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 اأمر ملكي رقم )39( ل�سنة 2016
 بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى

القيام بمهام الحكم

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

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعهد اإلى ويلِّ عهدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن عي�شى 
ا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج. اآل خليفة القيام مبهام احلكم نيابة عنَّ

املادة الثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريــــــخ: 29 ذي القعدة 1437هـ
الـموافـق: 1 �شـبـتـمـبـــــــر 2016م
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تعميم
ب�ساأن

عطلة عيد الأ�سحى المبارك لعام 1437هـ

ل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة  مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك لعام 1437هـ، تعطَّ
والثالثاء  والإثنني  الأحد  اأيام  ت�شادف  والتي  له،  التاليني  واليومني  العيد  ويوم  بعرفة  الوقوف  يوم 

والأربعاء  9 و10 و11 و12 ذو احلجة 1437هـ املوافق  11 و12 و13 و14 �شبتمرب 2016م.

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

�شدر بتاريخ: 5 ذي احلجة 1437هـ
الــمــوافـــــــق: 7 �شـبـتـمـبـــــر 2016م
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وزارة الداخلية
 قرار رقم )98( ل�سنة 2016

ب�ساأن �سْبط مخالفات تدابير الدفاع المدني

وزير الداخلية:
ل بالقانون رقم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1990 ب�شاأن الدفاع املدين، املعدَّ

)22( ل�شنة 2014،
وعلى القرار  رقم )167( ل�شنة 2002 ب�شاأن لئحة متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق يف 

املباين،
وعلى القرار رقم )49( ل�شنة 2009 بال�شرتاطات اخلا�شة مبعدات الإطفاء والإنذار،  

وبناًء على عر�س رئي�س الأمن العام،

قرر الآتي:
مادة )1( 

يتولى املوظفون املخت�شون بالإدارة العامة للدفاع املدين حتريُر محا�شَر مبخالفات تدابري الدفاع 
ها الإدارة لهذا الغر�س. املدين، على النماذج التي تعدُّ

مادة )2( 
عندما ي�شبط املوظف املخت�س بالإدارة العامة للدفاع املدين اأية مخالفة لتدابري الدفاع املدين، 
د يف املح�شر ا�شم املخالف-  يجب عليه اإثباتها يف مح�شر اأوَّيليِ يحرره يف مكان �شْبطها، على اأن يحدَّ
�شخ�شًا طبيعيًا كان اأو ُمن�شاأة - و�شاعة ومكان �شْبط املخالفة، واأو�شافها وظروفها ومالب�شاتها، واأية 
بيانات اأخرى تراها الإدارة. وعلى املخت�س اأن ينذر املخالف كتابًة ب�شرورة اإزالة املخالفة خالل مدة 

ل تقل عن  ثالثني يومًاً من تاريخ حترير املح�شر. 

مادة )3( 
ب على املوظف الذي  عند انق�شاء الثالثني يومًاً املذكورة يف املادة الثانية من هذا القرار، يتوجَّ
�شبق و�شَبط املخالفة وحرر بها مح�شرًا اأوليًا على النحو املذكور يف ذات املادة - اأو َمن يحل محله- اأن 

يتوجه اإلى املن�شاأة املخالفة للتاأكد من اإزالة املخالفة مبا يتفق وتدابري الدفاع املدين.
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ب على املوظف اأن يحرر مح�شرًا اآخر بذلك،  ويف حالة تقاُع�س املخالف عن اإزالة املخالفة، يتوجَّ
ويرفعه – مرفقًا باملح�شر الأول -  اإلى رئي�س الأمن العام  متهيدًا لتخاذ التدابري املن�شو�س عليها 

يف املادة اخلام�شة والع�شرين مكررًا من املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1990 ب�شاأن الدفاع املدين.

مادة )4( 
على رئي�س الأمن العام – واملعنيني - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

الفريق الركن
 وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 �شوال 1437هـ
الــمــــوافـــــق: 31 يـولـيـو 2016م 
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وزارة الداخلية
 قرار رقم )99( ل�سنة 2016

 ب�ساأن �سروط واإجراءات الح�سول على التراخي�ص التي ت�سدرها 
الإدارة العامة للدفاع المدني

وزير الداخلية:
ل بالقانون رقم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1990 ب�شاأن الدفاع املدين، املعدَّ

)22( ل�شنة 2014،
الوقاية واحلماية من احلريق يف  ب�شاأن لئحة متطلبات  ل�شنة 2002  القرار رقم )167(  وعلى 

املباين،
وعلى القرار رقم )49( ل�شنة 2009 بال�شرتاطات اخلا�شة مبعدات الإطفاء والإنذار، 

وبناًء على عر�س رئي�س الأمن العام،

قرر الآتي:
مادة )1(

وطلبات  املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  ت�شدرها  التي  الرتاخي�س  على  احل�شول  طلبات  م  ُتقدَّ
امل�شتندات  الطلبات  بتلك  ترفق  اأن  الغر�س. ويجب  لهذا  الإدارة  ها  تعدُّ التي  النماذج  جتديدها على 

التالية:      
ح با�ستريادها:   اأ( بالن�سبة للرتخي�ص با�سترياد اأجهزة الدفاع املدين امل�سرَّ

  1- ن�شخة من ال�شجل التجاري للمن�شاأة.
  2- �شهادة من املختربات الدولية املعتَمدة من اجلهات املعنية.

  3- �شداد الر�شوم املقررة.
ب( بالن�سبة للرتخي�ص برتكيب و�سيانة اأجهزة الدفاع املدين:

  1- ن�شخة من ال�شجل التجاري للمن�شاأة. 
  2- ك�شف باأ�شماء املخت�شني بالرتكيب وال�شيانة يف ال�شركة.

ل بالتجهيزات الفنية يف مكان العمل.   3- بيان مف�شّ
  4- �شداد الر�شوم املقررة.

من  الوقاية  جمــال  يف  وا�ست�سارات،  هند�سة  مكتب  اأو  فني،  مكتب  بفْتح  للرتخي�ص  بالن�سبة  ج( 
احلريق: 

  1- ن�شخة من ال�شجل التجاري للُمن�شاأة. 
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  2- ك�شف باأ�شماء املهند�شني )املعماريني  والكهربائيني والكيميائيني(.
  3- �شداد الر�شوم املقررة.

د( بالن�سبة للرتخي�ص بفْتح م�سنع محلي ملعدات الإطفاء والوقاية من احلريق:
  1- ن�شخة من �شهادة ال�شجل التجاري.

  2- اإفادة مبوافقة الإدارة املخت�شة بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.
  3- اخلرائط الهند�شية للم�شنع.

  4- �شداد الر�شوم املقررة.
هـ( بالن�سبة للرتخي�ص بتخزين املواد الكيميائية:

  1- ن�شخة من �شهادة ال�شجل التجاري. 
  2- بيان بكمية املواد الكيميائية املزمع تخزينها.

.)MSDS( 3- �شحيفة بيانات كيفية التعامل مع املواد الكيماوية  
  4- �شداد الر�شوم املقررة.

و( بالن�سبة للرتخي�ص بفْتح مكتب فني لرتكيب و�سيانة �سبكات الغاز:
  1- ن�شخة من �شهادة ال�شجل التجاري. 

  2- اإفادة مبوافقة الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
  3- �شداد الر�شوم املقررة.

ولالإدارة طلب اأية احتياطات اأو م�شتندات اأو موافقات اأخرى تراها �شرورية ل�شت�شدار اأيٍّ من 
الرتاخي�س املذكورة يف هذه املادة. 

مادة )2( 
يجب على الإدارة العامة للدفاع املدين عدم جتديد اأي ترخي�س من الرتاخي�س اإل بعد ا�شتيفاء 

ال�شروط والإجراءات الالزمة للح�شول عليه لأول مرة.

مادة )3( 
بعد  وذلك  املدين،  للدفاع  العامة  الإدارة  ها  تعدُّ التي  النماذج  على  د  وجُتــدَّ الرتاخي�س  ت�شدر 
د الإدارة مدة كل ترخي�س منها.      ا�شتيفاء ال�شروط والإجراءات املطلوبة بح�شب كل ترخي�س، وحتدِّ

مادة )4( 
يجب على الإدارة العامة للدفاع املدين البت يف طلبات الرتاخي�س اأو طلبات جتديدها، واإبالغ 
ل بعلم الو�شول، خالل موعد اأق�شاه ثالثون  �شاحب كل طلب بالقرار ال�شادر يف طلبه بكتاب م�شجَّ
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يومًاً من تاريخ تقدمي الطلب. 
ويجوز ل�شاحب الطلب اأن يتظلَّم اإلى وزير الداخلية من قرار الإدارة ال�شادر برْف�س الرتخي�س 
امليعاد  فوات  تاريخ  من  اأو  الرف�س،  بقرار  اإبالغه  تاريخ  من  يومًاً  ثالثني  خالل  جتديده،  برْف�س  اأو 
ر الوزير قراره يف التظلُّم  املن�شو�س عليه يف الفقرة الأولى من هذه املادة دون اإجابته اإلى طلبه، وُي�شديِ

ل بعلم الو�شول خالل ثالثني يومًاً من تاريخ تـقدميه.  ويبلغ �شاحبه به بكتاب م�شجَّ

مادة )5( 
على رئي�س الأمن العام – واملعنيني - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

الفريق الركن
 وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 �شوال 1437هـ
الــمــــوافـــــق: 31 يـولـيـو 2016م 
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وزارة الداخلية
 قرار رقم )100( ل�سنة 2016

 بتحديد فئات الر�سوم الم�ستَحقة عن ال�سهادات والتقارير والتراخي�ص
التي ت�سدرها الإدارة العامة للدفاع المدني

وزير الداخلية: 
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1990 ب�شاأن الدفاع املدين، املعدل بالقانون رقم 

)22( ل�شنة 2014،
وعلى القرار  رقم )79( ل�شنة 1998 بتحديد مقابل اأتعاب خدمات اإدارة الدفاع املدين والإطفاء،
التي  الرتاخي�س  واإجــراءات احل�شول على  �شروط  ب�شاأن  ل�شنة 2016  القرار رقم )99(  وعلى 

ت�شدرها الإدارة العامة للدفاع املدين،
وبناًء على عر�س رئي�س الأمن العام،  

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
مادة )1( 

د فئات الر�شوم امل�شتَحقة عن ال�شهادات والتقارير والرتاخي�س التي ت�شدرها الإدارة العامة  حُتدَّ
للدفاع املدين، اأو تتولى جتديدها اأو اإ�شدار بدل فاقد اأو تالف لها، على النحو الوارد باجلدول املرافق 

لهذا القرار. 

مادة )2( 
ُيلغى القرار رقم )79( ل�شنة 1998 بتحديد مقابل اأتعاب خدمات اإدارة الدفاع املدين والإطفاء.       

مادة )3( 
على رئي�س الأمن العام – واملعنيني - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

الفريق الركن
 وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 �شوال 1437هـ
الــمــــوافـــــق: 31 يـولـيـو 2016م  
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جدول فئات الر�سوم امل�ستَحقة عن ال�سهادات والتقارير والرتاخي�ص التي ت�سدرها 
الإدارة العامة للدفاع املدين اأو تتولى جتديدها اأو اإ�سدار بدل فاقد اأو تالف لها 

اأولً : فئات الر�شوم امل�شتحقة عن ال�شهادات التي ت�شدرها الإدارة العامة للدفاع املدين:

م�سمى ال�سهادةت�سل�سل  
مقدار الر�سم

بالدينار البحريني

 30�شهادة ح�شور محا�شرة عن احلماية وال�شالمة يف املن�شاآت.1
للفرد الواحد

40�شهادة تدريب على اأعمال الدفاع املدين ملدة يوم واحد.2
للفرد الواحد

200�شهادة تدريب على اأعمال الدفاع املدين ملدة اأ�شبوع.3
للفرد الواحد

الإطفاء 4 مركبات  قيادة  على  اخلا�س  القطاع  وموؤ�ش�شات  من�شاآت  اأفراد  تدريب  �شهادة 
الثقيلة ملدة اأ�شبوعني. 

200
للفرد الواحد

2000�شهادة تدريب الفرد على اأعمال الدفاع املدين ملدة �شتة ع�شر اأ�شبوعًا.5
للفرد الواحد

القائمة، 6 للمباين  احلريق  من  والوقاية  احلماية  واحتياطات  �شروط  ا�شتيفاء  �شهادة 
50وجتديدها يف حالة طلب التجديد.

30 �شهادة الفح�س النهائي لتو�شيل التيار الكهربائي للمباين اجلديدة. 7

30�شهادة فح�س املن�شاآت ال�شغرية، وجتديد ال�شهادة.8

50 �شهادة فح�س املن�شاآت الكبرية، وجتديد ال�شهادة.9

عات التجارية قيد الإن�شاء.10 100 �شهادة فح�س امل�شانع والفنادق واملجمَّ

عات التجارية.11 50 جتديد �شهادات فح�س امل�شانع والفنادق واملجمَّ

5 اإ�شدار بدل فاقد اأو تالف )جلميع اأنواع ال�شهادات(.12

5 مقابل ترجمة اأي �شهادة.13
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ثانيًا: فئات الر�شوم امل�شتَحقة عن التقارير التي ت�شدرها الإدارة العامة للدفاع املدين:

م�سمى التقريرت�سل�سل  
مقدار الر�سم 

بالدينار البحريني

50 تقرير التدريب على عمليات اإخالء املباين واملن�شاآت.1

5 تقرير احلوادث للمن�شاآت ال�شغرية واملنازل، وما يف حكمها. 2

5تقرير حرائق ال�شيارات.3

عات التجارية، وما يف حكمها.4 50 تقرير احلوادث للمن�شاآت الكبرية وامل�شانع والفنادق واملجمَّ

40تقارير ل�شركات التاأمني. 5
)للتقرير الواحد(

10تقرير عن بالغ متاأخر.6

5اإ�شدار بدل فاقد اأو تالف )جلميع اأنواع التقارير(.7

5مقابل ترجمة اأي تقرير.8
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ثالثًا: فئات الر�شوم امل�شتَحقة عن الرتاخي�س التي ت�شدرها الإدارة العامة للدفاع املدين:

م�سمى الرتخي�صتـــ�سل�سل 
مقدار الر�سم

بالدينار
40 ترخي�س خرائط املباين التي حتتوي  على عدد يرتاوح بني �شقتني اإلى اأربع �شقق. 1
60ترخي�س خرائط املباين التي حتتوي على عدد يرتاوح بني خم�س اإلى �شبع �شقق.2
80 ترخي�س خرائط املباين التي حتتوي على عدد يرتاوح بني ثمان اإلى ع�شر �شقق.3
300 ترخي�س خرائط املباين التي حتتوي على اإحدى ع�شرة �شقة فاأكرث.4

ترخي�س خرائط املراكز التجارية، واملباين العالية، واملباين التي تزيد م�شاحتها على األف 5
300 مرت مربع. 

200 ترخي�س خرائط املباين التي تقل م�شاحتها عن األف مرت مربع.6
عات. 7 200ترخي�س خرائط الأندية واملدار�س وامل�شت�شفيات ومباين املجمَّ
300ترخي�س خرائط الفنادق وال�شقق املفرو�شة. 8
50ترخي�س خرائط امل�شانع واملخازن، وجتديد الرتخي�س.9

200ترخي�س حتويل املباين ال�شكنية القائمة اإلى فنادق اأو �شقق مفرو�شة اأو فندقية. 10

عات ال�شكنية التي حتتوي على اأقل من ع�شر فلل.11 10 ترخي�س خرائط املجمَّ
)لكل فيال(

عات ال�شكنية التي حتتوي على ع�شر  فلل فاأكرث.12 100 ترخي�س خرائط املجمَّ
30 الرتخي�س ملعدات احلريق وال�شالمة، وجتديد الرتخي�س. 13
40 ترخي�س عدم املمانعة ملعدات احلريق وال�شالمة، وجتديد الرتخي�س.14
100 ترخي�س ال�شتعدادات والحتياطات لأجهزة الدفاع املدين ملدة اأربع وع�شرين �شاعة.15
10ترخي�س املخـابز ال�شعبية والآلية، وجتديد الرتخي�س. 16
20ترخي�س محالت بيع الغاز والت�شليح والتجديد ال�شنوي.17
20ترخي�س محالت وور�س الذهب والتجديد ال�شنوي. 18
10ترخي�س املوافقة على �شيارات نقل املواد الكيميائية واخلطرة، وجتديد الرتخي�س. 19
30ترخي�س عدم ممانعة لتخزين مواد كيميائية، وجتديد الرتخي�س.20
50ترخي�س باملوافقة على  نقل �شحنات املواد اخلطرة ليوم واحد.21
200 الرتخي�س ملعاهد ومراكز التدريب على اأعمال الدفاع املدين.22
100جتديد الرتخي�س ملعاهد ومراكز التدريب على اأعمال الدفاع املدين.23
30الرتخي�س ملحطات تزويد الوقود، وجتديد الرتخي�س.24

وجتديد 25 اخلطرة،  واملواد  والوقود  الغاز  �شبكات  و�شيانة  تركيب  فني  ملكتب  الرتخي�س 
100الرتخي�س.   

100الرتخي�س للمكاتب الفنية العاملة يف جمال الدفاع املدين، وجتديد الرتخي�س.26

وجتديد 27 احلريق،  من  واحلماية  الوقاية  جمال  يف  وا�شت�شارة  هند�شية  ملكاتب  الرتخي�س 
100الرتخي�س.

10 ترخي�س املوافقة النهائية على تركيب خزانات الديزل والغاز، وجتديد الرتخي�س.28
)لكل خزان(

100ترخي�س تركيب و�شيانة اأجهزة الإنذار والإطفاء، وجتديد الرتخي�س.29
100الرتخي�س مل�شنع محلي ملعدات الإطفاء والوقاية من احلريق، وجتديد الرتخي�س.30
5اإ�شدار بدل فاقد اأو تالف جلميع اأنواع الرتاخي�س. 31

5مقابل ترجمة اأي ترخي�س.32
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وزارة الداخلية
 قرار رقم )117( ل�سنة 2016

 بتعديل بع�ص اأحكام القرار رقم )74( ل�سنة 2007
ب�ساأن مْنح رخ�سة اإقامة للأجانب بالكفالة ال�سخ�سية

وزير الداخلية:
بعد الطالع على قانون الأجانب )الهجرة والإقامة( ل�شنة 1965 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر وتعديالته،
وعلى القرار رقم )74( ل�شنة 2007 ب�شاأن مْنح رخ�شة اإقامة لالأجانب بالكفالة ال�شخ�شية،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة الداخلية ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيلغى البند )ج( من املادة )1(، كما ُيلغى البند )ج( من املادة )2(، من القرار رقم )74( ل�شنة 
2007 ب�شاأن مْنح رخ�شة اإقامة لالأجانب بالكفالة ال�شخ�شية، ويعاد ترقيم بنود املادتني تبعًا لذلك.

مادة )2(
على وكيل وزارة الداخلية ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

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

الفريق الركن
 وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 ذي القعدة 1437هـ
الــمـــــوافــــق: 21 اأغـ�شـطـــ�س 2016م



17
العدد: 3278 - الخميس 8 سبتمبر 2016

 وزارة العدل وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف
 قرار رقم )53( ل�سنة 2016

 ب�ساأن تحديد ر�ْسم القيد في الجدول العام للمحامين
 ور�سوم تجديد القيد

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 وتعديالته،

وعلى قانون محكمة التمييز ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2014 ب�شاأن حتديد ر�ْشم القيد يف اجلدول العام للمحامني ور�شوم 

جتديد القيد يف جدول املحامني امل�شتغلني واملحامني حتت التمرين،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيفَر�س ر�ْشم على القيد يف اجلدول العام للمحامني وفقًا لالآتي:
500 دينار   1- القيد بجدول املحامني اأمام محكمة التمييز 
300 دينار  2- القيد بجدول املحامني امل�شتغلني 
300 دينار 3- القيد بجدول املحامني غري امل�شتغلني 

250 دينارًا   4- القيد بجدول املحامني حتت التمرين 

املادة الثانية
اأ. ُيفَر�س على جتديد القيد بجدول املحامني اأمام محكمة التمييز ر�ْشم �شنوي قدره 150 دينارًا.

ب. ُيفَر�س على جتديد القيد بجدول املحامني امل�شتغلني ر�ْشم �شنوي قدره مائة دينار.
ج. ُيفَر�س على جتديد القيد يف جدول املحامني حتت التمرين ر�ْشم �شنوي قدره ع�شرون دينارًا.

املادة الثالثة
ُيفَر�س ر�ْشم ثابت قدره ع�شرون دينارًا على طلب اإ�شدار بدل فاقد لبطاقات املحامني واإفادات 

القيد بجداول املحامني املختلفة.
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املادة الرابعة
ُيلغى القرار رقم )43( ل�شنة 2014 ب�شاأن حتديد ر�ْشم القيد يف اجلدول العام للمحامني ور�شوم 

جتديد العقد يف جدول املحامني امل�شتغلني واملحامني حتت التمرين.

املادة اخلام�سة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل                                                            
وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 ذي احلجة 1437هـ
الــمــــوافـــــق: 6 �شـبـتـــمـبـر  2016م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف
 قرار رقم )54( ل�سنة 2016

ب�ساأن تعديل الر�سوم الق�سائية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والوقاف:
وتعديالته  الق�شائية،  الر�شوم  ب�شاأن   1972 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

واجلداول املرفقة،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم رقم )12( ل�شنة 1971، وتعديالته،

وعلى قرار رقم )26( ل�شنة 1988 ب�شاأن تعديل الر�شوم الق�شائية، وتعديالته،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُي�شتبَدل بن�س املادتني 9 و10 من جدول الر�شوم رقم )1( املرافق للمر�شوم بقانون  رقم )3( 
ل�شنة 1972 وتعديالته الن�شان الآتيان:

9- الر�سوم املقررة على العودة للدعوى 
اإلى الدعوى بعد القرار فيها بال�شطب،  ُيفَر�س ر�ْشم ثابت قدره خم�شون دينارًا يف حالة الرجوع  اأ- 

ب�شرط األ يتغري مو�شوعها اأو اأطراف اخل�شومة فيها.
ب- ُيفَر�س الر�ْشم من جديد يف حالة الرجوع اإلى الدعوى بعد احلكم فيها باعتبارها كاأْن مل تكن.

ج- ُيفَر�س الر�ْشم من جديد يف حالة العودة اإلى الدعوى بعد احلكم فيها ب�شقوط اخل�شومة اأو العودة 
اإلى الدعوى بعد احلكم فيها برْتك اخل�شومة.

د- ُيفَر�س ر�ْشم ثابت قدره خم�شون دينارًا على طلب ال�شري يف الدعوى بعد الوقف التفاقي.
10- الر�سوم على �سور الأحكام والأوراق الق�سائية

ل ر�ْشم ثابت قدره ع�شرة دنانري على �شور الأحكام امل�شمولة بال�شيغة التنفيذية، وفيما عدا  اأ- ُيَح�شَّ
�س يف اإعطائها لذوي ال�شاأن. ل ر�ْشم ثابت قدره خم�شة دنانري على �شور الأحكام املرخَّ ذلك ُيَح�شَّ

ل ر�ْشم ثابت قدره 200 فل�س على كل ورقة من �شور محا�شر اجلل�شات ومحا�شر التنفيذ  ُيَح�شَّ ب- 
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اإعالن  و�شور  التبليغ  واأوراق  اجلْرد  ومحا�شر  اأعمالهم  ومحا�شر  اخلرباء  وتقارير  وال�شهادات 
الأحكام ومحا�شر احلجز وغري ذلك من اأوراق الدعوى.

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير العـدل                                                            
وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 ذي احلجة 1437هـ
الــمــــوافـــــق: 6 �شـبـتـــمـبـر  2016م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف
 قرار رقم )55( ل�سنة 2016

 ب�ساأن تعديل المادة )5( من القرار رقم )2( ل�سنة 1995 
ب�ساأن اإجراءات ور�سوم قْيد خبراء الجدول

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1995 ب�شاأن خرباء اجلدول،

ل بالقرار  وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1995 ب�شاأن اإجراءات ور�شوم قْيد خرباء اجلدول، املعدَّ
رقم )35( ل�شنة 2013،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُي�شتبَدل بن�س املادة )5( من القرار رقم )2( ل�شنة 1995 ب�شاأن اإجراءات ور�شوم قْيد خرباء 
ل بالقرار رقم )35( ل�شنة 2013 الن�س التايل: اجلدول، املعدَّ

املادة )5(: 
يكون ر�ْشم القْيد يف جدول اخلرباء )300( دينار ُتدفع عند قبول طلب قْيد اخلبري، كما يلتزم 
اآخر  انتهاء  من  يومًا  ثالثني  القْيد خالل  عند جتديد  دينار   )100( قدره  �شنوي  ر�ْشم  بدْفع  اخلبري 

جتديد.
ويكون ر�ْشم اإ�شدار بدل فاقد واإفادة القيد بجدول اخلرباء مبلغ ع�شرين دينارًا.

املادة الثانية
ن�شره يف  لتاريخ  التايل  اليوم  القرار، ويعمل به من  تنفيذ هذا  العدل  ل�شئون  الوزارة  على وكيل 

اجلريدة الر�شمية.
       وزير العدل

وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 ذي احلجة 1437هـ
الــمــــوافـــــق: 6 �شـبـتـــمـبـر  2016م
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وزارة العدل وال�سئون ال�سلمية والأوقاف 
 قرار رقم )56( ل�سنة 2016

 ب�ساأن تحديد ر�سوم اإ�سدار ترخي�ص مزاولة
مهنة الدللة في العقارات

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1976 بتنظيم مهنة الدللة  يف العقارات،

بقانون رقم  املر�شوم  املن�شو�س عليها يف  اللجنة  بت�شكيل  ل�شنة 1976  القرار رقم )14(  وعلى 
ل بالقرار رقم )33( ل�شنة 2013، )21( ل�شنة 1976، املعدَّ

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيفَر�س ر�ْشم ثابت قدره )300( دينار للح�شول على الرتخي�س مبزاولة مهنة الدللة يف العقارات، 
ور�ْشم قدره )100( دينار على جتديد الرتخي�س.

كما ُيفَر�س ر�ْشم قدره 20 دينارًا على طلب اإ�شدار بدل فاقد لبطاقات الدلَّلني واإفادات القْيد 
بدفرت قْيد الدلَّلني. 

املادة الثانية
ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

 املـادة الــثالثة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير العدل
وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبد اهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 ذي احلجة 1437هـ
الــمــــوافـــــق: 6 �شـبـتـــمـبـر  2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )83( ل�سنة 2016

ب�ساأن الترخي�ص بت�سجيل جمعية �سقيا

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد   
ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989  يف ميدان 

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

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة 

لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 
والأندية  للجمعيات  املال  بجْمع  الرتخي�س  نظام  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )65( رقم  القرار  وعلى 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية �شقيا،

قرر الآتي:
مادة - 1 -

رقم   قيد  حتت  والثقافية  الجتماعية  والأنــديــة  اجلمعيات  قيد  �شجل  يف  �شقيا  جمعية  ل  ت�شجَّ
)18/ج/خ/اأج(.

مادة - 2 -
ين�شر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل بهما من اليوم 

التايل لتاريخ الن�شر.   
   

وزير العمل والتنمية الجتماعية
 جميل بن محمد علي حميدان

       
 �شدر بتاريخ: 19ذي القعدة 1437هـ 
الــمـــــــوافــــق:  22 اأغ�شطـ�س 2016م
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بيان باأ�سماء الأع�ساء املوؤ�س�سني
جلمعية �سقيا

1- ال�شيخ عبداهلل بن حمود اآل خليفة.
2- ال�شيخ حمد بن حمود اآل خليفة.

3- اأحمد عبدالرحمن الفا�شل.
4- را�شد خمي�س الكعبي.

5- را�شد خالد الكعبي.
6- ال�شيخة مها عطية اهلل اآل خليفة.

7- ال�شيخة �شيخة خليفة اآل خليفة.
8- نورة خمي�س الكعبي.
9- �شماء خامت الكعبي.

10- ح�شة علي اخلاطر.
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ملخ�ص النظام الأ�سا�سي جلمعية �سقيا

تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام 
2016 حتت قيد رقم )18/ج/خ/اأج( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 
والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون 

رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
من  للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثبت  الجتماعية،  والتنمية  العمل  بوزارة  اجلمعية  ل  ُت�شجَّ
تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990يف �شاأن 
تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون 

الجتماعية. 
مملكة   -  381 الق�شيبية   326 2617– جممع  )طريق  �شقة  هو   اإدارتها  ومركز  اجلمعية  مقر 

البحرين(.
ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن تنت�شب 
اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون اإذن م�شبق 

من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخذ املوافقة امل�شبقة من 

اجلهات املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية :
ْرب وتقدمي الدعم الفني لأجهزتها بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية  1- تزويد م�شاجد اململكة مبياه ال�شُّ

املخت�شة.
ْرب. 2- م�شاعدة الأ�شر املتعففة داخل اململكة يف احل�شول على تقنيات حتلية وتنقية مياه ال�شُّ

3- التوعية مبخاطر الإ�شراف وامل�شاهمة يف تر�شيد ا�شتهالك املياه.
ْرب، وم�شاعدة املزارعني بالتن�شيق مع  4- م�شاعدة مناطق اجلفاف بالدول الإ�شالمية بتوفري مياه ال�شُّ

اجلهات املخت�شة.
5- دعم اجلهات املعنية يف الدول للم�شاهمة يف العمليات الإغاثية مبا يتنا�شب مع اأهداف اجلمعية 

وبالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة.
ت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأْخذ املوافقة 

امل�شبقة من اجلهات املخت�شة، بالو�شائل التالية:
الأهلية واجلمعيات اخلريية يف  واملوؤ�ش�شات  وال�شركات  والهيئات احلكومية  الوزارات  التعاون مع   -1

جميع املجالت خلدمة اأهداف اجلمعية.
ْرب وحْفر الآبار الإرتوازية بعد اأْخذ  2- بناء ورعاية اأوقاف املياه داخل وخارج اململكة كم�شانع مياه ال�شُّ
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موافقة اجلهات احلكومية املحلية املخت�شة.
3- القيام بالزيارات امليدانية للك�شف والوقوف على الحتياجات والأولويات لالأ�شر املحتاجة بعد اأْخذ 

موافقة اجلهات املعنية.
التي  التطوعية  والفعاليات  �س ريعها لأهداف اجلمعية  التي يخ�شَّ التربع  اإقامة وتنظيم حمالت   -4

حتقق ال�شراكة املجتمعية بعد اأْخذ موافقة اجلهات احلكومية املخت�شة.
5- اإ�شدار املطبوعات والن�شرات الدورية لبيان ون�شر اأهداف اجلمعية ومنجزاتها.

6- امل�شاركة يف املحافل اخلريية والدولية وخا�شة التي ت�شاهم يف مكافحة اجلفاف للتعريف باجلمعية 
واأهدافها.

7- اإن�شاء موقع اإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت للجمعية بعد اأْخذ املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية 
املخت�شة.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التالية:
1-خريية    2- اجتماعية     

وقد بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية، وهي على النحو التايل:
1( اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2( اأن يكون مقيمًا يف مملكة البحرين.
م عليه يف جرمية مخلة بال�شرف اأو الأمانة اإل  3( اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك، واأن ل يكون قد ُحكيِ

اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.
والف�شل  والن�شحاب  الن�شمام  وطريقة  وواجباتهم  الأع�شاء  حقوق  الأ�شا�شي  النظام  وبــنيَّ 
التظلُّم من قرار  الع�شو يف  النظام حق  املادة )16( من  بيَّنت  الع�شوية من اجلمعية، كما  واإ�شقاط 
ف�شله اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا يف هذا 

ال�شاأن.
ن النظام الأ�شا�شي بيان الهيئات املختلفة للجمعية، فقد اعترب اأن اجلمعية العمومية  وقد ت�شمَّ
هي ال�شلطة العليا يف ر�شم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على جميع اأجهزتها 
وجلانها واأع�شائها، وبنيَّ النظام الأ�شا�شي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية العادية منها وغري العادية 
على  الت�شويت  وكيفية  توافره  الواجب  القانوين  والن�شاب  عْقدها  عند  باعها  اتِّ الواجب  وال�شروط 

قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

كما بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة يتكون من خم�شة اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية 
ال�شري  بالقرتاع  انتخابهم  ويتم  اأخــرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها  بني  من 
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املبا�شر.
واعترب النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة هو ال�شلطة التنفيذية للجمعية، ويقوم بتنفيذ ال�شيا�شة 
التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ت�شدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة للجمعية، وبنيَّ 
واأن  اللجان املختلفة،  الع�شوية فيه وحقه يف ت�شكيل  الأ�شا�شي اخت�شا�شات املجل�س و�شروط  النظام 

د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت وكيفية حل املجل�س. اجتماعاته مرة كل �شهر، كما حدَّ
وحول مالية اجلمعية بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من: 

1( ر�ْشم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.
2( ا�شرتاكات الأع�شاء.

ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 3( الهبات والتربعات التي ت�شرِّ
اأْخذ  بعد  فيها اجلمعية  ت�شرتك  اأو  تقيمها  التي  والأ�شواق اخلريية  واملعار�س  اإيــرادات احلفالت   )4

موافقة اجلهات املخت�شة.
والتنمية  العمل  وزارة  موافقة  اأْخــذ  وبعد  للقانون  وفقًا  الإدارة  جمل�س  يقبلها  اأخــرى  مــوارد  اأيــة   )5

الجتماعية.
6( الأرباح الناجتة عن ا�شتثمار اأموال اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين.

كما بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة لت�شيري اأعمالها، 
واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأْن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير وتنتهي يف 31 
دي�شمرب من كل عام، وُت�شتثَنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية، بحيث تبداأ من تاريخ ن�شر 
لالئحة  طبقًا  ال�شرف  يكون  اأن  �شريطة  يناير،  �شهر  يف  يكن  مل  اإْن  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيلها 
املالية للجمعية، وعلى �شرورة اأن يقوم جمل�س الإدارة بعر�س احل�شاب اخلتامي على اجلمعية العمومية 

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

اجلمعية.
حلها  وقواعد  تق�شيمها  اأو  اجلمعية  اإدمــاج  وكيفية  تعديله  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  واأخــريًا 

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.
الباقية على اجلمعيات التي تعمل يف  اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال  وبعد 

ميدان عمل اجلمعية.
الهيئات  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  د  حتــدِّ ممكنة  غري  التوزيع  طريقة  اأ�شبحت  واإذا 

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )84( ل�سنة 2016

ب�ساأن الترخي�ص باإن�ساء وت�سغيل مركز عائ�سة للتدخل المبكر

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل املعاقني وتعديالته،
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،
وبناًء على عر�س مدير اإدارة املنظمات الأهلية،

 قرر الآتي:
مادة )1( 

�س باإن�شاء وت�شغيل مركز عائ�شة للتدخل املبكر ملدة �شنتني حتت قيد رقم )2/م/م/2016(. ُيرخَّ

مادة )2(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
 جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 26 ذي القعدة 1437هـ 
الـمــوافـــــــــق: 29 اأغـ�شـطـــ�س 2016م
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وزارة لأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )135( ل�سنة  2016

 بتعديل بع�ص اأحكام القرار رقم )2( ل�سنة 1977 باللئحة التنفيذية
للقانون رقم )14( ل�سنة 1973 ب�ساأن تنظيم الإعلنات

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعالنات، 
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،
ب�شاأن  ل�شنة 1973  رقم )14(  للقانون  التنفيذية  بالالئحة  ل�شنة 1977  رقم )2(  القرار  وعلى 

تنظيم الإعالنات، وتعديالته،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُت�شتبَدل بن�شو�س املادة  الأولى والثانية ، والفقرة الثانية من املادة الثالثة، من القرار  رقم )2( 
ل�شنة 1977 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعالنات، الن�شو�س 

الآتية:
الأولى: "املادة 

ل جلنة الإعالنات بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين برئا�شة مدير عام  ت�شكَّ
اأمانة العا�شمة، وع�شوية كل من:

)ع�شوًا( 1. مدير اإدارة اخلدمات الفنية– بلدية املحرق 
)ع�شوًا( 2. مدير اإدارة اخلدمات الفنية– بلدية املنطقة ال�شمالية  
3. مدير اإدارة اخلدمات الفنية – بلدية املنطقة اجلنوبية  )ع�شوًا(
)ع�شوًا( 4. ممثل عن اإدارة تخطيط وت�شميم الطرق يف �شئون الأ�شغال 

)ع�شوين(    5. ممثَلني عن الإدارة العامة للمرور 
6. ممثل عن هيئة الكهرباء واملاء  )ع�شوًا(
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7. ممثل عن وزارة الإ�شكان       )ع�شوًا(
اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�س، ول يكون اجتماعها �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية  تختار اللجنة يف 
باأغلبية  وتو�شياتها  قراراتها  اللجنة   ر  وُت�شديِ نائبه،  اأو  الرئي�س  بينهم  من  يكون  اأْن  على  اأع�شائها 
اأع�شائها احلا�شرين، ويكون انعقادها بديوان الوزارة اأو املكان الذي يحدده الرئي�س وذلك بدعوة منه 
م اإجراءات و�شري العمل  قبل موعد الجتماع بثالثة اأيام على الأقل. وت�شع اللجنة لئحة داخلية تنظِّ
رًا لها. وللجنة اأْن ت�شتعني مبن تراه من املخت�شني يف  فيها، ويعنيِّ رئي�س اللجنة اأمينًا لل�شر يكون مقرِّ
الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية بعد موافقة رئي�شها لأداء مهامها وحتقيق اأهدافها دون اأن يكون لهم 

�شوت معدود عند الت�شويت.

املادة الثانية:
تخت�س اللجنة امل�شار اإليها يف املادة الأولى من هذا القرار بالإ�شراف على تنفيذ القانون رقم 
لهما  ذة  املنفِّ والأنظمة  والقرارات  التنفيذية،  ولئحته  الإعالنات،  تنظيم  ب�شاأن   1973 ل�شنة   )14(

ومراقبة تطبيق اأحكامهما، وتبا�شر على الأخ�س:
1. درا�شة واإقرار مو�شوع وم�شمون الإعالن والرتخي�س مببا�شرته.

2. و�شع املوا�شفات الفنية اخلا�شة بتحديد درجة كل اإعالن وذلك لأغرا�س ا�شتيفاء الر�شوم املقررة 
مبقت�شى اأحكام هذه الالئحة، وت�شدر بقرار من الوزير املخت�س ب�شئون البلديات.

والقرارات  التنفيذية،  ولئحته  القانون،  لأحكام  مخالفًا  تراه  ما  واإزالة  الإعالنات  على  التفتي�س   .3
القانون رقم  التنفيذية لهما، وذلك بالإجراءات املن�شو�س عليها يف املادتني )10(، )11( من 

)14( ل�شنة 1973.

املادة الثالثة )الفقرة الثانية(:
ل يجوز مبا�شرة الإعالنات امل�شار اليها يف البندين )و ، ز( من هذه املادة اإل بعد موافقة جلنة 
الإعالنات وبال�شروط وللمدة التي حتددها. ويجب اإزالة تلك الإعالنات خالل فرتة ل تتجاوز ثالثة 
ح فيها بالإعالن،  كما ل يجوز مبا�شرة الإعالنات التجارية بالكتابة اأو  اأيام من انق�شاء املدة امل�شرَّ

ْق�س اأو بالطالء اإل يف الأماكن التي حتددها اللجنة. بالنَّ
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مادة )2(
على مدير عام اأمانة العا�شمة واملعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شـــدر يف:  28 ذي القعدة 1437هـ 
الـمـوافــق: 31 اأغـ�شـطـــ�س  2016م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 قرار رقم  )58( ل�سنة 2016 

ب�ساأن اعتماد علمات الدمغ الخا�سة للمعادن الثمينة وم�سغولتها 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
الثمينة،  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1990 يف �شاأن الرقابة على املعادن 

وعلى الأخ�س املادة )11( منه،
الثمينة،  املعادن  مل�شغولت  الفنية  ال�شرتاطات  �شاأن  يف   1994 ل�شنة   )20( رقم  القرار  وعلى   

املُعدل بالقرار رقم )12( ل�شنة 2004،
وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 1999 يف �شاأن عالمات الو�شم الر�شمي لالأ�شناف الذهبية والف�شية 

والبالتينية امل�شغولة وغري امل�شغولة،
امل�شتوردة  للم�شغولت  الر�شمي  الو�شم  عالمات  �شاأن  يف   2007 ل�شنة   )25( رقم  القرار  وعلى 

الذهبية والف�شية والبالتينية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:
مادة)1(

وختم  البحرين،  مملكة  خارج  املوجودة  اخلا�شة  اأو  احلكومية  الرقابية  الأجهزة  ختم  ٌيعتمد 
يف  التجاري  ن�شاطها  متار�س  والتي  اأجنبية  اأو  محلية  كانت  �شواء  للمجوهرات  امل�شنعة  ال�شركات 
مملكة البحرين، وختم ال�شركات �شاحبة العالمات التجارية العاملية امل�شهورة، على املعادن الثمينة 
وم�شغولتها وذلك بعد ا�شتيفاء اأي �شروط اأو �شوابط حتددها اإدارة فح�س املعادن والأحجار الكرمية 
اأن حتمل تلك املعادن الثمينة وم�شغولتها �شعار ال�شركة امل�شنعة ورقم العيار ورقمًا ت�شل�شليًا  ، على 

وا�شحًا غري مكرر ومختوم على كل قطعة.

مادة)2(
يقدم طلب اعتماد عالمة الدمغ وفقًا للمادة ال�شابقة اإلى اإدارة فح�س املعادن والأحجار الكرمية، 
على اأن يحتوي الطلب املقدم على ك�شف بالأرقام الت�شل�شلية للمعادن الثمينة وم�شغولتها ورقم العيار 

ووزن كل قطعة.
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ا�شم ووزن ونوع  الثمينة يجب ذكر  اأحجار كرمية مثبته على م�شغولت املعادن   ويف حال وجود 
احلجر الكرمي مع مراعاة ذكر درجة نقاوة احلجر اإذا كان من نوع الأملا�س. 

اإليها وذلك بختم الك�شف امل�شار  وتعتمد اإدارة فح�س املعادن والأحجار الكرمية الطلب املقدم 
الت�شل�شلية  الأرقام  ك�شف  والتاأكد من  وم�شغولتها  الثمينة  املعادن  بعد فح�س  الأولى  الفقرة  اإليه يف 

املرفق بالطلب وا�شتيفاء اأي �شروط اأو �شوابط حتددها اإدارة فح�س املعادن والأحجار الكرمية.

مادة)3(
التي ل حتمل عالمات جتارية  الثمينة وم�شغولتها  للمعادن  امل�شتوردة  التجارية  للمن�شاآت  يجوز 
عاملية م�شهورة اأن ت�شع �شعارها على امل�شغولت امل�شنعة حل�شابها، وذلك مع مراعاة ما ورد يف املادتني 

ال�شابقتني.

مادة )4(
الفاتورة  يف  تدون  اأن  ال�شابقة،  املواد  يف  اإليها  امل�شار  للقطع  بيعها  عند  التجارية  املن�شاآت  على 

املقدمة للم�شرتي الأرقام الت�شل�شلية ورقم العيار ووزن كل قطعة.
ا�شم  ووزن ونوع  الثمينة يجب ذكر  اأحجار كرمية مثبتة على م�شغولت املعادن  ويف حال وجود 

احلجر الكرمي مع مراعاة ذكر درجة نقاوة احلجر اإذا كان من نوع الأملا�س.

مادة )5(
على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم التايل لن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 27 ذي القعدة 1437هـ
الــمـــــــوافــــــــق: 30 اأغ�شط�س 2016م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 قرار رقم )59( ل�سنة 2016

 باإعادة ت�سكيل مجل�ص تاأديب مدققي الح�سابات
في وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1996 ب�شاأن مدققي احل�شابات،  وعلى الأخ�س 

املادة )27( منه، 
وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 1997 ب�شاأن ت�شكيل واخت�شا�شات جمل�س تاأديب مدققي احل�شابات، 
وعلى القرار رقم )62( ل�شنة 2013 باإعادة ت�شكيل جمل�س تاأديب مدققي احل�شابات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

برئا�شة  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  احل�شابات  مدققي  تاأديب  جمل�س  ت�شكيل  ُيعاد 
القا�شي  الدكتور اإبراهيم �شالح اإبراهيم البوفال�شة وكيل املحكمة الكربى املدنية، وع�شوية كل من:

1( ال�شيد عي�شى اأحمد اجلودر.
2( ال�شيد جا�شم ح�شن عبدالعال.

وتكون مدة الع�شوية باملجل�س ثالث �شنوات.

املادة الثانية
اجلريدة  يف  ن�شره  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  التجارة  ل�شئون  الــوزارة  وكيل  على 

الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 27 ذي القعدة 1437هـ
الــمـــــــوافـــق: 30 اأغـ�شـطــ�س 2016م
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م�سرف البحرين املركزي
 قرار رقم )33( ل�سنة 2016

 ب�ساأن اإلغاء الترخي�ص الممنوح
ل�سركة هاردي اأريج لإدارة التاأمين ذ.م.م

محافظ م�شرف البحرين املركزي: 
رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  على  الطالع  بعد 

)64( ل�شنة 2006،
وا�شتنادًا لقرار م�شاهمني �شركة هاردي اأريج لإدارة التاأمني  ذ.م.م. املوؤرخ يف 10 نوفمرب 2015،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

 2009 نوفمرب   3 بتاريخ  ذ.م.م  التاأمني  لإدارة   اأريــج  هــاردي  ل�شركة  املمنوح  الرتخي�س   ُيلغى 
وامل�شجل يف ال�شجل التجاري حتت رقم 73217 .

مادة )2(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

محافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد محمد املعراج

�شدر بتاريخ: 2 ذي احلجة 1437هـ 
الـمـــــــــوافـــــــق: 4 �شبتمرب 2016م
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اإعلنات مركز الم�ستثمرين

اإعلن رقم )557( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن
اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
�شركة )كي بي اإم جي لال�شت�شارات ذ.م.م(، نيابة عن �شركة الت�شامن التي حتمل ا�شم )الأ�شدي(، 
�شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،975 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، وذلك بناًء على تنازل 
جميع ورثة مالك �شركة الت�شامن عن ح�ش�شهم فيها اإلى ال�شيد/ عبدالفتاح عبدالواحد عبدال�شهيد 

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

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

اإعلن رقم )558( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإبراهيم  اإبراهيم علي، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )ليلى يو�شف  ال�شيدة/ ليلى يو�شف 
الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة  حتويل  طالبًة   ،25539 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  علي(، 
وبراأ�شمال مقداره األف دينار )1،000( دينار بحريني، وذلك بعد تنازلها عن ملكية املوؤ�ش�شة املذكورة 
فروعها  جلميع  التجارية  الأ�شماء  تغيري  يتم  واأن  هرونه،  علي  اإبراهيم  محمد  اإبراهيم  ال�شيد/  اإلى 

كالتايل:
واإزالة  لرتكيب  )ارميثه  �شركة  اإلى  علي(  اإبراهيم  يو�شف  )ليلى  ا�شم  يحمل  والذي  الأول  الفرع   -1

الإعالنات �س.�س.و( ملالكها اإبراهيم محمد اإبراهيم علي هرونه.
2- الفرع الثاين والذي يحمل ا�شم )ليلى يو�شف اإبراهيم علي( اإلى �شركة )ارميثه لعقود ال�شم�شرة 

ال�شلعية(.
3- الفرع الثالث والذي يحمل ا�شم )ليلى يو�شف اإبراهيم علي( اإلى �شركة )ارميثه لأن�شطة التغليف 

والتعبئة(.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
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رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعلن رقم )559( ل�سنة 2016
ب�ساأن تخفي�ص راأ�سمال �سركة

)كومنت التجارية البحرين 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 )كومنت التجارية البحرين ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
اإلى خم�شة  األف )30،000( دينار بحريني  القيد رقم 68143، طالبًة تخفي�س راأ�شمالها من ثالثني 

اآلف )5،000( دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعلن رقم )560( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الأخ�شر  )النجم  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  الوطني،  م�شعود  اأحمد  خاتون  ال�شيدة/ 
للتكييف املركزي(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 41319، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك 

بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شمائة )500( دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعلن رقم )561( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل 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 ال�شيد/ 
ح�شني محمد ح�شني عبدالر�شول، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مطعم ال�شفرة الذهبية(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 35083، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره مائتان وخم�شون )250( دينارًا بحرينيًا.
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دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعلن رقم )562( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدة/ 
اأميمة عبداملنعم جعفر الوزيري، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شيدلية تارجت(، امل�شجلة 
والطبية  ال�شيدلنية  ال�شلع  وبيع  وجتارة  �شيدلية  ن�شاط  متار�س  والتي   ،95368 رقم  القيد  مبوجب 
الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة  )م�شتورد(، 
وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني، وذلك بعد تنازل املالكة عن جميع ح�ش�شها باملوؤ�ش�شة 
اإلى ال�شيدة/ ي�شرا �شالح محمود عبدالفتاح، واأْن ي�شبح ال�شم التجاري لل�شركة )�شيدلية تارجت 

�س.�س.و( ومالكتها ي�شرا �شالح محمود عبدالفتاح.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعلن رقم )563( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه غزاله 
محمد حنيف �شديقي، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بوابة عدنان للمقاولت(، امل�شجلة 
�شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  القيد رقم 92309، طالبًة  مبوجب 
 AINUL /م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ثالثون األف )30،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد

HOQUE ABUL HASHEM �شريكًا يف ال�شركة.

دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعلن رقم )564( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
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الت�شامن )ميال بحرين بروفي�شونال بودي(، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي 
حتمل ا�شم )ريوف املدينة لل�شم�شرة ال�شلعية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 76056، طالبة تغيري 
ومقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  املحدودة  امل�شئولية  ذات  لل�شركة  القانوين  ال�شكل 
ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، وذلك بناًء على تنازل ال�شيد/ عبداجلليل عبداهلل علي توفيق 

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

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

اإعلن رقم )565( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل 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 ال�شيد/ 
ر�شا عبداهلل عبدعلي اخلنيزي، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأ�شماك اخلنيزي(، التي 
القيد  مبوجب  امل�شجلة  البحرية،  الأنواع  وال�شمك/  وامل�شروبات  الأغذية  وبيع  جتارة  ن�شاط  متار�س 
رقم47145 ، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ جا�شم الدين جالل الدين �شريكًا 

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

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

اإعلن رقم )566( 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 ال�شيد/ 
عبدالوهاب محمد عبداهلل عامر، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )املفيد للمقاولت(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 56865، طالبًا حتويل الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
 SHANAVAZ /وبراأ�شمال مقداره ثالثمائة األف )300،000( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيد

FAROOQUE SAIT وال�شيد/ NBASEKARAN SUBRAMANIAN �شريكني يف ال�شركة.

دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعلن رقم )567( ل�سنة 2016  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )مر�سى البحر العقارية �ص.�ص.و(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  العقارية  البحر  )مر�شى  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 
اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شم  اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية، وحتويلها  انتهاء  اإ�شهار  76367، طالبة 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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ملخ�ص عقد �سركة
�سركة تر�ست العقارية �ص.م.ب )مقفلة(

�سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

ا�سم ال�سركة: �شركة تر�شت العقارية �س.م.ب )مقفلة(. 

رقم القيد: 103513 

تاريخ التاأ�سي�ص: 2016/8/25   

مدة ال�سركة: غير محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية: 12/31

اأغرا�ص ال�سركة: الأن�شطة العقارية فى الممتلكات المملوكة اأو الموؤّجرة.

اأ - النقدي: - 250000 راأ�سمال ال�سركة:  

ب - العيني: -    
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحرينية اجلن�شية( 1 - �شركة تر�شت العاملية للتاأمني و اإعادة التاأمني �س.م.ب. مقفلة تر�شت ري 
)٪99( الن�شبة   )247500( احل�ش�س  اإجــمــايل   )100( احل�شة  قيمة   )2475( احل�ش�س  عــدد 
)اأردني الجن�شية( 2- غازي كامل عبدالرحمن اأبو نحل 
)٪1( الن�شبة   )2500( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )25( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

المخولين بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()اأردين اجلن�شية(1- غازي كامل عبدالرحمن اأبو نحل

م�شتوى التوقيع )منفرد()اأردين اجلن�شية(2 - كامل غازي كامل اأبو نحل
م�شتوى التوقيع )منفرد()اأ�شرتايل اجلن�شية(3 -

اأع�ساء مجل�ص الإدارة:
ع�شو جمل�س الإدارة)اأردين اجلن�شية(1 - غازي كامل عبدالرحمن اأبو نحل

رئي�س جمل�س الإدارة)اأردين اجلن�شية(2 -كامل غازي كامل اأبو نحل
ع�شو جمل�س الإدارة)اأ�شرتايل اجلن�شية(3- 
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ملخ�ص عقد �سركة
لوركا للم�ساريع �سركة ت�سامن لأ�سحابها حوراء

 جميد وح�سني النوين
�سركة  ت�سامن

ا�سم ال�سركة: لوركا للم�شاريع �شركة ت�شامن لأ�شحابها حوراء مجيد و ح�شين النوين.

رقم القيد: 103514 

تاريخ التاأ�سي�ص: 2016/8/25   

مدة ال�سركة: غير محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية: 12/31

اأغرا�ص ال�سركة: اأن�شطة المكاتب الرئي�شة اأو الإدارية واأن�شطة خدمات الدعم الأخرى لالأعمال 
وت�شييد المباني.

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

ب - العيني: -    
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1 - ح�شين ح�شن علي   النوين  
)٪50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )250( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 

)بحرينية الجن�شية( 2 - حوراء مجيد ح�شن احمد  عبا�س  
)٪50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )250( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولين بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1 -ح�شني ح�شن علي   النوين

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحرينية اجلن�شية(2 - حوراء جميد ح�شن احمد  عبا�س

اأع�ساء مجل�ص الإدارة:
نائب رئي�س مجل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1 -ح�شني ح�شن علي   النوين

رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(2 - حوراء جميد ح�شن احمد  عبا�س
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ملخ�ص عقد �سركة
كولديب كومار الأن�سطة الإدارية واأن�سطة الدعم

 للمكاتب �ص.�ص.و ملالكها كولديب كومار
�سركة ال�سخ�ص الواحد

لمالكها  �س.�س.و  للمكاتب  الدعم  واأن�شطة  الإداريــة  الأن�شطة  كومار  قكولديب  ال�سركة:  ا�سم 
كولديب كومار.

رقم القيد :103515 
تاريخ التاأ�سي�ص: 2016/8/25   

مدة ال�سركة: غير محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية: 9/30

اأغرا�ص ال�سركة: الأن�شطة الإدارية واأن�شطة الدعم للمكاتب.

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

ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)هندي الجن�شية(   - 1
)٪100( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )500( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

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

اأع�ساء مجل�ص الإدارة:
رئي�س جمل�س الإدارة)هندي اجلن�شية(1 -
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ملخ�ص عقد �سركة
�سركة املا�سة اخل�سراء للمقاولت ذ.م.م 

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: ق�شركة الما�شة الخ�شراء للمقاولت ذ.م.م.

رقم القيد: 103517

تاريخ التاأ�سي�ص: 2016/8/25   

مدة ال�سركة: غير محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية: 12/31

اأغرا�ص ال�سركة: اأن�شطة خدمات الدعم الأخرى لالأعمال وت�شييد المباني.

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

ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)م�شري الجن�شية( 1 -  ا�شالم ح�شام طلعت ح�شن  حجازى 
)٪40( الن�شبة   )400( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )8( احل�ش�س  عدد 

)بحرينية الجن�شية( 2 -  زينب �شرور محمد باقر نجف �شكيب 
)٪60( الن�شبة   )600( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )12( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولين بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()م�شري اجلن�شية(1 - ا�شالم ح�شام طلعت ح�شن  حجازى

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحرينية  اجلن�شية(2 - زينب �شرور محمد باقر نجف �شكيب

اأع�ساء مجل�ص الإدارة:
مدير)م�شري اجلن�شية(1 - ا�شالم ح�شام طلعت ح�شن  حجازى

نائب رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية  اجلن�شية(2 - زينب �شرور محمد باقر نجف �شكيب
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ملخ�ص عقد �سركة
فريونا ورلد للم�ساريع �سركة ت�سامن

 لأ�سحابها اأحمد عبد الر�سا و غدير فردان
�سركة ت�سامن

ا�سم ال�سركة:  فيرونا ورلد للم�شاريع �شركة ت�شامن لأ�شحابها اأحمد عبد الر�شا و غدير فردان.

رقم القيد : 103521
تاريخ التاأ�سي�ص: 2016/8/25   

مدة ال�سركة: غير محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية: 12/31

اأغرا�ص ال�سركة: الأن�شطة العقارية فى الممتلكات المملوكة اأو الموؤّجرة واأن�شطة دعم التعليم 
وت�شييد المباني.

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

ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1 - احمد عبدالر�شا احمد عبداهلل  يو�شف 
)٪50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )250( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 

)بحرينية الجن�شية( 2 -غدير احمد طاهر   فردان  
)٪50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )250( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولين بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1 - احمد عبدالر�شا احمد عبداهلل  يو�شف

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحرينية اجلن�شية(2 - غدير احمد طاهر   فردان

اأع�ساء مجل�ص الإدارة:
رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1 - احمد عبدالر�شا احمد عبداهلل  يو�شف

نائب رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(2 - غدير احمد طاهر   فردان
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ملخ�ص عقد �سركة
�سند لل�سفريات وال�سياحة والنقل ال�سياحي

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شند لل�شفريات وال�شياحة والنقل ال�شياحي.

رقم القيد : 103522  
تاريخ التاأ�سي�ص: 2016/8/25   

مدة ال�سركة: غير محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية: 8/25

اأغرا�ص ال�سركة: تنظيم رحالت �شياحية برية - النقل الداخلي للركاب  واأن�شطة مكاتب ال�شفر 
والنقل  برية  �شياحية  رحالت  وتنظيم  ال�شياحية  الجولت  وتنظيم  وترتيب  ال�شفريات  ومكاتب 

الدولي للركاب.
اأ - النقدي: - 50000 راأ�سمال ال�سركة:  

ب - العيني: -    
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحرينية الجن�شية( 1 - بن �شند القاب�شة )�س.م.ب( مقفلة 
)٪95( الن�شبة   )47500( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )475( احل�ش�س  عدد 

)بحريني الجن�شية(  2- �شلمان �شند محمد   بن �شند  
)٪5( الن�شبة   )2500( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )25( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولين بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1 - �شلمان �شند محمد   بن �شند

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2 - يو�شف �شلمان �شند محمد  بن �شند

اأع�ساء مجل�ص الإدارة:
رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1 - �شلمان �شند محمد بن �شند
مدير)بحرينية اجلن�شية(2 - ماريه بنت �شبيل بن عي�شى

مدير)بحريني اجلن�شية(2 - يو�شف �شلمان �شند محمدبن �شند
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ملخ�ص عقد �سركة
�ستار موتورز ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شتار موتورز ذ.م.م. 

رقم القيد:  103523    

تاريخ التاأ�سي�ص: 2016/8/25   

مدة ال�سركة: غير محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية: 12/31

اأغرا�ص ال�سركة: تجارة/بيع المركبات ذات المحركات.

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

ب - العيني: -    
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)لبناني الجن�شية( 1 - جيلبير اميل يون�س  
)٪45( الن�شبة   )450( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )9( احل�ش�س  عدد 

)بحريني الجن�شية( 2- طاهر عبداهلل مرهون جا�شم  ال�شاري  
)٪55( الن�شبة   )550( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )11( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولين بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()لبناين اجلن�شية( جيلبري اميل  يون�س

اأع�ساء مجل�ص الإدارة:
رئي�س جمل�س الإدارة)لبناين اجلن�شية(جيلبرياميل يون�س



48
العدد: 3278 - الخميس 8 سبتمبر 2016

ملخ�ص عقد �سركة
�سركة بون للمقاولت ل�سحابها هيثم ح�سن و�سريكه

�سركة ت�سامن

ا�سم ال�سركة: �شركة بون للمقاولت ل�شحابها هيثم ح�شن و�شريكه.

رقم القيد: 103524 

تاريخ التاأ�سي�ص: 2016/8/25   

مدة ال�سركة: غير محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية: 8/31

اأغرا�ص ال�سركة: ت�شييد المباني وتركيب الدوات ال�شحية.

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

ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1 - ابراهيم ر�شي علي ح�شين  نا�شر  
)٪40( الن�شبة   )400( احل�ش�س  اإجمايل   )10( احل�شة  قيمة   )40( احل�ش�س  عدد 

)بحريني الجن�شية( 2 - هيثم ح�شن علي ح�شين عبدالر�شول ال�شافي 
)٪60( الن�شبة   )600( احل�ش�س  اإجمايل   )10( احل�شة  قيمة   )60( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

المخولين بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(ابراهيم ر�شي علي ح�شني  نا�شر

اأع�ساء مجل�ص الإدارة:
رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(ابراهيم ر�شي علي ح�شني  نا�شر
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ملخ�ص عقد �سركة
اأي اإ�ص تي ديجيتال برينت �سنرت ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة:  اأي اإ�س تي ديجيتال برينت �شنتر ذ.م.م.

رقم القيد: 103526 

تاريخ التاأ�سي�ص: 2016/8/25   

مدة ال�سركة: غير محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية: 12/31

اأغرا�ص ال�سركة:اأن�شطة الخدمات المت�شلة بالطباعة واأن�شطة الطباعة والنق�س الأخرى.

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

ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)هندي الجن�شية( 1 - جورج اإتان مارامكانداتيل  
)٪49( الن�شبة   )2450( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )49( احل�ش�س  عدد 

)بحرينية الجن�شية( 2 - فردو�س عطار �شيخ �شبير احمد  �شيخ ا�شماعيل 
)٪51( الن�شبة   )2550( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )51( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولين بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()هندي اجلن�شية(جورج اإتان مارامكانداتيل

اأع�ساء مجل�ص الإدارة:
رئي�س جمل�س الإدارة)هندي اجلن�شية(جورج اإتان مارامكانداتيل
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ملخ�ص عقد �سركة
كامران محمد مواد البناء ال�سرق الأو�سط ذ.م.م.

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة:  كامران محمد مواد البناء ال�شرق الأو�شط ذ.م.م.

رقم القيد: 103529 

تاريخ التاأ�سي�ص: 2016/8/25   

مدة ال�سركة: غير محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية: 12/31

اأغرا�ص ال�سركة: تجارة/بيع مواد البناء والمواد الإن�شائية المعدنية ومعدات ال�شباكة.

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

ب - العيني: -    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحرينية الجن�شية( 1 - عواطف �شالح مهدي عياد  
)٪52( الن�شبة   )2600( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )26( احل�ش�س  عدد 

)باك�شتاني الجن�شية(     - 1
)٪48( الن�شبة   )2400( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )24( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولين بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(1- عواطف �شالح مهدي عياد

م�شتوى التوقيع )منفرد()باك�شتاين اجلن�شية(2-

اأع�ساء مجل�ص الإدارة:
مدير)بحرينية اجلن�شية(1 - عواطف �شالح مهدي عياد

مدير)باك�شتاين اجلن�شية(2 - 
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اإعلنات اإدارة المحاكم

رقم الطعن:10/2016/655/7
تبليغ طعن بالتمييز

برج   703 مكتب  الجبل  مكي  جعفر  علي  وكيلها  المحدودة.  البحرين  كلتونز  �شركة  الطاعنة: 
الدبلومات/ الدبلوما�شية 317. المطعون �شدهم: بريماتيالك باندرا هيجودا. �شقة 21 مبنى 
الميعاد  في  لتقديمه  �شكاًل  الطعن  قبول  الطاعن:  طلبات   .324 المنامة   2421 طريق   1233
القانوني. الحكم باإلغاء الحكم المطعون عليه واجابة الطاعنة لكافة طلباتها الواردة في لئحة 
اتعاب  ومقابل  والم�شاريف  بالر�شوم  �شدهما  المطعون  باإلزام  الحكم  البتدائية.  الدعوى 

المحاماة عن درجات التقا�شي. 
     لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة اأيام من تاريخ 
تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي يرغب 
في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز. 

ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعن: 10/2016/453/8
تبليغ طعن بالتمييز

دار   322 بناية   76 مكتب  مجاهد.  �شامية  وكيلتها  والمقاولت.  للتجارة  نجاة  �شركة  الطاعنة: 
العز طريق 191مجمع319 الحوره المطعون �شـده: بابو جون. بوا�شطة وفاء الن�شاري. طلبات 
القانوني. وفي  الميعاد  القانونية وتقديمه في  او�شاعه  الطاعن: قبول الطعن �شكاًل ل�شتيفائه 
المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه والق�شاء مجددا برف�س الدعوى لتوافر المبررات القانونية 
وا�شتالم  �شهرين  بدل اخطار  بعد منحه مهلة  الطاعنة  لدى  العمل  المطعون �شده من  لف�شل 
ليف�شل  الق�شية  المطعون عليه واعادة  الحكم  او نق�س  الخدمة  نهاية  المطعون �شده لمكافاأة 
اتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  �شده  المطعون  ت�شمين  اأخرى.  دائرة  امام  مجددا  فيها 

المحاماة.
     لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة اأيام من تاريخ 
تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي يرغب 
في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8( 1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز. 

ليعلم 
وكيل محكمة التمييز
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رقم الطعن:10/2016/14/1
تبليغ طعن بالتمييز

الدبلومات.  برج  اإبراهيم. مكتب 401  المحامي عي�شى  وكيله  المتحد.  الهلي  البنك  الطاعن: 
الدبلوما�شية 317. المطعون �شده: محمد اأ�شعد نعيم. موقوف ب�شجن جو طلبات الطاعن: بقبول 
اإلزام المطعون �شده الر�شوم  الطعن �شكاًل. وفي المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه والغاوؤه 

والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجات التقا�شي وعن هذا الطعن.
     لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة اأيام من تاريخ 
تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي يرغب 
في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز. 

ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعن :10/2015/1160/2
تبليغ طعن بالتمييز

الطاعن: عبدالرقيب �شفيان احمد ال�شالحي. وكيله ال�شيد يو�شف الها�شمي مكتب 25-26 مبنى 
7 �شارع البلدية مجمع 304. المطعون �شـده: محمد يو�شف ال�شيد مهدي مبنى 661 طريق 2018 
مجمع 320. طلبات الطاعن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني م�شتوفيا لأو�شاعه 
ال�شكلية. وفي المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه ومن ثم الت�شدي للف�شل في المو�شوع والق�شاء 
مجددا باإلغاء الحكم الم�شتاأنف والحكم للطاعن بطلباته الثابتة بالئحة دعواه البتدائية وعلى 
�شبيل الحتياط الحالة للمحكمة التي ا�شدرت الحكم الطعين لتف�شل فيه من جديد. ت�شمين 

المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجات التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة اأيام من تاريخ 
تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي يرغب 
في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز. 

ليعلم 
                                                             وكيل محكمة التمييز

رقم الطعــن: 10/2016/744/8
تبليغ طعن بالتمييز

�شارع   7 مبنى  مكتب 26-25  الها�شمي.  يو�شف  ال�شيد  وكيله  ال�شعدون.  خالد  الطاعن: جا�شم 
 539 طريق   1604 مبنى  �شبت.  عي�شى  جا�شم  عبداهلل  �شـده:  المطعون   .304 مجمع  البلدية 
مجمع 905. طلبات الطاعن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني م�شتوفيا لأو�شاعه 
ال�شكلية. وفي المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه والق�شاء مجددا برف�س ال�شتئناف الفرعي 
والثاني  الول  �شده  الم�شتاأنف  من  كل  باإلزام  مجددا  الحكم  ال�شلي  ال�شتئناف  مو�شوع  وفي 
بالت�شامن والت�شامم باأن يوؤديا المبلغ المطالب به وعلى �شبيل الحتياط الحالة للمحكمة التي 
والم�شاريف  الر�شوم  المطعون �شده  ت�شمين  فيه من جديد.  لتف�شل  الطعين  الحكم  ا�شدرت 
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ومقابل اتعاب المحاماة عن درجات التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة اأيام من تاريخ 
تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي يرغب 
في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز. 

ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعن :10/2016/701/4
تبليغ طعن بالتمييز

اأ  حوار  بناية   201 مكتب  العلي.  في�شل  المحامي  وكيله  عبدالرحمن.  عبداهلل  خالد  الطاعن: 
الدبلوما�شية 317. المطعون �شده: انوديب بينوال. �شقة 3003 مبنى 2758 طريق 4650 مجمع 
نق�س  المو�شوع  وفي  القانوني  الميعاد  في  لتقديمه  �شكاًل  الطعن  قبول  الطاعن:  طلبات   .346
الحكم المطعون فيه والق�شاء باإعادة الدعوى من جديد الى محكمة ال�شتئناف للف�شل فيه من 
جديد على �شوء ما تقرره محكمة التمييز. ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اتعاب المحاماة عن كافة درجات التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة اأيام من تاريخ 
تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي يرغب 
في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز. 

ليعلم 
                           وكيل محكمة التمييز

رقم الدعوى: 4/13440/2016/02
فتح دعوى تركة املتويف

عبدال�سلم �سالح نا�سر الظاهري
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفي عبدال�شالم �شالح نا�شر الظاهري 
ورقمه ال�شخ�شي 640134734. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يومًا كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/04652/2016/02
تبليغ باحل�سور

�شيتي  �شان  عليه:  المدعى  بور�شيد.  فرج  عي�شى  وكيله   ،SHBLE ABDULMALEK المدعي: 
فانتوريز. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/12/26 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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اإعلنات اإدارة اأموال القا�سرين

اإعلن رقم  20160258
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي اأحمد مرزوق را�شد مرزوق، من �شكنة مدينة حمد 
ويحمل رقم �شكاني 710402414، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًاً من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفى عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعلن رقم 20160089
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي محمد علي را�شد �شباح، من �شكنة الرفاع الغربي 
ويحمل رقم �شكاني 560125810، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته ، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًاً من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفى عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه،، ليعلم.

اإعلن رقم 20160192
بالد  �شكنة  من  الع�شب،  احمد  عبداهلل  فهيمه  المتوفاة  على  له طلب  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
يقدم  اأن  عليه  تركتها،  في  دين  اأو  باإرث  يدعي  اأو   ،590076248 �شكاني  رقم  ويحمل  القديم 
طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًاً من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، 
وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى 

المتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعلن رقم 20160194
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي عالء ر�شوان محمود ر�شوان، من �شكنة المحرق 
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  في،  دين  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاني 631124691،  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًاً من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن 
تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
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اإعلن رقم 20160195
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي با�شم مكي يو�شف ح�شن، من �شكنة جدعلي  ويحمل 
رقم �شكاني 670106291، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة 
خالل خم�شة ع�شر يومًاً من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي عليه اإعالم 

الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعلن رقم 20160196
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي عبداهلل محمد نمله النجر�س، من �شكنة �شافره  
ويحمل رقم �شكاني 480119996، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًاً من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعلن رقم 20160198
اأن كل من له طلب على المتوفي جالل عبدالرزاق محمود ال محمود، من �شكنة  نعلن للعموم 
اأن يقدم  اأو دين في تركته، عليه  اأو يدعي باإرث  الب�شيتين، ويحمل رقم �شكاني 740301330، 
طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًاً من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، 
وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى 

المتوفي عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعلن رقم 20160199
�شكنة  من  لطيف،  علي  عبداهلل  عبداللطيف  المتوفي  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
اأن يقدم  اأو دين في تركته، عليه  اأو يدعي باإرث  جدحف�س ويحمل رقم �شكاني 780802403، 
طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًاً من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، 
وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى 

المتوفي عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
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ا�ستدراك

ن�شر بالجريدة الر�شمية العدد )3277( ال�شادرة بتاريخ )1 �شبتمبر 2016( عدد �شتة قرارات 
القرارات  اأرقام  في  وقع خطاأ  قد  و  ال�شياحة،  و  التجارة  و  ال�شناعة  وزير  �شعادة  �شادرة عن 

الم�شار اليها بالأ�شفل. 

رقم القرار بعد الت�سويبرقم القرار اخلاطئم�سل�سل

قرار رقم )52( ب�شاأن وقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي 1
ملرفق نايت لوفرز بفندق كري�شتال بال�س

قرار رقم )125( ب�شاأن وقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي 
ملرفق نايت لوفرز بفندق كري�شتال بال�س

قرار رقم )53( ب�شاأن وقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي 2
ملرفق اأمازون لوجن بفندق مريادور

قرار رقم )121( ب�شاأن وقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي 
ملرفق اأمازون لوجن بفندق مريادور

قرار رقم )54( ب�شاأن وقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي 3
ملرفق ميجانا بفندق اأرمان

قرار رقم )120( ب�شاأن وقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي 
ملرفق ميجانا بفندق اأرمان

قرار رقم )55( ب�شاأن وقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي 4
ملرفق مونو بفندق اأوليف

قرار رقم )122( ب�شاأن وقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي 
ملرفق مونو بفندق اأوليف

قرار رقم )56( ب�شاأن وقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي 5
ملرفق �شنجم بفندق دملون

قرار رقم )124( ب�شاأن وقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي 
ملرفق �شنجم بفندق دملون

قرار رقم )57( ب�شاأن وقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي 6
ملرفق بويل وود بفندق فلوريدا

قرار رقم )123( ب�شاأن وقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي 
ملرفق بويل وود بفندق فلوريدا


