخة من هذه الأوراق، اإل اإذا ارتاأت اللجنة غري ذلك 

لل�شالح العام.

مادة )11(
ه وملخ�س املخالفة اأو املخالفات املن�شوبة اإلى   يبداأ التحقيق باإثبات ا�شم احلا�شر ووظيفته و�ِشنِّ

املوؤ�ش�شة.
 و يكون التحقيق كتابة، ويجب مواجهة املدير امل�شئول اأو من تراه اللجنة معنيًا باملخالفات املن�شوبة 
اإلى املوؤ�ش�شة، ويكون للجنة يف �شبيل اإمتام ذلك – من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب املوؤ�ش�شة - اأن 
تكلف ال�شهود باحل�شور اأمامها ل�شماع اأقوالهم، ولها اأي�شًا اأن تكلف املدير امل�شئول بتقدمي مذكرات 

مكتوبة بدفاع املوؤ�ش�شة.
  و يجوز اإبداء الدفاع اأمام اللجنة �شفهيًا، مع اإثبات م�شمون اأوجهه كتابة يف محا�شر اللجنة، 
ويف هذه احلالة يتعنينَّ على مقرر اللجنة تالوة ما مت اإثباته على احلا�شر واأْخُذ توقيعه مبا يفيد اإمتام 

ذلك يف وجود رئي�س اللجنة.
  على اللجنة اأو َمن تندبه للتحقيق ال�شتماع اإلى اأقوال جميع �شهود الوقائع، وا�شتدعاء اخلرباء 

وغريهم ممن ترى �شرورة ال�شتماع اإلى اأقوالهم.
  يجوز للموؤ�ش�شة يف �شبيل حتقيق دفاعها اأن ت�شتعني مبن تراه منا�شبًا.

ن يف �شدر املح�شر    ويتعنينَّ على مقرر اللجنة تدوين التحقيق يف مح�شر باأرقام ت�شل�شلية، ويدوِّ
انتدبتهم  من  اأ�شماء  اأو  اللجنة،  واأع�شاء  رئي�س  واأ�شماء  املقرر  وا�شم  افتتاحه  و�شاعة  ومكان  تاريخ 

اللجنة للتحقيق.
  ُيذينَّل املح�شر ب�شاعة اإقفاله ويتم التوقيع يف نهاية كل ورقة من اأوراق التحقيق من ِقَبل كل من 

ق معه يف حالة ح�شوره. رئي�س اللجنة اأو من تندبه واملحقنَّ
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  يجب ترقيم م�شتندات الدعاء والدفاع والتوقيع عليها من ِقَبل رئي�س اللجنة، اأو املنتَدب للتحقيق 
ها اإلى املح�شر. واملقرر و�شمِّ

مادة )12(
على اللجنة فور النتهاء من التحقيقات اإ�شدار قرار م�شبنَّب خالل مدة ل تتجاوز اأ�شبوعني من 

تاريخ انتهاء التحقيق، وذلك مبا يلي:
اأ- ِحْفظ التحقيق لعدم وجود �شبهة مخالفة.

ب- اتخاذ التدابري الالزمة طبقًا لأحكام القانون.
ج- اأية تو�شيات اأخرى تراها اللجنة لزمة.

ويف جميع احلالت يحٌخطر الرئي�س التنفيذي بالقرار لتخاذ الإجراءات التنفيذية وفقًا لأحكام 
القانون.

مادة )13(
م�شلحة  اأية  وجود  عن  الجتماع  انعقاد  قبل  اللجنة  لرئي�س  كتابًة  بالإف�شاح  ع�شو  كل  يلتزم 
�شخ�شية له مبا�شرة اأو غري مبا�شرة قد تتعار�س مع ُمقت�شيات ع�شويته ب�شاأن مو�شوع مطروح على 
اللجنة، اأو وجود درجة قرابة اأو م�شاهرة اأو عالقة زوجية مع اأحد املحالني حتى الدرجة الرابعة، كما 

يجوز الإف�شاح عن ذلك �شفهيًا يف الجتماع واإثباته يف املح�شر قبل نظر املو�شوع.
ي الع�شو عن ح�شور جل�شات اأو مداولت اللجنة  ويرتتب على الإف�شاح عن تعار�س امل�شالح، تَنحِّ

اأو امل�شاركة يف اأعمال اأية جلنة فنية يتم ت�شكيلها ب�شاأن ذات املو�شوع.

مادة )14(
مداولت اللجنة �شرية، وُيحَظر على اأع�شائها اإف�شاء اأية بيانات اأو معلومات تتعلق ب�شئون اللجنة 

اأو تخ�س الغري و�شلت اإلى علمهم ب�شبب اأو مبنا�شبة اأدائهم لأعمالهم، اإل وفقًا لأحكام القانون.
املوؤقتة من املخت�شني وذوي  اأو جلانها  اللجنة  ُيدَعى حل�شور اجتماعات  وي�شري ذلك على من 

اخلربة واأ�شحاب ال�شاأن.

مادة )15(
ا�ستعانة اللجنة باخلرباء

ل جلانًا موؤقتة برئا�شة اأحد  للجنة اأن تطلب من الهيئة اإجراء التحقيقات الالزمة، ولها اأن  ُت�شكِّ
اأع�شائها، لأداء مهام محددة.
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واأْن  خارجها،  من  بخرباء  ال�شتعانة  للهيئة،  التنفيذي  الرئي�س  طريق  عن  للجنة،  يجوز  كما 
تدعَوهم حل�شور اجتماعاتها لال�شتئنا�س باآرائهم دون اأن يكون لهم حق الت�شويت.

مادة )16(
مهام واأعمال مقرر  اللجنة

يح�شر  لها  رًا  مقرِّ يكون  الهيئة،  موظفي  بني  من  التنفيذي  الرئي�س  ينتدبه  كاتب  للجنة  يكون 
اجلل�شات ويتولى حترير املحا�شر والتوقيع عليها مع رئي�س اللجنة. وحُتَفظ املحا�شر مع باقي الأوراق 

مبعرفة املقرر.

مادة )17(
يقوم مقرر اللجنة بالأعمال الآتية:

1- تقدمي امل�شاعدة الإدارية الالزمة ملبا�شرة اللجنة ملهامها.
دات جداول اأعمال اجتماعات اللجنة، وعر�شها على رئي�شها لالعتماد. 2- اإعداد م�شونَّ

3- توجيه الإخطارات للمخالفني والدعوات حل�شور الجتماعات، وذلك بناًء على تعليمات ي�شدرها 
له رئي�س اللجنة.

4- اإعداد وتدوين محا�شر الجتماعات، وترتيبها وترقيمها وحفظها.
5- اإعداد �شجل خا�س ُيثِبت فيه ح�شور اأع�شاء اللجنة وتوقيعاتهم يف كل اجتماع، ويت�شمن ملخ�شًا 

باملو�شوعات التي ُعِر�شت يف الجتماع ال�شابق، وما اتخذته اللجنة ب�شاأنها من قرارات.
وترقيمها  اللجنة،  تتخذها  التي  والتقارير  والتو�شيات  القرارات  م�شودة  �شياغة  يف  امل�شاهمة   -6

وترتيبها وحفظها.
7- ت�شلُّم قرارات الإحالة وتهيئتها للعر�س على اللجنة وتدوينها بال�شجالت اخلا�شة باللجنة.

8- اإخطار املحالني للجنة بنتائج اأعمالها وقراراتها.
9- اأية مهام اأخرى ُيكلفه رئي�س اللجنة بها.

مادة )18(
اأ�سباب انتهاء ع�سوية اللجنة

1- تنتهي الع�شوية باللجنة لأحد الأ�شباب الآتية:
اأ- تقدمي الع�شو طلبًا مكتوبًا اإلى رئي�س اللجنة برغبته يف اإنهاء ع�شويته.

بة من اللجنة باإنهاء الع�شوية. ب- �شدور تو�شية م�شبنَّ
2- عند قيام اأي �شبب من اأ�شباب انتهاء الع�شوية ال�شابقة، يتولى رئي�س اللجنة رْفع الأمر اإلى الرئي�س 
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التنفيذي للهيئة، لرْفع المر للوزير لت�شمية ع�شو جديد يكِمل مدة ع�شوية �شلفه.
3- ل يجوز للجنة مبا�شرة اخت�شا�شاتها اإذا زاد عدد َمن انتهت ع�شويتهم بها على ن�شف الأع�شاء، 

وت�شتاأنف اللجنة عملها بعد ا�شتكمال ن�شاب ع�شويتها بتعيني اأع�شاء جدد.

مادة )19(
التظلُّم من قرارات اللجنة

يجوز ملن �شدر �شده قرار  باتخاذ تدابري وفقًا لالأحكام ال�شابقة اأن يطعن يف هذا القرار اأمام 
املحكمة املخت�شة خالل املواعيد املقررة قانونًا من تاريخ اإخطاره بقرار الرف�س بكتاب م�شجل.

مادة )20(
التقارير الدورية

تعد اللجنة تقريرًا دوريًا كل ثالثة اأ�شهر بنتائج اأعمالها وقراراتها وما بنيت عليه من اأ�شباب، 
ب�شاأن احلالت املحالة اإليها، يرفعه رئي�شها اإلى الرئي�س التنفيذي للهيئة، ليتولى بدوره رفعه للمجل�س 

لتخاذ ما يراه منا�شبًا حيالها من اإجراءات تنفيذية.

مادة )21(
يلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار .

مــادة )22(
القرار،  هذا  تنفيذ  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  على 

وُيعمل به اعتبارًا من اليوم التايل لن�شره باجلريدة الر�شمية ، 

وزيرة ال�سحة
فائقة بنت �سعيد ال�سالح

                                                                                 
�شدر بتاريخ: 29 رم�شان 1437هـ     

املـــــــــوافــــــق: 4 يــــــوليـــــو 2016م
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وزارة ال�سحة
 قرار رقم )16( ل�سنة 2016 

 بت�سكيل لجنة الم�ساءلة 
بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�سحية 

وزيرة ال�شحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

وعلى القرار  رقم )15( ل�شنة 2016 ب�شاأن نظام عمل جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم 
املهن واخلدمات ال�شحية،

وبناًء على تر�شيحات اجلهات املعنية،

قــرر الآتي:
املادة الأولى 

ل جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية برئا�شة القا�شي خالد  ت�شكنَّ
اأحمد املدفع قا�شي محكمة ال�شتئناف العليا املدنية، وع�شوية كل من :

- الدكتور محمد عبداهلل رفيع      ممثاًل عن جمعية الأطباء                             ع�شوًا
- الدكتورة لينا محمد القا�شم      ممثاًل عن الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية  ع�شوًا

املادة الثانية
تكون مدة الع�شوية باللجنة امل�شار اإليها يف املادة ال�شابقة ثالث �شنوات .

املادة الثالثة
القرار   هذه  تنفيذ  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  على 

اعتبارًا من تاريخ ن�شره باجلريدة الر�شمية.

وزيرة ال�سحة
فائقة بنت �سعيد ال�سالح

                                                                                 
�شدر بتاريخ: 29 رم�شان 1437هـ     

املـــــــــوافـــــق: 4 يــــــوليـــــو 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )67( ل�سنة 2016

ب�ساأن بيانات �سهادة التاأهيل لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل املعاقني وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )10( منه،
وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2008 ب�شاأن �شروط القبول مبراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية 

والإيواء والور�س اخلا�شة باملعاقني،
وعلى القرار رقم )64( ل�شنة 2010 ب�شاأن �شروط واإجراءات الرتخي�س باإن�شاء وت�شغيل مراكز 

ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والور�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة،

قرر الآتي:
مادة )1(

مُتنح مراكز ومعاهد التاأهيل لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة ممن مت تاأهيلهم، �شهادة تاأهيل جمانية.

مادة )2(
 يقوم املركز اأو املعهد باإعداد �شجل تقينَّد فيه هذه ال�شهادات باأرقام متتابعة بعد ا�شتيفاء جميع 

بياناتها .

مادة )3(
يجب اأن تت�شمن �شهادة التاأهيل البيانات الآتية:
1- ال�شم والرقم الـ�شخـ�شـي ملن �شدرت له ال�شهادة.

2- بيانات املركز اأو املعهد ُم�شِدر ال�شهادة، على اأن تذينَّل ال�شهادة بختمه.
3- الرقم الت�شل�شلي لل�شهادة.

4- �شورة �شخ�شية حديثة ملن �شدرت له ال�شهادة.
5- تـاريـخ اللتحاق باملركز اأو املعهد ومدة التاأهيل.

ل الذي ح�شل عليه َمن �شدرت له ال�شهادة. 6- املوؤهنَّ
7- املهن املقرَتحة التي ميكن لل�شخ�س ذي الإعاقة – الذي مت تاأهيله – مزاولتها.

مادة )4(
على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
 جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ:  29 رم�شان 1437هـ
الـمــوافــــــــق: 4  يــولــيــــــــو 2016م
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وزارة  ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 قرار رقم )70( ل�سنة 2016

 ب�ساأن وْقف العمل بالترخي�ض ال�سياحي 
لمرفق ليالينا بفندق برج ال�سفير

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدنَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994م والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
2006م   ل�شنة   )62( رقم  القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   2015 ل�شنة   )31( رقم  املر�شوم  وعلى 
باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986م ب�شاأن 

تنظيم ال�شياحة، 
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

تقرر الآتي:
مادة )1(

يوَقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي لـمرفق ليالينا بفندق برج ال�شفري ملدة �شهرين، وذلك لإخالل 
اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة                                                      
زايد بن را�سد الزياين

                                                                       

�شـدر يف: 29 رم�شان 1437هـ
الـموافـق: 4 يـــــوليــــــو 2016م
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وزارة  ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 قرار رقم )71( ل�سنة 2016

 ب�ساأن رْف�ض تجديد الترخي�ض ال�سياحي 
لمرفق ديفادا�ست بفندق اأجنحة �سمادا الحورة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدنَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994م والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
2006م   ل�شنة   )62( رقم  القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   2015 ل�شنة   )31( رقم  املر�شوم  وعلى 
باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986م ب�شاأن 

تنظيم ال�شياحة، 
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

تقرر الآتي:
مادة )1(

ملدة  احلورة  �شمادا  اأجنحة  فندق  يف  ديفادا�شت  ملرفق  ال�شياحي  بالرتخي�س  العمل  ُيرف�س 
�شهرين، وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة 

ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة                                                      
زايد بن را�سد الزياين

                                                                       

�شـدر يف: 29 رم�شان 1437هـ
الـموافـق: 4 يـــــوليــــــو 2016م
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وزارة  ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 قرار رقم )72( ل�سنة 2016

ب�ساأن وْقف العمل بالترخي�ض ال�سياحي لمرفق �سحاري فيني�سيا

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدنَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994م والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
2006م   ل�شنة   )62( رقم  القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   2015 ل�شنة   )31( رقم  املر�شوم  وعلى 
باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986م ب�شاأن 

تنظيم ال�شياحة، 
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

تقرر الآتي:
مادة )1(

يوَقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق �شحاري يف فندق فيني�شيا ملدة �شهرين، وذلك لإخالل 
اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة                                                      
زايد بن را�سد الزياين

                                                                       

�شـدر يف: 29 رم�شان 1437هـ
الـموافـق: 4 يـــــوليــــو 2016م
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وزارة  ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 قرار رقم )73( ل�سنة 2016

 ب�ساأن وْقف العمل بالترخي�ض ال�سياحي 
لمرفق ليفل 5 بفندق بريميير

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدنَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994م والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
2006م   ل�شنة   )62( رقم  القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   2015 ل�شنة   )31( رقم  املر�شوم  وعلى 
باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986م ب�شاأن 

تنظيم ال�شياحة، 
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

تقرر الآتي:
مادة )1(

�شهرين، وذلك لإخالل  بفندق برمييري ملدة  ليفل 5  لـمرفق  ال�شياحي  بالرتخي�س  العمل  يوَقف 
اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة                                                      
زايد بن را�سد الزياين

                                                                       

�شـدر يف: 29 رم�شان 1437هـ
الـموافـق: 4 يـــــوليــــو 2016م
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قرارات ال�ستغناء
  

قرار رقم )27( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )618( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1995/5967

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )618(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
باملقدمة رقم 1995/5967،  وامل�شجل  املنامة  ال�شرقي من  الرفاع  الكائن يف  مبارك عقبان فرحان، 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )28( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )564( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1366/359

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة 
ملك  على  ال�شادر   2006 ل�شنة   )564( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت  قد  منه   )31(
رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة  ال�شرقي من  الرفاع  الكائن يف  عبدالهادي،  اإ�شماعيل  ال�شيد/ محمد 
1366/359، والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، 

لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )29( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )614( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1997/1663

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )614(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
رقم 1997/1663،  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة  من  ال�شرقي  الرفاع  الكائن يف  عي�شى،  رحمة  عبداهلل 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )30( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )567( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1371/1293

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
الأخ�س  وعلى  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 
على  ال�شادر   2006 ل�شنة   )567( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت  قد  منه   )31( املادة 
ملك ال�شادة/ بداح �شرور جوهرة واإخوانه، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة 
رقم 1371/1293، والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد 

الفاحت، لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )31( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )539( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1985/599

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )539( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيدة/ 
مرمي را�شد عل عبداهلل، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1985/599، 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )32( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )565( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1971/2739

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )565(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
اأحمد جمعة اأحمد، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1971/2739، والذي 
كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه لأعمال 

املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )33( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )597( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1981/837

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )597(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
 ،1981/837 رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة  من  ال�شرقي  الرفاع  يف  الكائن  عي�شى،  محمد  اإبراهيم 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )34( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )568( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1976/6515

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )568(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
محمد �شامل �شعود م�شعود، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1976/6515، 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )35( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )613( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 2003/14622

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة 
ملك  على  ال�شادر   2006 ل�شنة   )613( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت  قد  منه   )31(
ال�شيد/ عبداهلل �شالح عبداهلل الرويعي، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 
اأحمد  بن  �شلمان  ال�شيخ  قلعة  �شرقي  الإ�شكاين جنوب  امل�شروع  اأجل  من  كان  والذي   ،2002/14622

الفاحت، لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )36( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )612( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 2002/13170

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )612(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
محمد حراث املحجوب، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 2002/13170، 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )37( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )543( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1957/578

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )543( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيد/ حمد 
بن �شيف بن �شامل، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1957/578، والذي 
كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه لأعمال 

املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )38( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )545( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 2004/10409

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )545( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيد/ اأحمد 
محمد جا�شم بوعبجل، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 2004/10409، 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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م�سرف البحرين املركزي
 قرار رقم )23( ل�سنة 2016

دة للتاأمين الإجباري عن الم�سئولية المدنية  ب�ساأن الوثيقة الموحَّ
 النا�سئة عن حوادث الَمْركبات واإجراءات و�سوابط التعامل 

 مع المطالبات الم�ستِندة اإلى وثيقة التاأمين الإجباري عن الم�سئولية
المدنية النا�سئة عن حوادث الَمْركبات

محافظ م�شرف البحرين املركزي:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1987 يف �شاأن التاأمني الإجباري عن امل�شئولية 

ل باملر�شوم بقانون رقــم )7( ل�شنة 1996، املدنية النا�شئة عن حوادث املركبات، املعدنَّ
ل�شنة   )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2015،  2006، املعدنَّ
وعلى قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014،

مة )د/07/3(  وعلى حكم املحكمة الد�شتورية ال�شادر بتاريخ 25 مايو 2009 يف الدعوى املَرقنَّ
ل�شنة )5( ق�شائية،

وعلى حكم املحكمة الد�شتورية ال�شادر بتاريخ 27 نوفمرب 2013 يف الدعوى املرقمة )ح/2013/1( 
ل�شنة )11( ق�شائية،

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر الآتي:
مادة )1(

تكون وثائق التاأمني التي ُت�شِدرها �شركات التاأمني العاملة يف مملكة البحرين عن تغطية امل�شئولية 
املدنية النا�شئة عن حوادث املركبات وفقًا للنموذج املرافق لهذا القرار، وُيحَظر على �شركات التاأمني 

ن له. ن واملوؤَمنَّ اإ�شافة اأية اأحكام اأخرى ُتِخل باملبادئ الأ�شا�شية للتزامات كلٍّ من املوؤَمِّ

مادة )2(
ن له( اأينما وردتا  ُت�شتبدل كلمة )ال�شرتاك( بكلمة )الق�شط(، وكلمة )امل�شرتك( بكلمة )املوؤَمنَّ

يف منوذج وثيقة التاأمني املرافق لهذا القرار، وذلك يف حال التاأمني التكافلي.
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مادة )3(
رة باللغة العربية، وكذلك اجلدول املرفق بها واأية �شهادة ت�شدر  يجب اأن تكون وثيقة التاأمني محرنَّ
بناًء عليها، ويجوز اأن يرَفق بالوثيقة وال�شهادات ال�شادرة بناًء عليها ترجمة بلغة اأجنبية، ويف حالة 

اختالف الن�س العربي عن الن�س الأجنبي فاإن الن�س العربي هو الذي ُيْعَتد به.

مادة )4(
اأو  بال�شتثناءات  املتعلقة  ال�شروَط  ترِبز  واأن  ب�شكل وا�شح،  التاأمني مكتوبة  اأن تكون وثيقة  يجب 

البطالن اأو ال�شقوط اأو بحق الرجوع بطريقة مميزة، وُتكَتب بحروف اأكرث ظهورًا واأكرب حجمًا.

مادة )5(
املدنية  امل�شئولية  عن  الإجباري  التاأمني  وثيقة  اإلى  امل�شتندة  املطالبات  مع  التعامل  ب�شاأن  ُيعمل 

النا�شئة عن حوادث املركبات بالإجراءات وال�شوابط املرافقة لهذا القرار.

مادة )6(
على اجلهات املخت�شة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

محافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد محمد املعراج

�شدر بتاريخ: 30 رم�شان 1437هــ
املـــــــوافـــــــق: 5 يــــــولـيـــــو 2016م
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َّدة للتاأمني الإجباري عن امل�سئولية املدنية  الوثيقة املوحـ
النا�سئة عن حوادث الـَمْركبات

التعاريف:
د بالكلمات والعبارات التالية اأينما وردت يف هذه الوثيقة املعايَن املبينَة قريَن كل منها، ما  ُيق�شَ

مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:
ـدة للتاأمني الإجباري عن امل�شئولية املدنية النا�شئة عن حوادث املركبات التي  1- الوثيقة: الوثيقة املوحنَّ
ى بالوثيقة مقابل الق�شط  �س املت�شرر عند حدوث ال�شرر املغطنَّ ن باأن يعوِّ يتعهد مبقت�شاها املوؤمِّ

ن له. الذي يدفعه املوؤمنَّ
ن له. ن/ال�سركة: �شركة التاأمني التي تقبل التاأمني للموؤمنَّ 2- املوؤمِّ

ن له: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري حامل الوثيقة املذكور ا�شمه يف جدول الوثيقة. 3- املوؤمَّ
ح له بقيادة املركبة من قبل حامل الوثيقة. 4- ال�سائق: اأي �شخ�س م�شرنَّ

5- املت�سـرر: كل �شخ�س طبيعي يلحق به �شرر ج�شماين، با�شتثناء املت�شبِّب يف احلادث، اأو �شخ�س 
طبيعي اأو اعتباري من الغري يلحق به �شرر مادي.

6- املركبة:  
اأ. ال�سيارة: كل مركبة اآلية ُت�شتخَدم عادة يف نقل الأ�شخا�س اأو الأ�شياء اأو كليهما، اأو يف جرِّ املركبات 

ة لنقل الأ�شخا�س والأ�شياء اأو كليهما. املعدنَّ
ب. املركبة الإن�سائية والزراعية: كل مركبة اآلية ُت�شتخَدم يف العمل الإن�شائي اأو الزراعي وما يت�شل 

بهما.
ها �شيارة اأو اأية اآلة اأخرى. ك جترُّ ج. املقطورة: مركبة من دون محرِّ

ك يرتكز جزء منها اأثناء ال�شري على �شيارة اأو على الآلة التي  د. ن�شف املقطورة: مركبة من دون محرِّ
ها. جترُّ

زة مبحرك اآيل. وقد يلحق بها عربة )�شلة اأو  هـ. الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتني اأو اأكرث جمهنَّ
مة على �شكل �شيارة. ة لنقل الأ�شخا�س اأو الأ�شياء، ولي�شت م�شمنَّ �شندوق(، معدنَّ

ر. 7- الأ�سرار اجل�سمانية: الوفاة اأو اأية اإ�شابة ج�شمانية تلحق باملت�شرِّ
8- الأ�سرار املادية: الأ�شرار التي ت�شيب املمتلكات العائدة اإلى الغري.

لها ملعاجلة امل�شاب يف حوادث املركبات  9- امل�ساريف الطبية: النفقات والتكاليف الطبية التي يتم حَتمُّ
ا�شتنادًا حلكم املادة )12( من املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1987 ب�شاأن التاأمني الإجباري عن 

امل�شئولية املدنية النا�شئة عن حوادث املركبات.
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ب ال�شرر النا�شئ عن حوادث املركبات بقيمة ما ُيحَكم به من  امل�سئولية املدنية: م�شئولية م�شبِّ  -10
ن  تعوي�س عن وفاة اأي �شخ�س اأو عن اإ�شابة ج�شمانية تلحق باأي �شخ�س من حادث مركبة موؤمنَّ

عليها، وكذلك عن الأ�شرار املادية النا�شئة عن حوادث املركبات.
ى مبوجب هذه الوثيقة،  ر من حادث مغطنَّ م املطاَلبة: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري املت�شرِّ مقدِّ  -11

وي�شمل ذلك ورثة ال�شخ�س الطبيعي يف حالة وفاته.
ى مبوجب  ن/ ال�شركة بطلب تعوي�س عن حادث مغطنَّ املطاَلبة: الإ�شعار الكتابي املقدم اإلى املوؤمِّ  -12

اأحكام هذه الوثيقة.
البيانات  ويحدد  منها،  جزءًا  ل  ي�شكِّ والذي  الوثيقة  هذه  مع  ال�شادر  اجلدول  الوثيقة:  جدول   -13

ن له واحلماية التاأمينية مبوجب الوثيقة. اخلا�شة باملوؤمنَّ
ى مبوجب اأحكام هذه  ر عن حادث مغطنَّ التعوي�ض: املبالغ التي يتعنينَّ على ال�شركة دْفُعها للمت�شرِّ  -14

الوثيقة و�شروطها.
الأ�شرار  بالتعوي�س عن  ال�شركة  قيام  ال�شركة مقابل  اإلى  له  ن  املوؤمنَّ الذي يدفعه  املبلغ  الق�سط:   -15

يه الوثيقة. اجل�شمانية واملادية نتيجة حلادث تغطِّ
�سرط التاأمني:

ن له قد تقدم اإلى �شركة .............................. امل�شماة فيما بعد بـ)ال�شركة( ُبْغية  ملا كان املوؤمنَّ
التاأمني طلبًا واإقرارًا، وهما اأ�شا�س هذا العقد و جزءان ل يتجزاآن منه، ودفَع الق�شَط املطلوَب اأو 
ى مبوجب هذه الوثيقة، �شواء كان  وافق على دْفِعه، فاإن ال�شركة تلتزم يف حالة حدوث �شرر مغطنَّ
ِفها اأو خالل حتميلها وتفريغها داخل مملكة البحرين بتعوي�س  نا�شئًا عن ا�شتعمال املركبة اأو توقُّ
ر عن جميع املبالغ، يف حدود الأحكام وال�شروط الواردة يف هذه الوثيقة، وطبقًا لإجراءات  املت�شرِّ
و�شوابط التعامل مع املطالبات ال�شادرة مبوجب هذه الوثيقة، مبا يف ذلك امل�شاريف الق�شائية 

ب ال�شرر بدفعهـا لقاء: والأتعاب التي ُيلَزم م�شبِّ
ر. 1( الأ�شرار اجل�شمانية التي تلحق باملت�شـرِّ

ر مببلغ ل يتجاوز 500،000 دينار  2( الأ�شرار املادية النا�شئة عن حوادث املركبات التي تلحق باملت�شـرِّ
)خم�شمائة األف دينـار( عن احلادث الواحد من حوادث املركبات.

ال�سروط العامة:
1- الوثيقة واجلدول امللَحق بها يجب اعتبارهما عقدًا واحدًا، وكل كلمة اأو عبارة اأعطيت معنى خا�شًا 

يف اأي جزء من الوثيقة اأو اجلدول يكون لها املعنى ذاُته يف اأي مكان اآخر وردت فيه.
ن عليها يف  ن له اأن يتخذ جميع الحتياطات املعقولة للمحافظة على املركبة املوؤمنَّ 2- يجب على املوؤمنَّ
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حالة �شاحلة لال�شتعمال.
نًا عليها بتاأمني اآخر يغطي امل�شئولية  3- اإذا كانت امل�شئولية املدنية النا�شئة عن حوادث املركبات موؤمنَّ
وامل�شاريف  امل�شئولية  تلك  تغطية  عن  م�شئولة  ال�شركة  تكون  ر،  املت�شرِّ جتاه  نف�شها  وامل�شاريف 
ن له يف مطالبة اجلهات التاأمينية الأخرى بدفع ح�شتها الن�شبية  ر، ثم حتل محل املوؤمنَّ جتاه املت�شرِّ

من تلك املطالبة. 
ال�ستثناءات:

ن عليها اأو التي تن�شاأ  ل يغطي هذا التاأمني امل�شئولية املدنية النا�شئة عن حوادث املركبات املوؤمنَّ
عنها يف احلالت الآتية:

اأ. احلوادث التي تقع خارج حدود املنطقة اجلغرافية ململكة البحرين.
ب. اخل�شارة، والأ�شرار املادية و اجل�شمانية التي تكون قد وقعت، اأو ن�شاأت، اأو نتجت، اأو تعلقت ب�شكل 

مبا�شر اأو غري مبا�شر بالآتي:
اأو  الأعا�شري  اأو  الطوفان  اأو  الرملية  العوا�شف  اأو  الربد،  ذلك  يف  مبا  العوا�شف  اأو  الفي�شانات   )1

النفجارات الربكانية اأو الزلزل اأو اأية ا�شطرابات عنيفة للطبيعة.
2( احلرب، اأو الغزو، اأو اأعمال العدو الأجنبي، اأو الأعمال العدوانية، اأو الأعمال �شبه احلربية )�شواء 
اأُعِلنت احلرب اأو مل تعَلن(، اأو احلرب الأهلية، اأو التمرد، اأو الع�شيان، اأو الثورة، اأو الفتنة، اأو 
النتفا�شة  اأو  اإليها،  اأو ترقى  ال�شعبية  النتفا�شة  تاأخذ حجم م�شتوى  التي  الأهلية  ال�شطرابات 

الع�شكرية، اأو ال�شلطة الغا�شبة، اأو الإ�شرابات، اأو القالقل العمالية، اأو الأ�شخا�س الكيديني.
د بالإرهاب ا�شتخدام القوة اأو العنف اأو التهديد بهما لأ�شباب  3( اأي عمل من اأعمال الإرهاب، وُيق�شَ
ع اجلماهري اأو اأي قطاع منها  اأو اأغرا�س �شيا�شية اأو دينية اأو اأيديولوجية اأو ِعرقية، مبا يف ذلك و�شْ
اأو ب�شيا�شاتها  اأو ن�شاطات تكون على �شلة باحلكومة  اأية عمليات  اأو التاأثري على  يف حالة خوف، 

لإعاقتها، اأو التدخل يف القت�شاد الوطني اأو اأي قطاع منه اأو اإعاقته.
4( احلجز اأو ال�شتيالء اأو امل�شادرة.

اأو نفايات نووية ناجتة  اأي وقود  اأو التلوث بالإ�شعاع من  اأو الإ�شعاعات الأيونية  5(- الأ�شلحة النووية 
عن احرتاق وقود نووي، ولأغرا�س هذا ال�شتثناء، فاإن الحرتاق ي�شمل اأية عملية ان�شطار نووي.

6( التلوث النووي والبيولوجي والكيماوي.
املطالبات:

ن له عند حدوث واقعة ميكن اأن تثري مطالبة بالتعوي�س مبوجب هذه الوثيقة، اأْن: 1- على املوؤمنَّ
- يخطر ال�شركة بذلك فورًا واأْن يقدم جميع التفا�شيل املتعلقة بها.
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- يخطر ال�شركة يف حال مت ت�َشلُِّمـه اأمـرًا ق�شائيًا يتعلق باحلادث.
املخت�شة  اجلنائية  والتحقيقات  التحريات  وكذلك  الإقامة،  الو�شيكة  بالدعاوى  ال�شركة  يخطر   -

باحلادث فور علمه بها.
�س املركبة لل�شرقة اأو اأي فعل اإجرامي قد يثري مطالبًة بالتعوي�س  - ُيْعِلم دوائر ال�شرطة فوًرا يف حالة تعرُّ

مبوجب هذه الوثيقة. 
يها اأية مطالبة اأْن تقوم بدرا�شتها خالل فرتة ل تتجاوز خم�شة اأيام عمل، واأْن  2-  على ال�شركة عند تَلقِّ
م الطلب ما اإذا كانت هنالك معلومات اأو م�شتندات اإ�شافية مطلوبة ليقوم بتوفريها، ومن  تبنيِّ ملقدِّ
ر طبقًا لإجراءات و�شوابط التعامل مع املطالبات  َثم يتعنينَّ على ال�شركة مبا�شرة تعوي�س املت�شـرِّ

ال�شادرة مبوجب هذه الوثيقة.
ى مبوجب هذه الوثيقة،  ن له اأو ال�شائق اإبالغ اجلهات املعنية فور وقوع حادث مغطنَّ 3- يتعنينَّ على املوؤمنَّ
وعليه عدم مغادرة موقع احلادث اإلى حني اإنهاء الإجراءات املطلوبة من اجلهات املعنية، وُي�شتثَنى 
كون  اأو  ج�شمانية،  اإ�شابات  وجود  مثل  احلادث،  موقع  مغادرة  ت�شتلزم  التي  احلالت  ذلك  من 
رين من قبل اجلهات املعنية بتحريك املركبات من  احلادث ب�شيطًا اأو متو�شطًا بعد اإ�شعار املت�شرِّ

مكان احلادث، و التوجه اإلى اأقرب نقطة مرور يف مراكز ال�شرطة لإنهاء الإجراءات املطلوبة.
ْفع اأو التعهد  ن له اأو ال�شائق عدم الإقرار بامل�شئولية بق�شد الإ�شرار بال�شركة، اأو الدنَّ 4- يتعنينَّ على املوؤمنَّ

بدفع اأي مبلغ لأي طرف يف احلادث اإل بعد احل�شول على املوافقة اخلطية من ال�شركة.
ن له اأو ال�شائق يف اأي حتقيق اأو ا�شتجواب يتعلق مبطالبٍة  5- يحق لل�شركة اأْن تتولى الدفاع با�شم املوؤمنَّ
ن له اأو ال�شائق، وذلك بتويلِّ  تكون محل تعوي�س مبوجب هذه الوثيقة. كما يحق لها الدفاع عن املوؤمنَّ
هام له عالقة بحادث  جميع الإجراءات املت�شلة بذلك اأمام اأية جهة ق�شائية ب�شاأن اأي ادعاء اأو اتِّ

قد يكون محل تعوي�س مبوجب هذه الوثيقة.
ر من دون احل�شول على موافقة  ن له واملت�شرِّ َي التعوي�س عن طريق ت�شوية ودية بني املوؤمنَّ اأُدِّ 6- اإذا 

ال�شركة فال تكون تلك الت�شوية حجة يف مطالبة ال�شركة بتعوي�س ول ملزمة لها.
مة على احتيال، اأو اإذا ا�شتخدم  7- ت�شقط احلقوق النا�شئة عن هذه الوثيقة اإذا انطوت املطالبة املقدنَّ
ن له اأو ال�شائق اأو من ينوب عنهما اأ�شاليب اأو و�شائل احتيالية ُبْغية احل�شول على منفعة من  املوؤمنَّ
ن له اأو ال�شائق اأو الغري،  د من املوؤمنَّ هذه الوثيقة، اأو نتجت تلك امل�شئولية اأو ال�شرر جراء فعل متعمنَّ
اأو بالتواطوؤ مع اأيٍّ منهم. ولل�شركة حق الرجوع على اأي طرف تتبنينَّ م�شئوليته عن هذا الحتيال، 

ر اإذا كان ح�شَن النية. �شواًء كان م�شارًكا اأو متواطًئا، وعلى اأْن تلتزم ال�شركة بتعوي�س املت�شـرِّ
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الرجــوع:
ْته من تعوي�س اإذا ثبت اأن التاأمني قد  ن له بقيمة ما كانت قد اأدنَّ 1- يجوز لل�شركة الرجوع على املوؤمنَّ
ر يف حكم ال�شركة على  ن له ببيانات كاذبة، اأو اإخفائه وقائع جوهرية توؤثِّ ُعِقد بناًء على اإدلء املوؤمنَّ

قبولها تغطية اخلطر اأو على �شعر التاأمني اأو �شروطه. 
ْته من  اأدنَّ قد  كانت  املت�شبِّب يف احلادث، مبا  اأو  ال�شائق،  اأو  له،  ن  املوؤمنَّ على  الرجوع  لل�شركة حق   -2

تعوي�س للمت�شرر يف احلالت الآتية:
ل بها الوثيقة. اأ. اإذا ا�شُتخِدمت املركبة يف اأغرا�س ل تخوِّ

ح له بقيادة املركبة، ويكون الرجوع يف  ن له وغري امل�شرنَّ ب. اإذا وقعت امل�شئولية املدنية على غري املوؤمنَّ
ر. ْته من تعوي�س للمت�شرِّ هذه احلالة على امل�شئول عن الأ�شرار ل�شرتداد ما تكون ال�شركة قد اأدنَّ

ج. اإذا كانت املركبة م�شتعملة يف اأي نوع من اأنواع ال�شباق اأو يف جتربة اختبار القدرة.
له لقيادة هذه الفئة من املركبات، اأو ب�شبب  د. قيادة اأي �شخ�س املركبة وهو ل يحمل رخ�شة قيادة توؤهِّ

اإلغاء رخ�شة القيادة.
ن له اأو ال�شائق الإ�شارة احلمراء عْمًدا. هـ. اإذا جتاوز املوؤمنَّ

و. ال�شري باملركبة عك�س اجتاه ال�شري عْمدًا.
ز. قيادة اأي �شخ�س املركبة وهو واقع حتت تاأثري امل�شروبات امل�ْشِكرة اأو املخدرات.

ن له اأو �شائق املركبة من موقع احلادث. ح. هروب املوؤمنَّ
ط. يف حالة مخالفة القوانني اإذا ما انطوت املخالفة على جناية اأو جنحة عْمدية.

الإلغـــاء:
1- ل يحــق لل�شركــة ول للمـوؤّمــَن لـه اإلغــاء هــذه الوثيقــة اأثنـاء �شريانهـا لأي �شبب من الأ�شباب ما دام 

ت�شجيل املركبة قائمًا اإل يف احلالت الآتية:
اأ ( عدم �شالحية املركبة لال�شتخدام على الطرق ومت اإلغاء ت�شجيل املركبة تبعًا لذلك.

ب( اإذا مت حتويل ملكية املركبة اإلى مالك اآخر قام بالتاأمني اختياريًا لدى �شركة تاأمني اأخرى م�شجلة 
يف مملكة البحرين.

مملكة  يف  امل�شجلة  التاأمني  �شركات  اإحدى  عن  �شادرة  باأخرى  التاأمني  وثيقة  ا�شتبدال  مت  اإذا  ج( 
البحرين، مع اللتزام باإبالغ اإدارة املرور والرتخي�س بذلك.

د( اإذا خرجت املركبة من مملكة البحرين، وبقيت يف اخلارج مدًة تزيد على ثالثني يومًا متوا�شلة دون 
زًا بالغه ب�شهادة من  ن له احلق يف اإلغاء وثيقة التاأمني واإبالغ �شركة التاأمني معزِّ انقطاع، فللموؤمنَّ

اإدارة املرور والرتخي�س. 
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ب على  اآنفًا، فاإنه يتوجنَّ اأثنـاء �شريانهـا لأي �شبب من الأ�شباب املذكورة  اإلغــاء الوثيقــة  اإذا ما مت   -2
ن له عن فتـرة التاأميـن املتبقيـة )بعــدد الأيــام(  ال�شركة احت�شاب ق�شـط التـاأميـن امل�شرتَجـع للمـوؤمنَّ

طبقًا للمعادلة الآتية:
                                                                                            الفرتة املتبقيــة من التاأميــن

ق�شــط التاأميــن امل�شتـرَجع = ق�شــــــــــــط التـاأميـــــــــن  ×         ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                    فتـــرة التاأميـــــن

�سيادة الن�ض العربي: 
الن�س  فاإن  الوثيقة،  لهذه  الأجنبـي  والن�س  العربي  الن�س  بني  املعنى  وقوع خالف يف  حالة  يف 

العربي هو الذي ُيعتد به.
القانون املطبَّق والخت�سا�ض الق�سائي:

تخ�شع هذه الوثيقة واأي نزاع ين�شاأ عنها للقواعد القانونية النافذة يف مملكة البحرين، وتكون من 
اخت�شا�س محاكم مملكة البحرين ح�شًرا.

اإجـراءات و�سـوابط التعـامل مع املطاَلبات امل�ستِنــدة اإلى وثيقة التاأمني الإجباري 
عـن امل�سئوليـة املدنيـة النا�سئـة عـن حـوادث املركبـات

التعـــاريف:
ال�شادر  املركبات  حوادث  عن  النا�شئة  املدنية  امل�شئولية  عـن  الإجباري  التاأمني  وثيقة  الوثيقة:   -1

منوذجها مبوجب قرار محافظ م�شرف البحرين املركزي رقم )23( ل�شنة 2016.
ن( امل�شئولة عن احلادث. 2- ال�سركـة: �شركة التاأمني )املوؤمِّ

ر: ال�شخ�س الطبيعي اأو املعنوي املطاِلب بالتعوي�س ا�شتناًدا اإلى وثيقة التاأمني. 3- املت�سرِّ
اخلبري: ال�شخ�س الطبيعي املجاز من قبل اجلهة املخت�شة بتقدمي اخلربة والراأي ب�شاأن طبيعة   -4

رة قبل احلادث وبعده. اأ�شرار املركبات ومداها والقيمة ال�شوقية للمركبات املت�شرِّ
5- محل الت�سليح: هو اجلهة املجازة من قبل اجلهة املخت�شة لت�شليح اأ�شرار املركبات.

عة للمركبة. 6- الوكالة: هي اجلهة املعتمدة يف مملكة البحرين من قبل اجلهة امل�شنِّ
يه الوثيقة.  7- اخل�سارة الكلية: الهالك الكلي الفعلي اأو العتباري للمركبة نتيجة حلادث ُتغطِّ

وعمر  لال�شتخدام  نتيجة  اآثار،  وقطع غيارها من  املركبة  اأجزاء  له  تتعر�س  ما  ال�ستهالك: هو   -8
املركبة.

د بها فرتة الثني ع�شر �شهًرا من تاريخ �شراء مركبة جديدة اأو مركبة م�شنوعة يف  9- ال�سنة: ُيق�شَ
�شنوات �شابقة، اإل اأنها غري م�شتعَملة مطلًقا. 
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10- القانون: القوانني والأنظمة والتعليمات النافذة يف مملكة البحرين.
11- الق�ساء: املحاكم والأجهزة املرتبطة بها يف مملكة البحرين.

القواعــد والأ�س�ض وال�سوابط: 
طريف  بني  العدالة  حتقيق  اإلى  املرفقة  املالحق  يف  الواردة  وال�شوابط  والأ�ش�س  القواعد  تهدف   -1

ر، ومبا يحفظ م�شاحلهما. العالقة: �شركة التاأمني واملت�شرِّ
ر  2-  تكون القواعد والأ�ش�س وال�شوابط التي ت�شتند اإليها املالحق املرفقة ُملِزمة لل�شركة، وَيحقُّ للمت�شرِّ
يف حالة عدم موافقته على ما ُيعَر�س عليه اأن يلجاأ اإلى الق�شاء وفًقا لأحكام القانون، للف�شل يف 

املو�شوع.
3- ل يجوز تعديل القواعد والأ�ش�س وال�شوابط الواردة يف املالحق املرفقة من دون موافقة م�شرف 

البحرين املركزي.
4- يجوز اإعادة النظر يف القواعد والأ�ش�س وال�شوابط الواردة يف املالحق املرفقة عند احلاجة، وفًقا 

ره م�شرف البحرين املركزي، وذلك يف �شوء ما يفرزه التطبيـق. ملا يقرِّ
5- يجب على ال�شركة اللتـزام مبا يـلي:

مع  مبا�شرة  املو�شوع  وت�شوية  واإنهائها،  باأكملها  التعـوي�س  عمليـة  باإدارة  وحدها  ال�شركة  قيام   •
وكذلك  واأحكامها،  الثالث(  )الطرف  الإجباري  التاأمني  وثيقة  �شروط  اإلى  ا�شتناًدا  ر،  املت�شرِّ

حة يف هـذا القرار.  الإجـراءات وال�شـوابط املـو�شنَّ
الأ�شباب،  من  �شـبـب  لأي  العامـة  النيابـة  املحكمة/  اإلى  حتويلها  يتّم  التي  احلوادث  بخ�شو�س   •
الطرفني،  احلـادث مبوافقة  فـي  املت�شبـِّب  معرفة  ما مت  اإذا  ر  املت�شرِّ تعوي�س  ال�شركة  على  يجب 
وللجهات  املفعول،  �شارية  التاأمني  وثيقة  وكانت  والرتخي�س،  املرور  اإدارة  قبل  مـن  حتديده  ومت 

املخت�شة الأخرى اتخاذ اإجراءاتها القانونية �شد املت�شبِّب يف احلادث اإْن وجدت. 
ت�شليح  فرتة  عـن  العامة  التجاريـة  ال�شيـارات  اأ�شحاب  اإلى  النقدية  التعوي�شات  بدفع  اللتزام   •
البحرينية  التاأمني  جمعية  عن  ال�شادر  اجلدول  بح�شـب  وذلك  الت�شليح،  محل  لدى  املركبة 

واملعتَمد من قبل م�شرف البحرين املركزي.
يوؤثر  قـد  بينهـا  اأي خـالف  َحـّل  العالية يف  املهنية  واعتماد  التاأمني  �شركـات  باإيجابيـة بني  • التعامل 
مملكة  يف  التاأمني  �شناعة  قطاع  خـدمـة  وكذلك  ر،  املت�شرِّ خدمة  بغر�س  وذلك  ر،  املت�شرِّ على 
ال�شيارات  جلنة  اإلى  الحتكام  يتم  التاأمني  �شركات  بني  اخلالف  ا�شتمرار  حال  ويف  البحرين. 
م�شرف  ملوافقة  خا�شعـة  دة  محدنَّ لآليـة  طبقًا  املو�شـوع  يف  للف�شـل  البحرينية  التاأمني  بجمعية 

البحرين املركـزي.
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املالحـق:
1- ُملَحق ِن�شب ال�شتهالك لقطع غيار املركبة وفقًا ل�شتخدامات املركبة وعمرها.

2- ُملَحق اخل�شارة الكلية للمركبة.
3- ُملَحق اجلهة التي يتم فيها ت�شليح املركبة وفقًا ل�شتخدامات املركبة وعمرها، وح�شر الأ�شرار 

الناجتة عن احلادث وحتديدها.
 

ُملَحق رقم )1(: ِن�ســب ال�ستهالك لقطع غيار املركبة 
وفقاً ل�ستخدامات املركبة وعمرها

جــدول ِن�سـب ال�ستهالك

 ال�سنة
8

فما فوق

ال�سنة
7

ال�سنة
6

ال�سنة
5

ال�سنة
4

ال�سنة
3

ال�سنة
2

ال�سنة
1 نـوع املركبة

%50 %40 %30 %20 %10 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ال�شيارات اخلا�شة

%50 %40 %30 %20 %10 ل يوجد ل يوجد ل يوجد �شيارات الأجرة

%50 %40 %30 %20 %10 ل يوجد ل يوجد ل يوجد �شيارات التاأجري

%50 %40 %30 %20 %10 ل يوجد ل يوجد ل يوجد  �شيارات تعليم
ال�شياقة

%50 %40 %30 %20 %10 ل يوجد ل يوجد ل يوجد البا�شات

%50 %40 %30 %20 %10 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ال�شيارات التجارية

%50 %40 %30 %20 %10 ليوجد ليوجد ليوجد  املركبات الإن�شائية
والزراعية

%50 %40 %30 %20 %10 ل يوجد ل يوجد ل يوجد الدراجات النارية

ال�سروط اخلا�سة مُبلَحق ِن�سب ال�ستهالك:
ر با�شتخدام قطـع غيار  م ِن�شب ال�شتهالك املذكورة اأعاله فقط يف حالة عدم قبـول املت�شرِّ 1- ُتخ�شَ
يه  تغطِّ حلادث  نتيجة  ال�شتبدال،  الواجبة  رة  املت�شرِّ القطع  ا�شتبدال  على  واإ�شراره  م�شتعملة 
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الوثيقة بقطع غيار اأ�شلية جديدة.
م ِن�شب ال�شتهالك املذكورة اآنفًا من �شايف مبلغ قطـع الغيار الأ�شلية اجلديدة بعد طرح مبلغ  2- ُتخ�شَ

اخل�شم الـذي مُينح لل�شركـة مـن الوكيـل.
اأو يف  اأ�شبوعني  3- يف حـالة عـدم ا�شتطاعة ال�شركة توفـري قطـع غيـار م�شتعملة بحالة جيدة خـالل 
ر  ر قطع غيار اأ�شلية جديدة للمركبة، ُي�شار حينئـٍذ اإلى دفع مبلـغ نقـدي للمت�شرِّ حالة عدم توفُّ
ُكلفة  النقدية فـي هذه احلالة عن جمموع  الت�شوية  األ يقل مبلغ  للمطالبـة، على  كت�شويـة نهائيـة 
قطـع الغيار الأ�شليـة اجلديدة بعد تطبيق ِن�شب ال�شتهالك الواردة يف اجلدول م�شافًا اإليه مبلغ 

ُكلفة الت�شليـح.
4- حُتت�َشب الِن�شب املذكورة اآنفًا على جميع قطع الغيار العائدة اإلى املركبة با�شتثناء تلك القطع امل�شار 

اليها اأدناه حتت بند رقم )6( )قطع الغيار ال�شتهالكية(.
ر بت�شليح املركبة على اأ�شا�س املبلغ املقطوع ل يتم عندها تطبيق جدول ِن�شب  5- يف حالة قبول املت�شرِّ

ال�شتهالك الوارد اآنفًا.
حات  6- بخ�شو�س قطـع الغيار ال�شتهالكية التي ت�شمل الإطارات واملكابح و�شمعات ال�شتعال واملر�شِّ
ِن�شب  حُتت�َشب  املركبة،  يف  امل�شتخدمة  الزيوت  وكل   )Belts( والأحزمة  والبطارية   )Filters(
ال�شتهالك بواقع )�شفر%( خالل ال�شنة الأولى من عمر املركبة، وبن�شبة 50% بعد ال�شنة الأولى 

من عمر املركبة، اأو من اآخر تاريخ ل�شتبدال قطع الغيار ال�شتهالكية ذات العالقة. 
ر وال�شركة حول �شرورة ا�شتبدال اأو ت�شليح بع�س قطع الغيار  7-  ويف حال ح�شول خالف بني املت�شرِّ
رة يتم تعيني خبري فني مبوافقة الطرفني، تتحمل ال�شركة اأتعابه، لإبداء راأيه الفني املحايد  املت�شرِّ

الذي يكون ملِزمًا لل�شركة.

ُملَحق رقم )2(: اخل�ســارة الكلية للمركبة
يه الوثيقة، يتم حتديد القيمـة التقديرية  يف حالت اخل�شـارة الكليـة للمركبة نتيجة حلادث تغطِّ

للمركبة على النحو الآتي: 
الكلية  اخل�شارة  قيمة  تقدير  يتم  �شنوات،  ثالث  على  عمرها  يزيــد  ل  التي  املركبة  اإلى  • بالن�شبة 
على  ال�شنوي  ال�شتهالك  ن�شبـة  منـها  مخ�شومًا  ال�شـراء  تاريـخ  يف  املركبة  قيمــة  اأ�شا�س  على 
اإلى  بالن�شبة  والتنا�شـب  الن�شبـة  تطبيـق مبداأ  �شنويًا، مع  تزيد على %15  األ  املركبة، على  طراز 

ك�شور ال�شنة.
مع  بالتفاق  ال�شركة  فتقوم  �شنـوات،  ثالث  على  عمرها  يزيد  التي  املركبة  اإلى  بالن�شبـة  اأما   •
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املركبة  بو�شع  لالإفـادة  خبرٍي  تعيني  على  بينهما،  ت�شوية  اإلى  الو�شول  عدم  حال  يف  ر،  املت�شرِّ
ـل ال�شركـة بنفقـات اخلبري. وتقدير قيمتهـا ال�شوقية، وكذلك قيمـة احلطام، وتتكفنَّ

اأو عـدم قبولـه بالقيمة  اإليها مع ال�شركة  ل  ر يف الت�شوية التي تو�شنَّ ْعـن من قبـل املت�شرِّ • يف حال الطنَّ
ر احلـق يف طلـب تعيني خبيـٍر اآخــر على نفقتـه اخلا�شـة.  رة من ِقَبل اخلبيـر يكـون للمت�شرِّ املقـدنَّ

وفـي هـذه احلالة:
يتـم  �شابقـًا،  املتنََّفق عليه  تقديـر اخلبيـر  اأقــّل من  ر  املت�شرِّ ِقَبل  املعيـنَّن من  تقدير اخلبيـر  كان  اإذا   -

ر بالتقديـر الأكرب قيمـة ويكون ذلك ملِزمًا لل�شركة. تعويـ�س املت�شرِّ
ر اأكبـر من تقدير اخلبيـر املَتَّفـق عليه �شابقـًا، فُيمَنح  ـن من ِقَبل املت�شرِّ -  اأما اإذا كان تقدير اخلبيـر املعينَّ
ر زيادة على تقدير اخلبري املتنََّفق عليه �شابقًا ن�شبة 75% من الفرق بني قيمتي التقديرين.  املت�شرِّ

املو�شوع. يف  للف�شل  الق�شـاء  اإلى  واللجوء  النهائي  بالتقديـر  القبـول  عـدم  يف  احلـّق  ر  • للمت�شرِّ
مخ�شومًا  التقديـر  قيمة  علـى  واحل�شـول  املركبـة  بحطـام  الحتـاظ  فـي  اخليـار  ر  للمت�شرِّ • يكـون 

منها قيمـة احلطـام، اأو القبـول بقيمـة التقدير كاماًل ويكون احلطـام ملًكا لل�شـركة.
 

ُملَحق رقم )3(: اجلهة التي يتّم فيها ت�سليح املركبة وفقاً ل�ستخدامات املركبة 
وعمرها، وح�سر الأ�سرار الناجتة عن احلادث وحتديدها

ال�سنة الرابعة وما فوقاأول ثالث �سنواتنـــوع املركبة 

خارج الوكالةالوكالةال�شيارات اخل�شو�شية

خارج الوكالةالوكالة�شيارات الأجرة

خارج الوكالةالوكالة�شيارات التاأجري

خارج الوكالةالوكالة�شيارات تعليم ال�شياقة

خارج الوكالةالوكالةالبا�شات )اخلا�شة والعامة(

ال�شيارات التجارية
خارج الوكالةالوكالة)اخلا�شة والعامة(

خارج الوكالةالوكالةاملركبات الإن�شائية والزراعية

الدراجات النارية
خارج الوكالةالوكالة)اخلا�شة والعامة(
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ل�ستخدامات  وفقاً  املركبة  ت�سليح  فيها  يتم  التي  اجلهة  حتديد  مُبلَحق  اخلا�سة  ال�سروط 
املركبة و عمرها، وح�سر الأ�سرار الناجتة عن احلادث وحتديدها

1- يجب على ال�شركة القيام بت�شليح املركبة التي يزيد عمرها على ثالث �شنوات يف الوكالة يف حال 
تَطلنَّـب الت�شليـح خبـرة فنيـة معينـة ل تتـوافـر خارج الوكالـة. ويف حال الختالف على حتديد مدى 
احلاجة اإلى هذه اخلربة اأو عدمها ُي�شار اإلى تعيني خبري ُيتنََّفق عليه من ِقَبل الطرفني )ال�شركة 
ر اخليـار يف قبول قرار  لل�شركة وللمت�شرِّ ال�شاأن ملِزمًا  ر(، ويكـون قرار اخلبري يف هذا  واملت�شرِّ

اخلبري اأو ممار�شة حقه يف اللجوء اإلى الق�شاء للف�شل باملو�شوع. 
ر احلق يف اختيار محل ت�شليح  2- يف حالة الت�شليح خارج الوكالة، يجب اأن تعطي ال�شركة للمت�شرِّ
ر  ر. ويف حال رغبـة املت�شرِّ مها ال�شركة اإلى املت�شرِّ املركبة من بني قائمة اأ�شماء محالت ت�شليح تقدِّ
ر،  ر ال�شمان املطلوب من ال�شركة للمت�شرِّ يف ت�شليـح املركبة يف الوكـالة اأو محـل ت�شليـح اآخــر يوفـنَـّ

ل َفـْرق ُكلفة الت�شليـح، اإْن ُوِجد، وعلى ال�شركة قبـول ذلك. فعليـه اأن يتحمنَّ
دة معقولة،  ر كتـابيًّا النتهـاء من ت�شليح املركبــة خالل فرتة محـدنَّ 3- يجب اأن ت�شمن ال�شركة للمت�شرِّ
ا ملـدة �شتــة اأ�شهر علـى جميع اأعمال الت�شليـح اخلا�شة بهيكل املركبة،  ويجب اإعطـاوؤه �شمـاًنا كتـابيًّ

وثالثــة اأ�شهر على قطـع الغيـار امليكانيكية التي تكتفي بالت�شليح بدًل من ال�شتبدال.
ر وال�شركة حول ح�شر الأ�شرار الناجتة عن احلادث وحتديدها،  4- يف حال ح�شول خالف بني املت�شرِّ
يتم الحتكام اإلى اإدارة املرور والرتخي�س، اأو تعيني خبري فني مبوافقة الطرفني، تتحمل ال�شركة 

اأتعابـه، لإبـداء راأيه الفني املحايـد للف�شل يف املو�شوع، ويكون ذلك ملِزمًا لل�شركة.
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اإعالنات اإدارة الم�ستثمرين

اإعالن رقم )420( ل�شنة 2016
 ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية محدودة 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه

حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  والتطوير،  لال�شت�شارات  �شيدين  مكتب 
ا�شم )جلف وايرل�س �شيتي ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 80504، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين 
 )20،000( األف   ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة 

دينار بحريني، واأْن ت�شبح مملوكة ل�شركة )دار اخلليج العقارية ذ.م.م(. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن رقم )421( ل�سنة  2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )الفر�ض الوطنية القاب�سة �ض.�ض.و( 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكنب 
الوطنية  )الفر�س  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  عن  نيابة  ذ.م.م(،  �شيز  )ثري  �شركة 
الواحد  ال�شخ�س  �شركة  ت�شفية  طالبًا   ،73453 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  القاب�شة 

املذكورة ت�شفية اختيارية.
قانون  من   )325( املادة  لن�س  وفقًا  انتهت  قد  الإدارة  جمل�س  �شلطة  اأن  امل�شفي  يعلن  بهذا 
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وعماًل بن�س املادة )335( من 
قانون ال�شركات يدعو امل�شفي جميع دائني ال�شركة اإلى تقدمي مطالباتهم اإليه، مدعومة بامل�شتندات 

الالزمة، خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )422( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه توما�س 
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و�شركاه، نيابة عن ال�شيد مبارك حمد مبارك الفا�شل �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )هدار 
املوؤ�ش�شة  من  والثالث  الثاين  الفرعني  طالبًا حتويل   ،1591 رقم  القيد  امل�شجلة مبوجب  للمقاولت(، 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، وذلك 
لتنازل �شاحب املوؤ�ش�شة عنهما لكل من ال�شيد/ عي�شى را�شد اإبراهيم عبداهلل بور�شيد  ولل�شيد/ جو�س 

كاكاناتو جوهانان.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن رقم )423( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )بحرين يورو للدعاية والإعالن ذ.م.م(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 93083، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة املذكورة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره )100( مائة دينار، وذلك بعد تنازل ال�شيد/ اإبراهيم عبداجلليل 

اإبراهيم خليل فخر عن كامل ح�ش�شه يف ال�شركة اإلى �شريكه ال�شيد/ علي اأحمد علي فردان.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن رقم )424( ل�سنة 2016  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية
�سركة )ال�سواف التجارية ذ.م.م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شادة/ 
التجارية  )ال�شواف  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  البحرين،  ميال 
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  رقم 80071، طالبني  القيد  امل�شجلة مبوجب  ذ.م.م(، 
التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقا  وذلك  مالكها،  با�شم  فردية  موؤ�ش�شة  اإلى  وحتويلها  اختيارية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن رقم )425( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

 )ميكرو فيرب ال�سرق الأو�سط القاب�سة ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
عبدالعال اخلليج للتدقيق، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )ميكرو فيرب 
اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،69700 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  القاب�شة  الأو�شط  ال�شرق 
بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  وفقًا لأحكام  اختيارية،  ال�شركة ت�شفية  ت�شفية 

رقم )21( ل�شنة 2001.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن رقم )426( ل�سنة 2016 
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

)ح�سن بن محمد الفردان للمقاولت �ض.�ض.و(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
امل�شجلة  �س.�س.و(،  للمقاولت  الفردان  بن محمد  ا�شم )ح�شن  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
مبوجب القيد رقم 70249، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون 

ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن رقم )427( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيدة/ فاطمة محمد ر�شيد محمد علي، �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )كاربي خلدمات 
اإلى  املوؤ�ش�شة  من   )3( رقم  للفرع  حتويل  طالبًة   ، رقم89842  القيد  مبوجب  امل�شجلة  القوم�شيون(، 
�شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ غلوم محمد �شالح 

عبداهلل الب�شتكي )البحريني اجلن�شية( �شريكًا معها يف ال�شركة.
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دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن رقم )428( ل�سنة 2016
ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال

�سركة )زينه للرتجمة ذ.م.م(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )زينه للرتجمة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

91830-1، طالبًة تخفي�س راأ�شمالها من )20،000( دينار بحريني اإلى مائة )100( دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن رقم )429( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
اآي جودة لال�شت�شارات، نيابة عن ال�شيد/ ح�شن مكي ح�شني الغريب، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي 
من  الأول  الفرع  حتويل  طالبًا   ،31239 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  العطاء(،  )برادات  ا�شم  حتمل 
املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره مائتا )200( دينار بحريني. وذلك بعد 

تنازله اإلى كل من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:
1. جعفر عبدالنبي جعفر بوحميد.     

2. ح�شني علي عبداهلل نا�شر.         
3. عمران ح�شن علي ح�شن. 

4. مكي �شلمان اإبراهيم البحراين.     
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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ملخ�ض عقد �سركة
�سركة ر�سا ح�سن ر�سي للمقاولت ملالكها ر�سا ح�سن ر�سي و�سريكه

�سركة ت�سامن

ا�سم ال�سركة: �شركة ر�شا ح�شن ر�شي للمقاولت  ملالكها ر�شا ح�شن ر�شي و�شريكه
رقم القيد:10041                                       

تاريخ التاأ�سي�ض:2016/6/12  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: التنظيف العام للمباين.

اأ - النقدي: - 100 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- ر�سا ح�سن ر�سي اأحمد ح�سن النعيمي 

اإجمايل احل�ش�س )50( الن�شبة )%50( قيمة احل�شة )1(  عدد احل�ش�س )50( 
)�شعودي اجلن�شية( 2- محمود بن مو�سى بن جعفر العا�سور 

اإجمايل احل�ش�س )50( الن�شبة )%50( قيمة احل�شة )1(  عدد احل�ش�س )50( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- ر�شا ح�شن ر�شي
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2- محمود بن مو�شى بن جعفر العا�شور

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

نائب رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1- ر�شا ح�شن ر�شي اأحمد ح�شن النعيمي
رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(2- محمود بن مو�شى بن جعفر العا�شور
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ملخ�ض عقد �سركة
بي�سي  للمقاولت ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: بي�شي  للمقاولت ذ.م.م.
رقم القيد:100415                                       

تاريخ التاأ�سي�ض: 2016/06/13
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: التنظيف العام للمباين.

اأ - النقدي: -20000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- كاجنرا كنت عبداهلل   ابوبكر 

اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )%51( قيمة احل�شة )50(  عدد احل�ش�س )204( 
)هندي اجلن�شية(   -2

اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )%49( قيمة احل�شة )50(  عدد احل�ش�س )196( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()هندي اجلن�شية(1-

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

مدير)هندي اجلن�شية(1-
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ملخ�ض عقد �سركة
�سركة دار النجيم ت�سييد الطرق وال�سكك احلديدية �ض.�ض 

ملالكها علي بن جمعة بن علي النجيم
�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة دار النجيم ت�شييد الطرق وال�شكك احلديدية �س.�س  ملالكها علي بن جمعة 
بن علي النجيم.

رقم القيد:100416                                       
تاريخ التاأ�سي�ض: 2016/06/13

مدة ال�سركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31

اأغرا�ض ال�سركة: ت�شييد الطرق وال�شكك احلديدية.

اأ - النقدي: -10000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( علي بن جمعة بن علي النجيم 

)%100( الن�شبة   )10000( احل�ش�س  اإجمايل  قيمة احل�شة )100(  عدد احل�ش�س )100( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية( علي بن جمعة بن علي النجيم

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

مدير)�شعودي اجلن�شية(علي بن جمعة بن علي النجيم
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ملخ�ض عقد �سركة
بي اأم اأ�ض �سي للت�سويق واخلدمات �ض.�ض.

ملالكها موتور �سيتي القاب�سة �ض.م.ب )مقفلة(
�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: بي اأم اأ�س �شي للت�شويق و اخلدمات �س.�س.وملالكها موتور �شيتي القاب�شة �س.م.ب 
)مقفلة(.

رقم القيد:100417                                    
تاريخ التاأ�سي�ض: 2016/06/13

مدة ال�سركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31

ذات  املركبات  غيار  قطع  املحركات وجتارة/بيع  ذات  املركبات  جتارة/بيع  ال�سركة:  اأغرا�ض 
املحركات وملحقاتها وجتارة/بيع الآلت واملعدات الخرى.

اأ - النقدي: -50000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- موتور �سيتي القاب�سة �ض.م.ب )مقفلة( 

)%100( الن�شبة   )50000( احل�ش�س  اإجمايل  قيمة احل�شة )100(  عدد احل�ش�س )500( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1 - اإبراهيم محمد اإبراهيم خليل  كانو
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2 -طالل فوؤاد اإبراهيم كانو
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(3- فوؤاد اإبراهيم خليل كانو

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(4 - محمد اإبراهيم خليل كانو

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

ع�شو جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1 - طالل فوؤاد اإبراهيم كانو
نائب رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(2 - فوؤاد اإبراهيم خليل كانو

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(3 - محمد اإبراهيم خليل كانو
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ملخ�ض عقد �سركة
�سركة �سرق�سطة للمقاولت 

ل�سحابها امل عبد الر�سول ح�سن يو�سف ال�سكايف و�سريكها
 �سركة ت�سامن

يو�شف  الر�شول ح�شن  عبد  امل  ت�شامن ل�شحابها  للمقاولت  �شرق�شطة  �شركة  ال�سركة:  ا�سم 
ال�شكايف و�شريكها.

رقم القيد: 100634                                        
تاريخ التاأ�سي�ض:2016/06/19

ةمدة ال�سركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31

اأغرا�ض ال�سركة: اإكمال املباين وت�شطيبها  واأعمال الديكور.
اأ - النقدي: -20000 راأ�سمال ال�سركة:  

ب - العيني: -   
عنوان ال�سركة

عايل طريق: 71    مبنى: 368    
الهاتف: 33211050

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- اأمل عبدالر�سول ح�سن يو�سف ال�سكايف 

اإجمايل احل�ش�س )14000( الن�شبة )%70( قيمة احل�شة )100(  عدد احل�ش�س )140( 
)�شعودي اجلن�شية( 2-  عيد مبارك املا�ض الدو�سري 

اإجمايل احل�ش�س )6000( الن�شبة )%30( قيمة احل�شة )60(  عدد احل�ش�س )60( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(1 - اأمل عبدالر�شول ح�شن يو�شف ال�شكايف
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2 - عيد مبارك املا�س الدو�شري

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

مدير)�شعودي اجلن�شية(  عيد مبارك املا�س الدو�شري
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ملخ�ض عقد �سركة
تطوير اأك�سربي�ض ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: تطوير اأك�شربي�س ذ.م.م.
رقم القيد:100638                                       

تاريخ التاأ�سي�ض: 2016/06/19
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: التنظيف العام للمباين.

اأ - النقدي: -1000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- اآمنه اأحمد عبا�ض علي  عي�سى 

الن�شبة )%50( اإجمايل احل�ش�س )500(  قيمة احل�شة )100(  عدد احل�ش�س )5( 
)بحريني اجلن�شية( 2- ح�سني اأحمد عبا�ض علي  عي�سى 

اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )%50( قيمة احل�شة )100(  عدد احل�ش�س )5( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(ح�سني اأحمد عبا�ض علي  عي�سى

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

ع�شو جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(ح�سني اأحمد عبا�ض علي  عي�سى
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ملخ�ض عقد �سركة
ليف اإليمنت اإنكوربري�سن ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: بي�شي  للمقاولت ذ.م.م.
رقم القيد: 100683                                     

تاريخ التاأ�سي�ض: 2016/06/20
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأن�شطة  التعليم،  دعم  واأن�شطة  اأغرا�ض ال�سركة: ااأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال الإدارة 

مهنية وعلمية وتقنية اأخرى مل ترد فيما �شبق.

اأ - النقدي: -20000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- حمد خالد عبداملجيد ال�ساعاتي 

اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )%51( قيمة احل�شة )50(  عدد احل�ش�س )204( 
)امريكي اجلن�شية(   -2

اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )%49( قيمة احل�شة )50(  عدد احل�ش�س )196( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1 - حمد خالد عبداملجيد ال�شاعاتي
م�شتوى التوقيع )منفرد()اأمريكي اجلن�شية(2 - 

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

مدير)بحريني اجلن�شية(1 - حمد خالد عبداملجيد ال�شاعاتي
الع�شو املنتدب)اأمريكي اجلن�شية(2 - 
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العدد: 3270 - الخميس 14 يوليو 2016

ملخ�ض عقد �سركة
�سركة ال�سموع احلمراء للتنظيفات ذ.م.م

ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ال�شموع احلمراء للتنظيفات ذ.م.م.
رقم القيد:100702                                      

تاريخ التاأ�سي�ض: 2016/06/20
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: التنظيف العام للمباين.

اأ - النقدي: -1000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1-  اإبراهيم ح�سن علي  �سلطان 

الن�شبة )%50( اإجمايل احل�ش�س )500(  قيمة احل�شة )50(  عدد احل�ش�س )10( 
)بحرينية اجلن�شية( 2- قما�شة ح�سني علي  �سلطان 

الن�شبة )%50( اإجمايل احل�ش�س )500(  قيمة احل�شة )50(  عدد احل�ش�س )10( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1 - اإبراهيم ح�شن علي �شلطان
م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(2 - قما�شة ح�شني علي �شلطان

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1 - اإبراهيم ح�شن علي �شلطان
نائب رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(2 - قما�شة ح�شني علي �شلطان
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العدد: 3270 - الخميس 14 يوليو 2016

ملخ�ض عقد �سركة
ار�ض عجوة املتميزة للمقاولت �ض .�ض.و ملالكها عبدالفتاح املطهر

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: ار�س عجوة املتميزة للمقاولت �س .�س.و ملالكها عبدالفتاح املطهر.
رقم القيد:100762                                        

تاريخ التاأ�سي�ض: 2016/06/21
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: -10000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( عبدالفتاح بن عبداهلل بن عي�سى املطهر 

اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%100( قيمة احل�شة )100(  عدد احل�ش�س )100( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(عبدالفتاح بن عبداهلل بن عي�شى املطهر

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(عبدالفتاح بن عبداهلل بن عي�شى املطهر
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العدد: 3270 - الخميس 14 يوليو 2016

ملخ�ض عقد �سركة
�سركة �سي جولد ليميتيد �ض.�ض.و ملالكتها فاطمة عبدالأمري على

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة �شي جولد ليميتيد �س.�س.و ملالكتها فاطمة عبدالأمري علي.
رقم القيد:100767                                       

تاريخ التاأ�سي�ض: 2016/06/21
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
. اأغرا�ض ال�سركة: ا عقود ال�شم�شرة ال�شلعية واأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية 

اأ - النقدي: -400 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- فاطمة عبدالأمري علي محمد ح�سن جمعة 

اإجمايل احل�ش�س )400( الن�شبة )%100( قيمة احل�شة )50(  عدد احل�ش�س )8( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحرينية اجلن�شية(فاطمة عبدالأمري علي محمد ح�شن جمعة

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(فاطمة عبدالأمري علي محمد ح�شن جمعة
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العدد: 3270 - الخميس 14 يوليو 2016

ملخ�ض عقد �سركة
دياليت لتوريد العمال �ض . �ض . و ملالكتها فاتي ماتو جمال حنيفا

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: دياليت لتوريد العمال �س . �س . و ملالكتها فاتي ماتو جمال حنيفا.
رقم القيد:100810                                       

تاريخ التاأ�سي�ض: 2016/06/22
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: وكالة توريد العمال.

اأ - النقدي: -2000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( فاتي ماتو جمال  حنيفا 

اإجمايل احل�ش�س )2000( الن�شبة )%100( قيمة احل�شة )100(  عدد احل�ش�س )20( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(فاتي ماتو جمال حنيفا

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

مدير)بحرينية اجلن�شية(فاتي ماتو جمال حنيفا
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العدد: 3270 - الخميس 14 يوليو 2016

ملخ�ض عقد �سركة
�سركة رجنويل للمقاولت والتجارة ذ.م.م.

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة رجنويل للمقاولت والتجارة ذ.م.م..
رقم القيد:100947                                       

تاريخ التاأ�سي�ض: 2016/06/26
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
ومعدات  املعدنية  الإن�شائية  واملواد  البناء  مواد  وجتارة/بيع  اأغرا�ض ال�سركة: ت�شييد املباين  

ال�شباكة.

اأ - النقدي: -20000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- بهية عبدالوهاب كاظم نا�سر 

اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )%51( قيمة احل�شة )100(  عدد احل�ش�س )102( 
)هندي اجلن�شية(   -2

اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )%49( قيمة احل�شة )100(  عدد احل�ش�س )98( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(1 - بهية عبدالوهاب كاظم نا�شر
م�شتوى التوقيع )منفردة()هندي اجلن�شية(2- 

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

مدير)بحرينية اجلن�شية(1 - بهية عبدالوهاب كاظم نا�شر
مدير)هندي اجلن�شية(2 -
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العدد: 3270 - الخميس 14 يوليو 2016

ملخ�ض عقد �سركة
)كابيتال اإمباكت �ض.�ض.و( ملالكها علي العرادي

�سركة ال�سخ�ض الواحد
ا�سم ال�سركة:)كابيتال اإمباكت �ض.�ض.و( ملالكها علي العرادي.

رقم القيد:100956  
تاريخ التاأ�سي�ض: 2016/06/26

مدة ال�سركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31

واأن�شطة  الإدارة  جمال  يف  ال�شت�شارية  اخلربة  واأن�شطة  القانونية  الأن�شطة  ال�سركة:  اأغرا�ض 
العالقات العامة / موؤ�ش�شات ووكالت الدعاية والإعالن  /تنظيم املوؤمترات واملعار�س التجارية 

واأن�شطة خدمات الدعم الأخرى لالأعمال وت�شميم واإنتاج برامج التدريب 

اأ - النقدي: - 5000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( علي عبداهلل علي ح�سني العرادي 

اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )%100( قيمة احل�شة )50(  عدد احل�ش�س )100( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(علي عبداهلل علي ح�شني العرادي

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(علي عبداهلل علي ح�شني العرادي
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العدد: 3270 - الخميس 14 يوليو 2016

ملخ�ض عقد �سركة
�سركة بوابة قرطاج الذهبية للمقاولت �ض.�ض.و

 ملالكتها زهرة ح�سن اإبراهيم �سلمان
�سركة ال�سخ�ض الواحد

اإبراهيم  زهرة ح�شن  ملالكتها  �س.�س.و  للمقاولت  الذهبية  قرطاج  بوابة  �شركة  ال�سركة:  ا�سم 
�شلمان.

رقم القيد: 101006                                       
تاريخ التاأ�سي�ض: 2016/06/27

مدة ال�سركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 3/31

اأغرا�ض ال�سركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: -50 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( زهرة ح�شن اإبراهيم �شلمان 

الن�شبة )%100( اإجمايل احل�ش�س )50(  قيمة احل�شة )50(  عدد احل�ش�س )1( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(زهرة ح�شن اإبراهيم �شلمان

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

مدير)بحرينية اجلن�شية(زهرة ح�شن اإبراهيم �شلمان
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العدد: 3270 - الخميس 14 يوليو 2016

ملخ�ض عقد �سركة
�سركة اأن اأي اأت�ض  لتجارة اجلملة ذ م م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة اأن اأي اأت�س  لتجارة اجلملة ذ م م.
رقم القيد:101061                                       

تاريخ التاأ�سي�ض: 2016/06/28
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
والأ�شلحة( وال�شيارات  الثقيلة  الآليات  عدا  )ما  املتخ�ش�شة  غري  التجارة  ال�سركة:  اأغرا�ض 

وجتارة/بيع الأغذية وامل�شروبات.

اأ - النقدي: -1000  راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- اإبراهيم ح�سن مبارك المري 

الن�شبة )%50( اإجمايل احل�ش�س )500(  قيمة احل�شة )50(  عدد احل�ش�س )10( 
)بحريني اجلن�شية( 2- نادر ح�سن مح�سن رجب 

الن�شبة )%50( اإجمايل احل�ش�س )500(  قيمة احل�شة )50(  عدد احل�ش�س )10( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1 -  اإبراهيم ح�شن مبارك المري
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- نادر ح�شن مح�شن رجب

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

مدير)بحريني اجلن�شية(1 -  اإبراهيم ح�شن مبارك المري
مدير)بحريني اجلن�شية(2- نادر ح�شن مح�شن رجب
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العدد: 3270 - الخميس 14 يوليو 2016

ملخ�ض عقد �سركة
�سركة ام دي ا�ض للخدمات الإدارية ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة:�سركة ام دي ا�ض للخدمات الإدارية ذ.م.م.
رقم القيد:101114                                       

تاريخ التاأ�سي�ض: 2016/06/29
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31

وتقنية  وعلمية  مهنية  واأن�شطة  اأغرا�ض ال�سركة: ااأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال الإدارة 
اأخرى مل ترد فيما �شبق.

اأ - النقدي: -20000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- �سركة جميل املرتوك ذ.م.م 

اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%50( قيمة احل�شة )100(  عدد احل�ش�س )100( 
)بحريني اجلن�شية( 2- جميد ال�سيد مح�سن علوي �سهاب 

اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%50( قيمة احل�شة )100(  عدد احل�ش�س )100( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحريني اجلن�شية(1 - جميل علي مرتوك املرتوك
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2 - جميد ال�شيد مح�شن علوي �شهاب

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

ع�شو جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1 - جميل علي مرتوك املرتوك
ع�شو جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(2 - جميد ال�شيد مح�شن علوي �شهاب
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العدد: 3270 - الخميس 14 يوليو 2016

ملخ�ض عقد �سركة
مطعم كازا ارجنتينا ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: مبطعم كازا ارجنتينا ذ.م.م.
رقم القيد:101118                                       

تاريخ التاأ�سي�ض: 2016/06/29
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31

اأغرا�ض ال�سركة: اأن�شطة خدمات الأطعمة وامل�شروبات.

اأ - النقدي:  5000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني:    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)اأرجنتينية اجلن�شية( 1- ماريا فلورن�سيا ت�سالدو 

اإجمايل احل�ش�س )2450( الن�شبة )%49( قيمة احل�شة )50(  عدد احل�ش�س )49( 
)بحرينية اجلن�شية( 2-  ماريا كر�ستينا لو�سريو فون�ض  دي يوفري 

اإجمايل احل�ش�س )2550( الن�شبة )%51( قيمة احل�شة )50(  عدد احل�ش�س )51( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()اأرجنتينية اجلن�شية(1 - ماريا فلورن�شيا ت�شالدو
م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(2 - ماريا كر�شتينا لو�شريو فون�س دي يوفري

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

مدير)اأرجنتينية اجلن�شية(1 - ماريا فلورن�شيا ت�شالدو
رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(2 - ماريا كر�شتينا لو�شريو فون�س دي 
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ملخ�ض عقد �سركة
اإمتياز انرتبراي�سز ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: اإمتياز انرتبراي�شز ذ.م.م.
رقم القيد:101119                                       

تاريخ التاأ�سي�ض: 2016/06/29ة
مدة  ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: اأن�شطة ال�شركات القاب�شة.

اأ - النقدي:  100 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- محمد ريا�ض عيد عبداهلل يو�سف اليعقوب 

)%50( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل  قيمة احل�شة )50(  عدد احل�ش�س )1( 
)بحرينية اجلن�شية( 2-  نوال �سلمان ح�سن  �ساتر 

)%50( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل  قيمة احل�شة )50(  عدد احل�ش�س )1( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(محمد ريا�س عيد عبداهلل يو�شف اليعقوب

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(محمد ريا�س عيد عبداهلل يو�شف اليعقوب
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ملخ�ض عقد �سركة
�سركة ح�سن الب�ستاين للمقاولت �ض.�ض.و ملالكها ح�سن اأحمد الب�ستاين

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة ح�شن الب�شتاين للمقاولت �س.�س.و ملالكها ح�شن اأحمد الب�شتاين.
رقم القيد:101120                                       

تاريخ التاأ�سي�ض: 2016/06/29
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة:ت�شييد املباين.

اأ - النقدي:  100 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( ح�شن اأحمد علي محمد  الب�شتاين 

اإجمايل احل�ش�س )100( الن�شبة )%100( قيمة احل�شة )50(  عدد احل�ش�س )2( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(ح�شن اأحمد علي محمد الب�شتاين

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(ح�شن اأحمد علي محمد الب�شتاين
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ملخ�ض عقد �سركة
�سهوده للمقاولت �ض.�ض.و ملالكتها منال مرزوق خمي�ض عنرب

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: ب�شهوده للمقاولت �س.�س.و ملالكتها منال مرزوق خمي�س عنرب.
رقم القيد:101121 

تاريخ التاأ�سي�ض: 2016/06/29
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: 500 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( منال مرزوق خمي�س عنرب 

اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )%100( قيمة احل�شة )50(  عدد احل�ش�س )10( 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(منال مرزوق خمي�س عنرب

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(منال مرزوق خمي�س عنرب
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اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الدعوى: 6/8771/2011/04
 بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الكائن في منطقة الماحوز والم�شجل 
بموجب المقدمة رقم )8562/2008( والوثيقة رقم )64779( والخا�س بالمحكوم عليهم1( 
�شريف  احمد محمد  العلوي. 2(  العلوي. 1( وحيد عبدالغفار محمد  احمد عبدالغفار محمد 
والخا�س  والمقدمة  رقم  الوثيقة  بموجب  والم�شجل  الماحوز  بمنطقة  �شريف  عبدالرحيم 
المزاد  يبداأ  اأن  يوم 2016/8/15 على  يوم 2016/6/29. وذلك في  بالمحكوم عليهم. وذلك 

ب�شعر اأ�شا�شي وقدره ـ/1527000 دينارًا مليون وخم�شمائة و�شبعه وع�شرون األف دينارًا.
فعلى كل من لديه رغبة في المزايدة مراجعة الدلل نادر يو�شف احمد ر�شدان هاتف رقم 
الدوام  اأوقات  في  والأوقاف  ال�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ  اإدارة  اأو   39400533

الر�شمي وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 6/08771/2011/04.
قا�سي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 2/697/1997/04
 بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الخا�س بورثة المحكوم عليه يو�شف 
محمد اأحمد العجالن والم�شجل بموجب المقدمة رقم )5008/1976( والت�شجيل رقم )7265( 

وذلك بتاريخ 2016/8/7، على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شـي قدره 97515/400 األف دينارًا.
هاتف  قراطة  يو�شف  عبداهلل  الدلل/  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى   
)33109691( اأو مكتب التنفيذ باإدارة المحاكم في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 

رقم 2/00697/1997/04.
قا�سي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 2/11675/2014/04
 بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الخا�س بالمحكوم عليه  احمد ابوبكر 
محمد جناحي والم�شجل بموجب مقدمة رقم 1561/1996 والوثيقة رقم 52890 والكائن في 

منطقة الرفاع ال�شرقي )الحجيات( وذلك في يوم 2016/8/16م 
 )39401450( هاتف  العلوي  /�شوقي  الدلل  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 



73
العدد: 3270 - الخميس 14 يوليو 2016

رقم  التنفيذ  ملف  بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  المحاكم  باإدارة  التنفيذ  مكتب  اأو 
.2/11675/2014/04

قا�سي محكمة التنفيذ
رقم الدعوى: 1/4712/2016/04

 بيع باملزاد العلني
فندق  عليه  بالمحكوم  الخا�شة  الأغرا�س  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
 .2016/7/31 بتاريخ  وذلك   .257 مجمع   5718 طريق   2519 مبنى  في  والمتواجدة  دراغون 

والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف المرفق.
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل/ محمد محمد ح�شن هاتف )39444828( 
رقم  التنفيذ  ملف  بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  المحاكم  باإدارة  التنفيذ  مكتب  اأو 

.1/04712/2016/04
محكمة التنفيذ الثانية

رقم الدعوى: 4/9193/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعــي: siew ying lye. المدعى عليه/ نعمان عبداهلل اأحمد النعيمي. �شفة الدعوى: مطالب 
عماليــــة.

باأنها قد حددت اجتماع في  اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله   لذا تعلن 
2016/7/13م لنظر الدعوى ليعلم.

اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى: 5/9198/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: GIRIHA RAI. المدعى عليه/ نعمان عبداهلل اأحمد النعيمي. �شفة الدعوى مطالب 
عماليــــة.

 لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/7/13م لنظر الدعوى ليعلم.

اإدارة الدعوى العمالية



74
العدد: 3270 - الخميس 14 يوليو 2016

رقم الدعوى: 1/12741/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: جابر يا�شين يو�شف ح�شن ح�شان. وكيله �شامي عي�شى �شيادي. المدعى عليهم ح�شن 
يا�شين يو�شف. عبدالكريم يا�شين يو�شف. ح�شة يا�شين يو�شف. جمعة يا�شين يو�شف. ا�شماعيل 
يا�شين يو�شف. ورثة المرحوم عبدالجليل فايز يو�شف. ورثة المرحوم عبدالواحد فايز يو�شف. 
فاطمة فايز يو�شف ح�شن. عبده فايز يو�شف ح�شن. �شعداء فايز يو�شف ح�شن. عبدال�شهيد فايز 
يو�شف ح�شن. م�شلم فايز يو�شف ح�شن. حورية فايز يو�شف ح�شن. رباب فايز يو�شف ح�شن. 
اأني�شة فايز يو�شف ح�شن. بدرية فايز يو�شف ح�شن. ورثة المرحوم نا�شر بن اأحمد نا�شر. ورثة 
المرحوم علي بن احمد نا�شر. ورثة المرحوم ن�شراء بن احمد نا�شر. ورثة المرحوم �شالمة 
بن اأحمد نا�شر. ورثة المرحوم ح�شة بن اأحمد نا�شر. ورثة المرحوم رحمة بن اأحمد نا�شر. 
ورثة المرحوم عا�شور محمد عبداهلل ال�شغل. ورثة المرحوم عبدالنبي محمد عبداهلل ال�شغل. 
عبدالهادي  موؤ�ش�شة  ال�شغل.  عبداهلل  محمد  عبدالح�شين  ال�شغل.  عبداهلل  محمد  عبدالر�شول 
الجعفرية. مبنى 337 طريق 3821  الأوقاف  ادارة  العقاري.  والت�شجيل  الم�شاحة  العفو. جهاز 
مجمع 738 عالي. مو�شوع الدعوى: قبل الف�شل في المو�شوع 1- بتعيين هيئة فرز لفرز م�شتحق 
المدعى البالغ )1680( �شهمًا من عامة )137592( �شهمًا. 2- ندب خبير محا�شبي لحت�شاب 
ن�شيب المدعى من الأجرة المدفوعة من المدعى عليه الخام�س والع�شرون وذلك بالنظر اإلى 
عدد اأ�شهمه والتي ا�شتلمته المدعى عليها الأولى من تاريخ تاأجيرها لكامل العقار وحتى تاريخ 
الحكم بالإفراز والتجنيب – وذلك بعد مراجعة ح�شابات المدعى عليها في هذا الخ�شو�س. 
 )1680( يملك  كونه  حد  على  المدعى  ن�شيب  وتجنيب  بفرز  الحكم   -1 المو�شوع:  في  ثانيًا: 
بالوثيقة  الم�شجل  رقم )3106(  التداعي  العقار محل  في  �شهمًا  �شهمًا من جملة )137592( 
رقم )97840( المقدمة 1996/6484 الم�شمى بنخل بريغي الكائن في �شيحه عالي في مواجهه 
وثيقة  باإ�شدار  والع�شرون  ال�شاد�س  المدعى عليه  اإلزام  والع�شرون. 2-  ال�شاد�س  المدعى عليه 
ملكية مفرزة ومنف�شلة با�شمه على حدة في العقار المذكور. 3- اإلزام المدعى عليهم – عدا 
المدعى عليه ال�شاد�س والع�شرون – الر�شوم واأتعاب المحاماة. 4- يحتفظ المدعى بحقه في 
المدعى  من  الأولى  عليها  المدعى  ت�شلمته  الذي  ن�شيبه  قيمة  ل�شترداد  مو�شوعيًا  المقا�شاة 
عليه الخام�س والع�شرون. 5-اإلزام المدعى عليه الخام�س والع�شرون باإيداع ن�شيب المدعى من 
الأجرة موؤقتًا في خزانة المحكمة والذي يح�شب بن�شبة ن�شيبه الم�شاع من كامل الأ�شهم مق�شومًا 
البالغ  العقار  اأجرة  كامل  من  مربعًا  مترًا   109/292 عن  اأجرة  اأن  )اأي  الكلية  الم�شاحة  على 
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م�شاحته 8951 مترًا( مع اإلزام بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/09/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/05673/2016/02
تبليغ باحل�سور

ايوب  احمد  طيبه  وكيلتها:  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  علي  لاللكترونيات،  فاريا  المدعية: 
احمد حميد. المدعى عليه: عادل احمد عبداهلل احمد بحر. الرقم ال�شخ�شي 610102818. 
مبنى 635 �شقة 23 طريق 2122 مجمع 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 325 دينارًاً مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/09/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/05413/2016/02
تبليغ باحل�سور

فراعنة  عليه   المدعى  المحرقي.  احمد  علي  ح�شان  وكيله  للتنمية.  البحرين  بنك  المدعي: 
 626 مبنى  عبداللطيف  حامد  ابراهيم  ه�شام  عبداللطيف،  ابراهيم حامد  ح�شام  الكمبيوتر، 
�شقة 14 طريق 309 مجمع 1203 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4511.25 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/06100/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات، علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيلتها طيبه احمد ايوب احمد 
حميد. المدعى عليه: طالل محمد علي العجمي. الرقم ال�شخ�شي 821134957. مبنى 1336 
�شقة 11 طريق 638 مجمع 706 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1014 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 9/00702/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  المدعى  الحواج.  ح�شن  فاطمة  وكيلتها  مكي.  عبيد  مكي  عبدالح�شين  زهره  المدعية: 
عبدالمير احمد جعفر ف�شل. الرقم ال�شخ�شي: 791208990. مبنى 330 �شقة 1 طريق 6509 
باإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت  الدعوى:  مو�شوع  الخمي�س.   365 مجمع 
ال�شهود مديونية  �شهادة  ومنها  القانونية  الإثبات  بكافة طرق  المدعية  لتثبت  للتحقيق  الدعوى 
المدعى عليه لها بمبلغ المطالبة و�شببها و�شرحت للمدعى عليه النفي بذات الطرق وحددت 
جل�شة 2016/5/18 لبدء التحقيق على اأن ينتهي خالل �شهر من تاريخ بدوؤه واأبقت الف�شل في 
الم�شروفات لحين الف�شل في المو�شوع وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا الحكم لمن لم 

يح�شر من الخ�شوم جل�شة النطق به.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/05501/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  المدعى  بوغمار.  ح�شين  مبارك  ح�شن  هيثم  وكيله  ال�شيارات.  لتاأجير  اإليت  المدعي: 
ابراهيم حمود قايد �شالم عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 940711125. مبنى 163 طريق 2802 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   300 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربي.  الرفاع   928 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/07781/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  �شلطان محمد  نور  وكيلها ح�شن محمد  ذ.م.م.  التجارية  العريان  المدعية: مجموعة 
عليه: kimberly borre batang. رقم جواز ال�شفر EC1625933 مبنى 938 �شقة 8 طريق 837 
مجمع 408 �شناب�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1200 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/09/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/08158/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  المدعى  الع�شومي.  محمد  عبدالرحمن  نبيل  وكيلها  والماء.  الكهرباء  هيئة  المدعية: 
جميله احمد عبداهلل احمد. الرقم ال�شخ�شي: 600108686. مبنى 243 طريق �شارع الخليفة 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 4492.21  الدعوى: طلب  مو�شوع  المحرق.   210 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/08165/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: هيئة الكهرباء والماء. وكيلها نبيل عبدالرحمن محمد الع�شومي. المدعى عليها: فيفا 
عبدالنبي عبداهلل عبدالوهاب الع�شفور. الرقم ال�شخ�شي: 780506090 مجمع 644 النويدرات 
الر�شوم والم�شاريف  الدعوى 3589.4 دينارًا مع  بناية 428 طريق 4423. مو�شوع  مكتب 12 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/07973/2016/02
تبليغ باحل�سور

 .JANE RUTOR ANABIEZA المدعي: عبدالحكيم علي احمد محمد �شقر. المدعى عليه: 
الرقم ال�شخ�شي: 841152241. مجهولة العنوان في مملكة البحرين. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 2000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/17047/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة دار القب�س للطباعة. وكيلها فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة بيج للمقاولت. مبنى 1337 �شقة 17 طريق 420 مجمع 1207 مدينة حمد ل�شاحبها 



78
العدد: 3270 - الخميس 14 يوليو 2016

خالد ابراهيم علي. مو�شوع الدعوى: حكمت المحكمة. وقبل الف�شل في المو�شوع بندب خبير 
وما  م�شتندات  وما حوته من  الدعوي  اأوراق  علي  الطالع  ماأموريته  تكون  الدعوي  في  الجدول 
وما  التداعي  بين طرفي  العالقة  لبيان طبيعة  وذلك  م�شتندات  الخ�شوم من  يقدمه  اأن  ع�شي 
اإذا كانت المدعية قد زودت المدعي عليها الولى بالب�شائع المبينة بالئحة الدعوي والفواتير 
علي  التفاق  وكيفية  وقيمتها  الب�شائع  تلك  بيان طبيعة  الولي  الحالة  وفي  المرفقة من عدمه 
توردها وا�شعارها وما تم �شداده من قيمتها وما تبقى م�شغول به ذمة المدعي عليها ان وجد، 
و�شند ذلك في كل الحوال، مع بيان عالقة المدعي عليهما الثاني والثالث بالمدعي عليها الولى 
ودور كل منهما في تلك التعاقدات وتنفيذها، وعليه ت�شفية جوانب الغمو�س في الدعوي وتحقيق 
دفاع الطرفين فيها و�شرحت للخبير في �شبيل اأداء ماأموريته الطالع علي ملف الدعوي و ما به 
من م�شتندات وما يقدمه له الخ�شوم منها و�شوؤال طرفي الخ�شومة و�شهودهم ومن يري لزوما 
ل�شماع اأقواله دون حلف يمين والنتقال لأي جهة حكومية اأو غير حكومية يري لزوما النتقال 
اإليها لالطالع علي ما ع�شي اأن يكون بها من م�شتندات تعينه في اأداء الماأمورية الم�شندة اليه 
وحددت اأمانة مقدارها 200 دينار علي ذمة اأتعاب وم�شروفات الخبير المنتدب األزمت المدعية 
الماأمورية خالل  الراأي في قبول  اأبداء  المنتدب  الخبير  له ب�شرفها وعلي  ب�شدادها و�شرحت 
اأربعة اأيام من تاريخ اأخطاره وحددت جل�شة 2016/6/20 لنظر الدعوي بحالتها في حالة عدم 
تقديم  المنتدب  الخبير  وعلي  �شدادها  حالة  في  لنظرها   2016/9/8 وجل�شة  الأمانة  �شداد 
تقريره قبل الجل�شة الأخيرة بوقت كافي و�شرحت للخ�شوم بالطالع علي التقرير فور اإيداعه 
واأبقت الف�شل في الم�شروفات وعلي ق�شم الكتاب اإعالن منطوق ذلك الحكم لمن لم يح�شر 

من الخ�شوم جل�شة النطق به.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/17048/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  وكيلها  للطباعة.  القب�س  دار  �شركة  المدعية: 
عليه: قي�شر ممتاز محمد اأ�شرف، خادم غوري ركن الدين خدابخ�س، �شركة براكت�س كوربويت 
كومبوزنيكي�شن. مبنى 51 �شقة 20 طريق 385 مجمع 35. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2673.5 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/09255/2016/02
تبليغ باحل�سور

 ARA ALBERT :المدعية: اأي 196، �شاحبها/ محمد علي محمد علي الجابري. المدعى عليها
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KHATCHERIAN. الرقم ال�شخ�شي: 630736863. مبنى 1749 �شقة 10 طريق 2427 مجمع 
324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1195 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/05431/2016/02
تبليغ باحل�سور

   MUH عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
 426 طريق   31 �شقة   1933 مبنى   .730841952 ال�شخ�شي:  الرقم   .AMMAD SHAKEEL
مجمع 804 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى 196.376 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/07867/2016/02
تبليغ باحل�سور

ال�شيد  عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
محمد علوي جواد محمد جواد. الرقم ال�شخ�شي: 900912391. مبنى 805 طريق 2327 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   308.244 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  باربار.   524

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/07334/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
JACOB BINO. الرقم ال�شخ�شي: 790925230. مبنى 2364 �شقة 11 طريق 162 مجمع 701 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   802.673 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  توبلي. 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة


