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وز�رة �لعدل و�ل�شئون �لإ�شالمية و�لأوقاف
 قر�ر رقم )57( ل�شنة 2016

 ب�شاأن �إعادة ت�شكيل لجنة لإتالف
 �أو ت�شليم �لمو�د و�لأدو�ت �لمحكوم بم�شادرتها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
رة واملوؤثرات العقلية, وخا�شة  بعد الطالع على القانون رقم )15( ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ

املادة )51( منه,
 و على القرار رقم )1( ل�شنة 2008 ب�شاأن ت�شكيل جلنة لإتالف اأو ت�شليم املواد والأدوات املحكوم 

مب�شادرتها,
اأو ت�شليم املواد والأدوات  اإعادة ت�شكيل جلنة لإتالف  وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2016 ب�شاأن 

املحكوم مب�شادرتها,
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل,

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ُيعاد ت�شكيل جلنة اإتالف اأو ت�شليم املواد والأدوات املحكوم مب�شادرتها برئا�شة ال�شيد/ اأ�شامة 
علي العويف, وع�شوية كل من:

النيابة العامةرئي�س النيابة1- ال�شيد ح�شني حميد ال�شرييف

مدير اإدارة مكافحة اجلرائم 2- ال�شيد ح�شني �شلمان مطر
وزارة الداخليةالقت�شادية

وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية مدير اإدارة املحاكم3- ال�شيد محمد عبدالرحيم بوجريي
والأوقاف

وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية رئي�س �شئون محاكم التنفيذ4- ال�شيد نايف خليفة الذوادي
والأوقاف

�ملادة �لثانية
ُيلغى كل ما يتعار�س مع هذا القرار.
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�ملادة �لثالثة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تـنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ ن�شره باجلريدة الر�شمية. 

                                                        
        وزير �لعـدل 

                                                                            و�ل�شئون �لإ�شالمية و�لأوقاف
                                                                       خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

                                                                                                          
�شدر بتاريخ: 14 ذي احلـجة 1437هـ
الـمـــــوافـــــق: 15 �شـبـتـــمــبـــر 2016م
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وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة و�ل�شياحة
 قر�ر رقم )126(  ل�شنة 2016

 باإ�شد�ر �لالئحة �لتنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015
 ب�شاأن �ل�شجل �لتجاري

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري, 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة,

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

 ُيعمل باأحكام الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري 
املرافقة لهذا القرار.

�ملادة �لثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ اأحكام هذا القرار, وُيعمل به اعتبارًا من تاريخ 1 اأكتوبر 

2016 , وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

   
 وزير �ل�شناعة و�لتجارة و�ل�شياحة

ز�يد بن ر��شد �لزياين

�شدر بتاريخ: 6 ذي احلـجة 1437هـ
الـمـــــوافـــــق: 8 �شـبـتـــمــبـــر 2016م 
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�لالئحة �لتنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015
 ب�شاأن �ل�شجل �لتجاري

مادة )1(
تعاريف

حة قريَن كل منها,  يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة, تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�شَّ
ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

�لوز�رة: الوزارة املخت�شة ب�شئون التجارة.
�لوزير: الوزير املخت�س ب�شئون التجارة.

�لقانون: املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري.
�ل�شجل �لتجاري: �شجل يقيَّد فيه �لأ�شخا�ض �لطبيعيون و�لعتباريون �خلا�شعون لأحكام �لقانون 

وهذه �لالئحة و�لقر�ر�ت �ل�شادرة تنفيذ�ً لهما. 
�لقيد: القيد يف ال�شجل التجاري.

�لتاأ�شري: التاأ�شري بكل ما يطراأ من تغيري على بيانات القيد, �شواء بطلب من �شاحب القيد اأو مببادرة 
من الإدارة املعنية.   

�لإد�رة �ملعنية: الإدارة املخت�شة باإجراء القيد والتاأ�شري.
طالب �لقيد: كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري يتقدم اإلى الإدارة املعنية بطلب القيد.

�شاحب �لقيد: كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري ح�شل على القيد.
�جلهات �ملخت�شة: اجلهات املعنية باإ�شدار الرتاخي�س لالأن�شطة التجارية.

ال�شركات  ومكاتب  فروع  اأو  ة(  الـَمَحا�شَّ �شركة  )عدا  جتارية  �شركة  اأو  فردية  موؤ�ش�شة  كل  �ملن�شاأة: 
الأجنبية يف مملكة البحرين.

مـادة )2(
بيانات �لقيد 

ُتِعد الإدارة املعنية بيانات القيد من واقع طلب القيد املقدم اإليها, بعد التثبت من �شحة كل بيان 
منها, ويجب عليها اأن تدون يف القيد البيانات التالية: 

1- ا�شم طالب القيد وعنوان اإقامته وجن�شيته, ورقمه ال�شكاين اأو رقم جواز �شفره بح�شب الأحوال.
2- ا�شم املمثل القانوين للمن�شاأة وعنوان اإقامته وجن�شيته, ورقمه ال�شكاين اأو رقم جواز �شفره بح�شب 

الأحوال.
3- نوع الن�شاط املثَبت يف طلب القيد. 
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4- ال�شكل القانوين للمن�شاأة.
5- ال�شم التجاري للمن�شاأة.

6- عنوان محل مزاولة الن�شاط املثَبت يف طلب القيد.  
7- بيانات راأ�شمال املن�شاأة اإذا اتخذت �شكل ال�شركة.

8- عناوين املرا�شلة.
9- اأية بيانات اأخرى ترى الإدارة املعنية تدوينها.

 ويعترب تدوين البيانني املذكورين يف البندين )5( و)6( من الفقرة الأولى من هذه املادة اختياريًا 
اإلى حني اإ�شدار الإدارة املعنية �شهادة القيد املذكورة يف املادة )11( من هذه الالئحة. 

مادة )3( 
�لتاأ�شري 

على �شاحب القيد الذي يرغب يف اإدخال اأية تعديالت على بيانات القيد اأْن يتقدم بطلب تاأ�شري 
بالطلب  يرفق  واأْن  الالئحة,  هذه  من   )5( املادة  يف  عليها  املن�شو�س  بالطريقة  املعنية  الإدارة  اإلى 
امل�شتندات والبيانات امل�شار اإليها يف املادة )4( منها, وذلك خالل ثالثني يومًا من الواقعة التي ت�شتلزم 

التاأ�شري.
وت�شري ب�شاأن التاأ�شري ذات اإجراءات القيد. ويف حالة موافقة الإدارة املعنية على الطلب ل يتم 

التاأ�شري اإل بعد �شداد الر�شوم املقررة.   
ويجوز لالإدارة املعنية اأن جتِري التاأ�شري من تلقاء نف�شها, يف الأحوال التالية:  

1- �شدور حكم ق�شائي يرتتب عليه تغيري اأو تعديل يف بيانات القيد.
2- �شدور قرار من اأي جهة مخت�شة يرتتب عليه تغيري اأو تعديل يف بيانات القيد.

اأو�شاف  اأو  عناوين  يف  اأو  للمن�شاأة,  القانوين  ال�شكل  اأو  التجاري  ال�شم  يف  مادية  اأخطاء  وجود   -3
اأ�شحاب القيود, اأو غري ذلك.

4- اأية حالت اأخرى تراها الإدارة املعنية.
وعندما تقرر الإدارة املعنية اإجراء التاأ�شري من تلقاء نف�شها, يجب عليها اإخطار �شاحب القيد 

خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإجراء التاأ�شري على القيد اخلا�س به. 

مادة )4(
�مل�شتند�ت و�لبيانات �خلا�شة بالقيد و�لتاأ�شري 

يجب اأن ترَفق بطلبات القيد وجتديد اأو اإلغاء القيد وطلبات التاأ�شري كافة امل�شتندات والبيانات 
وتراها  له  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  واللوائح  القانون  لأحكام  طبقًا  املعنية  الإدارة  حتددها  التي 



10
العدد: 3280 - الخميس 22 سبتمبر 2016

�شرورية ل�شتكمال الطلبات, وكذلك اأية م�شتندات اأو بيانات تن�س عليها القوانني واللوائح والقرارات 
�شحة  من  د  بالتاأكُّ املعنية  الإدارة  وتقوم  والقيد,  التجارية  الأن�شطة  مبزاولة  العالقة  ذات  الأخرى 

البيانات وامل�شتندات املرفقة ومطابقتها مع الأ�شول كلما لزم الأمر.

مادة )5(
 طريقة تقدمي طلبات �لقيد

وجتديد �أو �إلغاء �لقيد وطلبات �لتاأ�شري 
من  اإلكرتونيًا,  املعنية  الإدارة  اإلى  التاأ�شري  وطلبات  القيد  اإلغاء  اأو  وجتديد  القيد  طلبات  م  تقدَّ
خالل املوقع الإلكرتوين الذي تعده لهذا الغر�س, ويكون ذلك بتعبئة النموذج الإلكرتوين املخ�ش�س 

لكل طلب من تلك الطلبات.   

مادة )6(
لون بتقدمي طلبات �لقيد  �لأ�شخا�ض �ملخوَّ

وجتديد �أو �إلغاء �لقيد وطلبات �لتاأ�شري
م طلبات القيد وجتديد اأو اإلغاء القيد وطلبات التاأ�شري بوا�شطة طالب القيد اأو �شاحب القيد  تقدَّ
ِمه ومن  بح�شب الأحوال, ويجب على الإدارة املعنية اأن تتحقق - قبل قبول الطلب - من �شخ�شية مقدِّ

�شفته. 
ويجوز لطالب القيد  ول�شاحب القيد اإنابة �شخ�س اآخر يف تقـدمي الطلب, مبوجب توكيل ر�شمي 
املحرتفة  الو�شيطة  املكاتب  اأحد  طريق  عن  الطلب  م  ُقدِّ اإذا  عادي  بتوكيل  وُيكتَفى  الطلب,  مع  يرَفق 

املعتَمدة من الوزارة.

مـادة )7(
�لبتُّ يف طلبات �لقيد وجتديد �أو �إلغاء �لقيد

وطلبات �لتاأ�شري  
واإخطار  التاأ�شري,  وطلبات  القيد  اإلغاء  اأو  وجتديد  القيد  طلبات  يف  البتُّ  املعنية  الإدارة  على 
اأن  الطلب يجب  رْف�س  تاريخ تقدميها. ويف حالة  يومًا من  البتِّ فيها خالل ثالثني  بنتيجة  ِميها  مقدِّ
الطلب مبثابة رْف�س  البتِّ يف  يومًا دون  وُيعترَب فوات ثالثني  الرف�س.  اأ�شباب قرار  الإخطار  يت�شمن 

�شمني له.
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مادة )8(
 مْنح �شهادة بالقيد 

بعد  بالقيد,  �شهادة  القيد  �شاحب  متنح  اأن  عليها  وجب  القيد,  طلب  املعنية  الإدارة  قبلت  اإذا 
حت�شيل الر�شوم املقررة. ويجب اأن ت�شتمل هذه ال�شهادة على البيانات التالية:

1- رقم القيد وتاريخه.
2- ا�شم املمثل القانوين للمن�شاأة .

3- ال�شكل القانوين للمن�شاأة.
4- ال�شم التجاري للمن�شاأة )اإْن ُوِجد(.

5- عنوان محل مزاولة الن�شاط املثَبت يف طلب القيد )اإْن ُوِجد(. 
6- عنوان املرا�شلة.

7- تاريخ انتهاء القيد.
8- اأية بيانات اأخرى حتددها الإدارة املعنية.

القيد  �شاحب  مزاولة  جواز  عدم  يفيد  ما  بالقيد  ال�شهادة  ت�شمني  املعنية  الإدارة  على  ويجب 
يها للموافقات والرتاخي�س التي ُت�شِدرها اجلهات املخت�شة  للن�شاط املثَبت يف طلب القيد, اإل بعد تلقِّ

عماًل باملادة )10( من هذه الالئحة. 

مادة )9(
�كت�شاب �ل�شركات لل�شخ�شية �لعتبارية

املذكورة  بالقيد  ال�شهادة  منحها  بعد  العتبارية  ال�شخ�شية  التجارية  ال�شركات  جميع  تكت�شب 
يف  املادة )8( من هذه الالئحة, وذلك بالَقدر الالزم فقط  ل�شتكمال اإجراءات التاأ�شي�س من قبيل 
ال�شركة,  لل�شركة, وفتح ح�شاب م�شريف, وتوظيف عمال بحرينيني, و�شراء جتهيزات  ا�شتئجار مقر 
باملادة  عماًل  املخت�شة  اجلهات  من  الن�شاط  ملزاولة  الالزمة  والرتاخي�س  املوافقات  على  واحل�شول 

)10( من هذه الالئحة. 

مادة )10( 
 �حل�شول على �ملو�فقات و�لرت�خي�ض  من �جلهات �ملخت�شة 

على �شاحب القيد اأن يح�شل من اجلهات املخت�شة - خالل �شنة من تاريخ القيد – على املوافقات 
والرتاخي�س الالزمة ملزاولة الن�شاط  املثَبت يف طلب القيد الذي �شبق له تقدميه اإلى الإدارة املعنية, 
وُيحَظر عليه مزاولة الن�شاط اإل بعد احل�شول على تلك املوافقات والرتاخي�س و�شهادة القيد املذكورة 

يف املادة )11( من هذه الالئحة.    
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مـادة )11(
�شهادة �لقيد

الالئحة,  هذه  من   )10( املادة  يف  املذكورة  والرتاخي�س  للموافقات  املعنية  الإدارة  ي  تلقِّ بعد 
ُت�شِدر  اأن  عليها  ب  يتوجَّ املقررة,  الر�شوم  وحت�شيل  املطلوبة,  والبيانات  امل�شتندات  جميع  وا�شتيفاء 
ل�شاحب  ال�شهادة  ل هذه  وتخوِّ الغر�س,  لهذا  تعده  الذي  النموذج  القيد على  �شهادة  القيد  ل�شاحب 

�س له به.   القيد مزاولة الن�شاط املرخَّ
ويجب على �شاحب القيد اأن يلتزم - يف جميع الأوقات -  مبا يلي: 

�س لهم مبزاولة  1- عْر�س �شهادة القيد داخل محل مزاولة الن�شاط, وي�شتثنى من هذا اللتزام املرخَّ
اأن�شطتهم  بدون محل جتاري.

ب�شكل  الغري  مع  ومعامالته  ومطبوعاته  وم�شتنداته  اأوراقه  جميع  يف  به  اخلا�س  القيد  رقم  ِذْكر   -2
وا�شح ت�شُهل قراءته. 

مـادة )12(
�حل�شول على �شور من بيانات �لقيد

قة  م�شدَّ )م�شتخَرج(  �شورة  على  احل�شول  املعنية  الإدارة  من  يطلب  اأْن  �شاأن  ذي  لكل  يجوز 
ومختومة من بيانات القيد, واأْن يطلب الت�شديق على �شور بيانات القيد املطبوعة من املوقع الإلكرتوين 

للوزارة, وذلك بعد �شداد الر�شوم املقررة. ول يجوز اأْن ت�شتمل ال�شور من بيانات القيد على ما يلي: 
1- اأحكام اإ�شهار الإفال�س, يف حالة احلكم برد العتبار.

2- اأحكام وقرارات احَلْجر, يف حالة احلكم برفع احَلْجر. 

مادة )13( 
جتديد �لقيد 

يجوز ل�شاحب القيد اأْن يطلب جتديد القيد اخلا�س به �شنويًا, ب�شرط ا�شتيفاء كافة ال�شرتاطات 
وامل�شتندات والبيانات التي تطلبها الإدارة املعنية و�شداد الر�شوم املقررة, ويجب تقدمي طلب التجديد 

قبل انتهاء مدة القيد اأو مدة اآخر جتديد له. 
املقررة  الر�شوم  حت�شيل  بعد  واحد  بطلب  �شنة  من  لأكرث  القيد  جتديد  املعنية  لالإدارة  ويجوز 
عن كل �شنة, وذلك دون الإخالل باأحكام القوانني واللوائح والقرارات الأخرى ذات العالقة مبزاولة 

الأن�شطة التجارية والقيد. 
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مادة )14(
�إز�لة �ملخالفات و�شد�د �لغر�مات قبل جتديد 

و�إلغاء �لقيد و�إجر�ء �لتاأ�شري
يجب على الإدارة املعنية المتناع عن جتديد واإلغاء القيد واإجراء التاأ�شري, بح�شب الأحوال, اإذا 
تبنيَّ لها اأن على �شاحب القيد مخالفات اأو مبالغ مالية م�شتَحقة للوزارة متعلقة بالقيد الذي يطلب 
جتديده اأو اإلغاءه اأو التاأ�شري عليه اأو اأي قيد اآخر يخ�شه وحده, وي�شمل هذا احلكم اأي�شًا القيود الأخرى 

التابعة لنف�س ال�شركاء.  

 مادة )15(
 �لتوقف عن مز�ولة �لن�شاط

�س له به مدة تزيد على �شنة, وُيعترَب  ل يجوز ل�شاحب القيد اأن يتوقف عن مزاولة الن�شاط املرخَّ
ر لالإدارة �شْطب القيد اخلا�س به عماًل بحكم املادة  ُفه عن مزاولة الن�شاط لهذه املدة �شببًا يربِّ توقُّ

)20( من هذه الالئحة.  
َفه عن مزاولة الن�شاط, وتبت  ر توقُّ ويجوز ل�شاحب القيد اأن يتقدم اإلى الإدارة  املعنية بعذر يربِّ
م خالل ال�شهر الأخري من ال�شنة التي توقف خاللها �شاحب القيد  الإدارة املعنية يف طلب العذر اإذا ُقدِّ
عن مزاولة الن�شاط, وتخِطر �شاحَبه بنتيجة البت فيه خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه, وُيعترَب 

مرور هذه املدة دون البت يف الطلب مبثابة رْف�س �شمني له.
ول يوؤدي قبول الإدارة املعنية للعذر اإلى اإعفاء �شاحب القيد من �شداد ر�شوم التجديد ال�شنوية 
واأية مبالغ مالية اأخرى م�شتَحقة للوزارة مبوجب القانون اأو اللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له, اأو 

القوانني واللوائح والقرارات الأخرى ذات العالقة مبزاولة الأن�شطة التجارية والقيد.   

مادة )16(
�شْطب �لقيد لعدم �حل�شول على �ملو�فقات و�لرت�خي�ض من �جلهات �ملخت�شة

ال�شنة  مدة  خالل  الن�شاط  ملزاولة  الالزمة  والرتاخي�س  املوافقات  املعنية  الإدارة  تتلق  مل  اإذا 
املذكورة يف املادة )10( من هذه الالئحة, وَجب عليها �شْطب القيد من تلقاء نف�شها واإخطار �شاحِبه 

بقرار ال�شطب, وين�شر القرار يف املوقع الإلكرتوين للوزارة.
اإ�شدارها  اإلى التاأخري يف  ي الإدارة املعنية لتلك املوافقات والرتاخي�س يعود  واإذا كان عدم تلقِّ
ل�شبب خارج عن اإرادة �شاحب القيد, وكان هذا الأخري قد ا�شت�شعر التاأخري فتقدم اإلى الإدارة املعنية 
بعذر مقبول خالل اخلم�شة ع�شر يومًا الأخرية من مدة ال�شنة امل�شار اإليها يف الفقرة الأولى من هذه 
املادة, وجب على الإدارة املعنية جتديد القيد ب�شكل ا�شتثنائي ملثل مدته, بعد ا�شتيفاء ال�شرتاطات 

وامل�شتندات والبيانات التي تراها وحت�شيل الر�شوم املقررة.   
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مادة )17(
�شْطب �لقيد ب�شبب عدم �لتجديد

�أو �لتوقف عن مز�ولة �لن�شاط
�س له به  ف عن مزاولة الن�شاط املرخَّ اإذا مل يقم �شاحب القيد بتجديده قبل انتهاء مدته اأو توقَّ
مدة مت�شلة تزيد على �شنة دون عذر مقبول, فعلى الإدارة املعنية �شْطب القيد اخلا�س به واإخطاره 

بقرار ال�شطب خالل ثالثني يومًا من تاريخ �شدوره, وين�شر القرار باملوقع الإلكرتوين للوزارة.
ول يرتتب على �شْطب القيد انتهاء م�شئولية �شاحِبه وامل�شئولني عن الإدارة, اإذ تبقى م�شئولياتهم 

قائمة كما لو كان القيد �شاريًا. 

مادة )18(
�شْطب �لقيد وغْلق محال مز�ولة �لن�شاط

تنفيذ�ً حلكم �أو قر�ر ق�شائي 
يجب على اجلهة املعنية اأن تقوم ب�شْطب القيد اأو غْلق محل مزاولة الن�شاط, تنفيذًا لأي حكم اأو 

قرار ق�شائي  ي�شدر بذلك ويف احلدود الواردة باحلكم اأو القرار. 

مادة ) 19(
�شْطب �لقيد وغْلق محال مز�ولة �لن�شاط �إد�رياً

لفْقد �شرط من �شروطه �أو ملخالفة �لقانون و�للو�ئح و�لقر�ر�ت
يجوز لالإدارة املعنية �شْطب القيد اأو غْلق محال مزاولة الن�شاط, يف احلالتني التاليتني: 

1- مخالفة �شاحب القيد لأحكام القانون اأو اللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له اأو لأحكام القوانني 
واللوائح والقرارات الأخرى ذات العالقة مبزاولة الأن�شطة التجارية والقيد, وعدم التزامه باإزالة 

املخالفات الثابتة يف حقه خالل املدة التي حتددها الإدارة املعنية.
2- فْقُد �شرط من �شروط القيد.

الأولى من هذه   الفقرة  اأو )2( من  للبند )1(  املعنية من �شُي�شطب قيده طبقًا  الإدارة  وُتخِطر 
املادة بعزمها �شْطب قيده قبل �شبعة اأيام على الأقل من ال�شطب, ما مل تكن قد حددت مدة اأقل لإزالة 

املخالفة اأو ا�شتكمال ال�شرط املفتَقد يف القيد.
وعلى الإدارة املعنية اأن تقرر ب�شكل فوري �شْطب القيد اأو غْلق املحل, اأو كليهما معًا, كلما راأت اأن 

ذلك هو ال�شبيل الوحيد لإزالة املخالفة.
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مـادة )20( 
�إعادة �لقيد �مل�شطوب ب�شبب عدم �لتجديد

�أو �لتوقف عن مز�ولة �لن�شاط
لالإدارة املعنية اإعادة القيد امل�شطوب ب�شبب عدم التجديد اأو التوقف عن مزاولة الن�شاط عماًل 
باأحكام املادة )17( من هذه الالئحة, وذلك خالل ثالث �شنوات من تاريخ ال�شطب, بناًء على طلب 
اإليها مبلغ الغرامة املالية امل�شتَحقة عن كل  من �شاحب القيد وبعد حت�شيل الر�شوم املقررة م�شافًا 

�شهر تاأخري اأو جزء من ال�شهر اعتبارًا من تاريخ �شطب القيد.     
م�شتندات  اأو  بيانات  اأو  ا�شرتاطات  اأية  ا�شتيفاء  طلب  القيد  اإعادة  قبل  املعنية  لالإدارة  ويجوز 

ُي�شرَتط تقدميها عند طلب مزاولة الن�شاط اأو تراها الإدارة �شرورية ل�شتكمال طلب اإعادة القيد.  

مادة )21(
�إعادة �لقيد �مل�شطوب لفْقد �شرط من �شروطه 
�أو ملخالفة �شاحبه للقانون �أو �للو�ئح و�لقر�ر�ت

مع عدم الإخالل باأحكام املادة )10( من هذه الالئحة, ومراعاة مدة ال�شنوات الثالث املذكورة 
يف املادة  )20( منها, يجوز لالإدارة املعنية اإعادة القيد امل�شطوب لفْقد �شرط من �شروطه اأو ملخالفة 
اأو اللوائح والقرارات عماًل باأحكام املادة )19( من ذات الالئحة, وذلك بناًء على  �شاحبه للقانون 

طلب من �شاحب القيد. 
اأ�شباب  باإزالة  القيد  القيد - من قيام �شاحب  اإعادة  التاأكد - قبل  املعنية  الإدارة   ويجب على 
اأو ا�شتيفاء ال�شرط املفتَقد يف القيد, وتقدمي كافة ال�شرتاطات وامل�شتندات  اآثارها  اأو اإزالة  املخالفة 
القيد,  �شْطب  ا�شتوجبت  التي  املخالفة  تكرار  ل�شمان عدم  املعنية  الإدارة  تطلبها  قد  التي  الإ�شافية 

و�شداد الر�شوم املقررة واأية مبالغ مالية اأخرى م�شتَحقة للوزارة. 

مادة )22(
مْنح قيد جديد ل�شاحب �لقيد �مل�شطوب

يجوز لالإدارة املعنية مْنح قيد جديد ملن �ُشِطب قيده لأي �شبب من الأ�شباب الواردة يف القانون 
واأية مبالغ مالية  املقررة  الر�شوم  بعد �شداد  لهما, وذلك  تنفيذا  ال�شادرة  والقرارات  الالئحة  وهذه 

اأخرى م�شتَحقة للوزارة .

مـادة )23( 
�لتحقيق �لإد�ري

1- لالإدارة املعنية اأن جتري حتقيقيًا اإداريًا - من تلقاء نف�شها اأو بناًء على ما تتلقاه من بالغات اأو 
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اأْن  له, ولها  واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا  القانون  اأية مخالفة لأحكام  �شكاٍو جدية - يف 
ما على  باأن مخالفًة  العتقاد  ية حتملها على  ِجدِّ لديها دلئل  قامت  اإذا  التحقيق  باإجراء  تبادر 

و�ْشك الوقوع, وكان من �شاأن فْتح حتقيق فيها اأن مينع وقوعها.
املادة )26( من  اإليهم يف  امل�شار  اأكرث من املوظفني  اأو  اأن تندب  واحدًا  املعنية  ويجوز لالإدارة 

القانون لكي ت�شتعني بهم يف اإجراء التحقيق. 
ويجب على اخلا�شع للتحقيق تقدمي ما يطلبه املحقق من م�شتندات اأو اأوراق اأو بيانات اأو معلومات 
تتعلق باملخالفة محل التحقيق, واأْن يجيب على ما ُيطَرح عليه من اأ�شئلة وا�شتف�شارات, لتمكني املحقق 

من اإجناز مهمته وا�شتجالء احلقيقة يف مو�شوع التحقيق.
2- يف �شبيل اإجراء التحقيق, يجب على الإدارة املعنية مراعاة الإجراءات وال�شوابط التالية:

اأ- اإخطار اخلا�شع للتحقيق قبل اإجراء التحقيق بوقت كاف ببيان موجز باملخالفة اأو املخالفات محل 
التحقيق.

له  وال�شماح  املذكرات,  خالل  من  اأو  �شفويًا  دفاعه  اأوجه  اإبداء  من  للتحقيق  اخلا�شع  متكني  ب- 
بال�شتعانة مبحام اإْن اأراد ذلك. 

ج- كتابة التحقيق واإثباته يف مح�شر يتم اإعداده وفقًا لالإجراءات املتبعة يف اإعداد محا�شر التحقيق 
الإداري.

د- املحافظة على �شرية املعلومات املت�شلة بالتحقيق, وعدم جواز الإف�شاح  عنها اإل يف احلدود املقررة 
قانونًا.

3-  اإذا اأ�شفر التحقيق عن  ثبوت املخالفة, جاز لالإدارة املعنية اأن تْوقع على املخالف اأيًا من التدابري 
املن�شو�س عليها يف الفقرات من )اأ( اإلى )ج( من املادة )20( من القانون, اأو تلك املن�شو�س 

عليها يف املادة )19( من هذه الالئحة. 
4- اإذا اأ�شفر التحقيق عن وجود جرمية جنائية باملخالفة لأحكام القانون وهذه الالئحة والقرارات 
ال�شادرة تنفيذا له اأو باملخالفة للقوانني الأخرى, وجب على الإدارة املعنية اأن ترفع تقريرًا بالأمر 
اإلى الوزير املخت�س فور غْلق التحقيق. ويتولى الوزير املخت�س اأو من ينيبه الت�شرف يف الأمر وفقًا 

للفقرة )د( من املادة )20( والفقرة الثانية من املادة )27( من القانون.

مـادة )24(
قائمة �أ�شماء �ملخالفني

يجوز لالإدارة املعنية اإعداد قائمة باأ�شماء املخالفني للقانون واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا 
له, وكذلك القوانني واللوائح والقرارات الأخرى ذات العالقة  مبزاولة الأن�شطة التجارية والقيد, وُتدَرج 
يف هذه القائمة عناوين محال مزاولة الأن�شطة التي مت ا�شتخدامها لغر�س القيد باملخالفة لأحكام تلك 
القوانني واللوائح والقرارات, وذلك ملطالبتهم با�شتيفاء ال�شرتاطات الكفيلة بعدم ارتكابهم مخالفات 
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جديدة اأو تكرار ارتكاب املخالفات ال�شابقة �شواء باأنف�شهم اأو بوا�شطة وكالئهم اأو التابعني لهم. ويجوز 
لالإدارة املعنية يف �شبيل هذا الأمر اأن تطلب ا�شتيفاء ما يلي:

1- �شهادة ُح�ْشن �شري و�شلوك من وزارة الداخلية.
2- �شمان مايل ل يجاوز ع�شرة اآلف دينار يوَدع يف ح�شاب الوزارة ملدة ل تقل عن �شنتني, ول يتم 

ِمه بالقوانني والأنظمة املتبعة.   ا�شرتجاعه اإل بعد التاأكد من التزام مقدِّ
3- ك�ْشف ح�شاب بنكي خا�س باملخالف للمدة التي تقررها الإدارة املعنية, وذلك للتاأكد من مالءته 

املالية وجديته يف مزاولة الن�شاط .
4- اأية فواتري اأو عقود اأو �شهادات اأو م�شتندات اأخرى خا�شة باملخالف اأو باملحالت اأو ال�شجالت اأو 

الرتاخي�س الأخرى اخلا�شة به. 
مة من املخالف. 5- ت�شديق اأو معادلة من اجلهات الر�شمية لل�شهادات اأو امل�شتندات املقدَّ

ويجوز لالإدارة املخت�شة رْف�س قبول اأية توكيالت ت�شدر للمخالفني بغر�س القيام باأية معاملة 
�شُي�شتَغل  التوكيل  باأن  لالفرتا�س  تدفعها  معقولة  اأ�شباب  اأو  علم  لديها  كان  اإذا  وذلك  الوزارة,  لدى 

لرتكاب مخالفات للقوانني والأنظمة.

مادة )25(
طلب �مل�شتند�ت و�لبيانات و�ملعلومات

يحق لالإدارة املعنية – يف اأي وقت - اأن تطلب من �شاحب القيد تزويدها باأية م�شتندات اأو بيانات 
ال�شادرة  والقرارات  واللوائح  القانون  باأحكام  التزامه  ق من مدى  للتحقُّ اأو معلومات تراها �شرورية 

تنفيذًا له, ويجب على اأ�شحاب القيود تلبية طلبات الإدارة املعنية خالل الآجال التي حتددها.   

مادة )26(
ن�ْشر بيانات ومعلومات �ل�شجل �لتجاري 

تن�شر الوزارة يف املوقع الإلكرتوين اخلا�س بها البيانات التالية, وت�شعها يف متناول اجلمهور:
1- ملخ�س لكل قيد, ي�شتمل ب�شفة خا�شة على ما يلي:

اأ- رقم القيد وتاريخه. 
ب- ا�شم  وجن�شية �شاحب القيد/ اأو ال�شركاء. 

ج- ال�شم التجاري, اأو ال�شمة التجارية, اإن ُوِجد.
د- عنوان محل مزاولة الن�شاط, اإن ُوجد.

هـ - عنوان املرا�شلة.
�س مبزاولتها.  و- الأن�شطة املرخَّ

ز- ال�شكل القانوين للمن�شاأة. 
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�س اأو املفوَّ�شني بالتوقيع. ح- ا�شم املفوَّ
2- ملخ�س التاأ�شري على بيانات القيود.

3- اأرقام واأ�شماء القيود امل�شطوبة والقيود التي مت اإعادة قيدها.

مـادة )27(
تنظيم مز�ولة �أن�شطة معينة

يجوز للوزير اأن ي�شدر القرارات الالزمة لتنظيم مزاولة بع�س الأن�شطة التجارية التي ت�شتدعي 
مزاولُتها مزيدًا من التنظيم, وذلك مبا ل يتعار�س مع القوانني املعمول بها.

 مادة )28(
�للغة �خلا�شة بالطلبات و�مل�شتند�ت و�لأور�ق و�ملر��شالت 

مة اإلى الإدارة املعنية تنفيذًا  يجب اأن تكون جميع الطلبات وامل�شتندات والأوراق واملرا�شالت  املقدَّ
اأو باللغة الإجنليزية,  رة باللغة العربية  لأحكام القانون واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له محرَّ

فاإذا كانت محررة بلغة اأخرى وجب اأن ترفق معها ترجمة اإلى العربية اأو الإجنليزية.  

مـادة )29(
و�شائل �لإخطار

تتم الإخطارات املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة باأيٍّ من الو�شائل التالية:
1- الربيد امل�شجل مع علم الو�شول على محل الإقامة اأو عنوان محل مزاولة الن�شاط اأو عنوان املرا�شلة 

املبنيَّ يف ال�شجل التجاري. 
2- الت�شليم باليد.

3- الربيد الإلكرتوين.
4- الفاك�س.

5- اأية و�شيلة اأخرى معتَمدة.
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وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة و�ل�شياحة
 قر�ر رقم )127( ل�شنة 2016

 بتعديل بع�ض �أحكام �لالئحة �لتنفيذية لقانون �ل�شركات �لتجارية 
�ل�شادرة بالقر�ر رقم )6( ل�شنة 2002

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
 2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته,
 2002 ل�شنة   )6( رقم  بالقرار  ال�شادرة  التجارية  ال�شركات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2015, املعدَّ
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة,

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ي�شتبدل بن�س املادة )182( من الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات التجارية, ال�شادرة بالقرار 
رقم )6( ل�شنة 2002, الن�س الآتي:

)182( "مادة 
�لوثائق �لتي تعد يف نهاية �ل�شنة �ملالية

الوثائق  املالية -  ال�شنة  انتهاء  اأ�شهر من تاريخ  يعد املديرون عن كل �شنه مالية - خالل ثالثة 
الآتية: 

اأ- ميزانية ال�شركة.  
ب- تقرير �شنوي عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل.

ج- ح�شاب الأرباح واخل�شائر. 
د- مقرتحات املديرين ب�شاأن توزيع الأرباح.

ة عن املركز املايل احلقيقي لها,  ويجب اأن تكون تلك الوثائق وغريها من ح�شابات ال�شركة معربِّ
عة من املديرين. واأْن تكون موقَّ

الـوزارة  اإلى  ير�شـلـوا  اأْن  اآخـر,  جانب  من  احل�شابات  ومدقق  جانب,  من  املديريـن  على  ويجب 
- خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ انتهاء ال�شنة املالية, على موقع الوزارة الإلكرتوين املخ�ش�س لذلك - 
عًا ومختومًا من مدقق  �شورة من جميع الوثائق املذكورة يف الفقرة الأولى من هذه املادة, اأو خطابًا موقَّ
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املخت�شة. ويف حالة جتاوز  الإدارة  تعده  الذي  للنموذج  وفقًا  لل�شركة  املايل  الو�شع  ب�شاأن  احل�شابات 
خ�شـائر ال�شـركـة ن�شـف راأ�شمـالهـا, يجب علـى املديريـن ومدقـق احل�شـابات اأْن ير�شلـوا اإلـى الـوزارة 

منه. ومختومًا  عًا  موقَّ احل�شابات  مدقق  تقرير  من  �شورة  املذكورة-  املدة  – خالل 
وعلى املديرين ومدققي احل�شابات التن�شيق فيما بينهم ب�شاأن اإر�شال تلك امل�شتندات اإلى الوزارة, 
بحيث اإذا قام طرف واحد باإر�شالها خالل املدة املقررة, �شقط اللتزام باإر�شالها عن الطرف الآخر. 
اأو  مالية  بيانات  اأية  الوزارة  ت�شليم  احل�شابات  ومدققي  املديرين  على  يجب  الأحوال,  كل  ويف 

م�شتندات اأو تقارير اأو معلومات اإ�شافية تراها �شرورية, كلما طلبت الوزارة ذلك." 

�ملادة �لثانية
ُت�شاف اإلى الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات التجارية ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة 2002 

مادتان جديدتان برقمي )255 مكررًا( و )255 مكررًا 1(, ن�شاهما الآتي:
مكرر�ً(:  255( "مادة 

اأكرث من  اأن يكون �شريكًا يف  لل�شريك  ال�شركات, يجوز  اإدارة وحوكمة  اأحكام ميثاق  مع مراعاة 
�شركة مناف�شة اأو ذات اأغرا�س مماثلة دون اأن يتدخل يف اإدارة اأكرث من �شركة واحدة, ما مل ين�س عقد 

ال�شركة اأو نظامها الأ�شا�شي على خالف ذلك.
 مادة )255 مكرر�ً 1( �ل�شركات �ل�شاكنة:

ا�شتثناًء من اأحكام تاأ�شي�س ال�شركات املن�شو�س عليها يف القانون, يجوز تاأ�شي�س �شركات غر�شها 
بعد  وقت لحق  اأي  �س مبزاولتها يف  ويرخَّ ال�شركة  تختارها  اأن�شطة  ملبا�شرة  تكون جاهزة  اأن  ابتداًء 
مبزاولة  لها  والرتخي�س  تفعيلها  حني  اإلى  ال�شاكنة(  )ال�شركات  ال�شركات  هذه  وت�شمى  التاأ�شي�س, 

اأن�شطتها,  وذلك وفقًا لل�شوابط التالية:
�س لها بذلك من  م طلبات تاأ�شي�س ال�شركات ال�شاكنة من قبل مكاتب املحاماة اأو املكاتب املرخَّ 1- تقدَّ

قبل الوزارة املعنية ب�شئون التجارة.
2- تتخذ ال�شركة  ال�شاكنة �شكل ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة اأو �شركة ال�شخ�س الواحد.

�س  3- ل يجوز لل�شركة ال�شاكنة مزاولة اأي ن�شاط دون موافقة اجلهات املخت�شة وقيد الن�شاط املرخَّ
به يف ال�شجل التجاري.

واخلطابات  والتقارير  وامل�شتندات  والبيانات  الوثائق  من  اأيٍّ  بتقدمي  ال�شاكنة  ال�شركات  تلتزم  ل   -4
املذكورة يف املادة )182( من هذه الالئحة. 

5- يجب اأن يتبع ا�شم ال�شركة ال�شاكنة والعبارة الدالة على �شكلها عبارة )�شركة �شاكنة(, وذلك اإلى 
�س لل�شركة ال�شاكنة مبزاولة اأي ن�شاط اإل  حني تفعيلها والرتخي�س لها مبزاولة الن�شاط. ول يرخَّ

بعد �شداد راأ�شمالها بالكامل.
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6- ل ُي�شطب قيد ال�شركة ال�شاكنة لعدم مبا�شرتها اأي ن�شاط.
7- يجوز لل�شركة ال�شاكنة تغيري ا�شمها, ول تخ�شع  يف ذلك لأحكام املادة )15( من قانون الأ�شماء 

التجارية."

�ملادة �لثالثة
على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ اأحكام هذا القرار, وُيعمل به اعتبارًا من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير �ل�شناعة و�لتجارة و�ل�شياحة
ز�يد بن ر��شد �لزياين

�شدر بتاريخ: 6 ذي احلـجة 1437هـ
الـمـــــوافـــــق: 8 �شـبـتـــمــبـــر 2016م 
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وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة و�ل�شياحة
 قر�ر رقم )128( ل�شنة  2016

ب�شاأن �لر�شوم �لخا�شة بال�شجل �لتجاري

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
 2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته,
وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015  ب�شاأن ال�شجل التجاري, ولئحته التنفيذية ال�شادرة 

بالقرار رقم )126(  ل�شنة 2016, 
وبعد موافقة جمل�س الوزراء, 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة,

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

حة قريَن كل منها: يف تطبيق اأحكام هذا القرار, تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�شَّ
�لقيد: القيد يف ال�شجل التجاري.

�لتاأ�شري: التاأ�شري بكل ما يطراأ من تغيري على بيانات القيد, �شواء بطلب من �شاحب القيد اأو مببادرة 
من الإدارة املعنية.   

�ملن�شاأة : كل موؤ�ش�شة فردية اأو �شركة جتارية )عدا �شركة املحا�شة( اأو فروع ومكاتب ال�شركات الأجنبية 
يف مملكة البحرين.

�ملادة �لثانية
د فئات الر�شوم اخلا�شة بال�شجل التجاري على النحو الوارد باجلدول التايل: حُتدَّ

مقدار الر�شم بالدينار البحرينيموجب الر�شمالرقم
50القيد وجتديد القيد1
50اإعادة القيد2
20التاأ�شري3
20 لل�شورة الواحدة�شورة من بيانات القيد اأو التاأ�شري4
300حجز ال�شم التجاري5
100الطالع على ملف املن�شاأة )لذوي ال�شاأن(6
5 لكل �شفحةن�شخة من م�شتندات املن�شاأة )لذوي ال�شاأن(7
20ن�شخة من �شهادة القيد8
10�شهادة اإلى من يهمه الأمر9

25 لكل م�شتندالت�شديق على امل�شتندات اخلا�شة باملن�شاأة10
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�ملادة �لثالثة
على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار, وُيعمل به من تاريخ 1 اأكتوبر 2016, و ين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير �ل�شناعة و�لتجارة و�ل�شياحة
ز�يد بن ر��شد �لزياين

�شدر بتاريخ: 6 ذي احلـجة 1437هـ
الـمـــــوافـــــق: 8 �شـبـتـــمــبـــر 2016م 
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وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة و�ل�شياحة
 قر�ر رقم )129( ل�شنة 2016

 ب�شاأن �لغر�مة �لمالية عن �لتاأخير
في تجديد �لقيد في �ل�شجل �لتجاري

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
 2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته, 
وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري, ولئحته التنفيذية ال�شادرة 

بالقرار رقم )126(  ل�شنة 2016,   
وبعد موافقة جمل�س الوزراء, 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة,

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

تكون فئات الغرامة املالية عن التاأخري يف جتديد القيد يف ال�شجل التجاري, على النحو التايل: 
1- ع�شرة دنانري عن كل �شهر- اأو جزء من ال�شهر -  تاأخري خالل ال�شنة الأولى من تاريخ ا�شتحقاق 

التجديد.
2- ع�شرون دينارًا عن كل �شهر - اأو جزء من ال�شهر - تاأخري خالل ال�شنة الثانية من تاريخ ا�شتحقاق 

التجديد.
3- ثالثون دينارًا عن كل �شهر - اأو جزء من ال�شهر - تاأخري خالل ال�شنة الثالثة من تاريخ ا�شتحقاق 

التجديد.
ويتوقف احت�شاب الغرامات املذكورة بعد انق�شاء ثالث �شنوات من تاريخ ا�شتحقاق التجديد.

�ملادة �لثانية
تتولى الإدارة املخت�شة باإجراء القيد يف ال�شجل التجاري بوزراة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

حت�شيل غرامات التاأخري املذكورة  يف املادة الأولى من هذا القرار.

�ملادة �لثالثة
على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار, وُيعمل به من تاريخ 1 اأكتوبر 2016, و ين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.

  وزير �ل�شناعة و�لتجارة و�ل�شياحة
ز�يد بن ر��شد �لزياين

�شدر بتاريخ: 6 ذي احلـجة 1437هـ
الـمـــــوافـــــق: 8 �شـبـتـــمــبـــر 2016م 
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وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة و�ل�شياحة
 قر�ر رقم )130( ل�شنة 2016

ب�شاأن �لر�شوم �لخا�شة بمز�ولة �لأن�شطة �لتجارية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل�شنة 2001  التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21(  ال�شركات   بعد الطالع على قانون 

وتعديالته,
وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015  ب�شاأن ال�شجل التجاري, ولئحته التنفيذية ال�شادرة 

بالقرار رقم )126(  ل�شنة 2016,
وبعد موافقة جمل�س الوزراء, 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة,

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

د فئات الر�شوم اخلا�شة مبزاولة الأن�شطة التجارية على النحو الوارد باجلدول التايل:  حُتدَّ
مقدار الر�شم بالدينار البحرينيالن�شاطالرقم

1000الأن�شطة ال�شناعية1
1000الأن�شطة الإن�شائية/ العقارية2
300الأن�شطة التجارية3
200الأن�شطة الداعمة لل�شناعة4
100الأن�شطة الداعمة لالإن�شاء والعقار5
100الأن�شطة اخلدمية6
100الأن�شطة اللوج�شتية7
50الأن�شطة الزراعية, احليوانات, ال�شيد8
25الأعمال ال�شغرية9

�ملادة �لثانية
ي �شنة من تاريخ  على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ اأحكام هذا القرار, وُيعمل به بعد ُم�شِ

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                                  وزير �ل�شناعة و�لتجارة و�ل�شياحة
ز�يد بن ر��شد �لزياين

�شدر بتاريخ: 6 ذي احلـجة 1437هـ
الـمـــــوافـــــق: 8 �شـبـتـــمــبـــر 2016م 
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م�شرف �لبحرين �ملركزي
 قر�ر رقم )37( ل�شنة 2016

ب�شاأن مْنح ترخي�ض ل�شندوق عهدة بنك �لإ�شكان �لعقارية

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

ل باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2015, )64( ل�شنة 2006, املعدَّ
وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية,

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

مُينح �شندوق عهدة بنك الإ�شكان العقارية ترخي�س �شندوق ا�شتثماري.

�ملادة �لثانية
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره, وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

محافظ م�شرف �لبحرين �ملركزي
ر�شيد محمد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 16 ذي احلـجة 1437هـ
الـمـــــوافـــــق: 18 �شـبـتـــمــبـــر 2016م
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�إعالنات مركز �لم�شتثمرين

�إعالن رقم )568( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية 

�إلى �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
للرعاية ال�شحية  ا�شم )ال�شالم  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  اأحمد علي قا�شم فخرو, مالكة  اأني�شة 
املنزلية(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 24620, طالبًة حتويل فرع من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة, وبراأ�شمال مقداره �شتون األف )60,000( دينار بحريني, واإدخال ال�شيد/ عادل بن عبداهلل 

بن باقر اخلليفة �شريكًا معها يف ال�شركة.
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

�إعالن رقم )569( ل�شنة 2016
ب�شاأن تخفي�ض ر�أ�شمال

�شركة )مينا تليكوم ذ.م.م(
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )مينا تليكوم ذ.م.م(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
51486, طالبًا تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من اأربعة واأربعني مليونًا ومائة وت�شعة وع�شرين األفًا و�شبعمائة 
)44,129,700( دينار بحريني, اإلى ثالثة وع�شرين مليونًا وثالثة واأربعني األفًا ومائة )23,043,100( 

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

�إعالن رقم )570( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية
�إلى �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
كمور للمحاماة وال�شت�شارات القانونية, نيابة عن ال�شيد/ علي اأحمد اإبراهيم, مالك املوؤ�ش�شة الفردية 
الفرع رقم  القيد رقم 15128, طالبًا حتويل  امل�شجلة مبوجب  ا�شم )جموهرات رطنة(,  التي حتمل 
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)4( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10,000( دينار 
لليتا  وال�شيدة/  اجلن�شية(  )الهندي  �شاتيكونفر  كومار  �شالي�س  ال�شيد/  من  كل  واإدخال  بحريني, 

�شالي�س كومار �شاتيكونفر )الهندية اجلن�شية( �شريكني يف ال�شركة.
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

�إعالن رقم )571( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية �إلى

�شركة ذ�ت م�شئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
اإبراهيم علي مرزوق الدرازي, نيابة عن كوثر بيجم با�شنده خان جراغ خان, �شاحبة  ح�شني �شعيد 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شماء مالك للمقاولت(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 92332, طالبًا 
تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة بني �شاحبة املوؤ�ش�شة 
ولها ن�شبة 51% من ملكيتها, و�شركة )جافيد اأند مالك هولدينغ كومبني ذ.م.م( ولها ن�شبة 49% من 

ملكيتها, وبراأ�شمال لل�شركة مقدار مائة األف )100,000( دينار.
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

�إعالن رقم )572( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إلى �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
كي اإ�س اإنرتنا�شيونال البحرين )م�شت�شارون ومحا�شبون قانونيون(, نيابة عن ال�شيد/ �شليمان خالد 
خلف مطر, مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )جيو لتن�شيق وجتميل احلدائق(, امل�شجلة مبوجب 
اإلى �شركة ذات م�شئولية  القيد رقم 92639, طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
�شينج  بالبري  من  كل  واإدخال  بحريني,  دينار  األف )20,000(  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة, 

ماثارو )الهندي اجلن�شية( وهاربريت �شينج )الهندي اجلن�شية( �شريكني يف ال�شركة.
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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�إعالن رقم )573( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية 

�إلى �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اجلناوي  )ور�شة  ا�شم  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  �شلمان,  داود  �شلمان  علي  ال�شيد/ محمد 
املوؤ�ش�شة    من  الثاين  الفرع  حتويل  طالبًا   ,57663 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  واللحام(,  للحدادة 
امل�شمى )مقاولت �شاج للتقنية امليكانيكية( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, ا�شمها التجاري )�شركة 
مقاولت �شاج للتقنية امليكانيكية ذ.م.م(, وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5,000( دينار بحريني, 

واإدخال ال�شيد/ �شانتانو ت�شاودري �شريكًا يف ال�شركة.
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

�إعالن رقم )574( ل�شنة  2016  
ب�شاأن �إ�شهار �نتهاء �أعمال ت�شفية

�شركة )بازهور لتجارة �ملعادن 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 )بازهور لتجارة املعادن ذ.م.م(, امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم76797 , طالبًة 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

�إعالن رقم )575( ل�شنة  2016  
ب�شاأن �إ�شهار �نتهاء �أعمال ت�شفية

�شركة )م�شاريع �لغاز�ت �لعربية ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
�شيادي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية, نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم 
اأعمال  اإ�شهار انتهاء  )م�شاريع الغازات العربية ذ.م.م(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم68684 , طالبًا 
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

�إعالن رقم )576( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية 

�إيل �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
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املحامي ح�شن �شعيد املخرق, نيابة عن ال�شيد/ اأحمد عطية اأحمد احلايكي, مالك املوؤ�ش�شة الفردية 
تغيري  طالبًا   ,27434 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  احلايكي(,  اأحمد  عطية  )اأحمد  ا�شم  حتمل  التي 
ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة بجميع فروعها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره �شتة 
اآلف )6,000( دينار بحريني, واإدخال �شوري�س ت�شاندرا جوبتا �شريكًا يف ال�شركة, واأن ي�شبح ا�شم 

ال�شركة التجاري �شركة )اأحمد عطية اأحمد احلايكي 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

�إعالن رقم )577( ل�شنة 2016
ب�شاأن �إ�شهار �نتهاء �أعمال ت�شفية

�شركة )�أُو �شي �ي �إت�ض ذ.م.م(
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اأُو �شي اي اإت�س ذ.م.م(, امل�شجلة مبوجب القيد 

76945, طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري, 
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

�إعالن رقم )578( ل�شنة 2016
ب�شاأن �إ�شهار �نتهاء �أعمال ت�شفية

�شركة )يوروبتيك �لقاب�شة �ض.�ض.و( 
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز    
لوريجيول,  كارلو  ملالكها  �س.�س.و(,  القاب�شة  )يوروبتيك  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  رقم 77131, طالبة  القيد  امل�شجلة مبوجب 
رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري,  ال�شجل  من  قيدها 

)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

�إعالن رقم )579( ل�شنة 2016
ب�شاأن �إ�شهار �نتهاء �أعمال ت�شفية �شركة

)�أدفان�ض فايربتك �إنرتنا�شونال هولدنغ ذ.م.م(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اإنرتنا�شونال هولدنغ ذ.م.م(,  )اأدفان�س فايربتك  ا�شم  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ال�شركة ذات 
و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  رقم 73431, طالبة  القيد  امل�شجلة مبوجب 
رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري,  ال�شجل  من  قيدها 
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)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
�إعالن رقم )580( ل�شنة 2016

ب�شاأن �إ�شهار �نتهاء �أعمال ت�شفية
 �شركة )�إم.�أيه.تي. للمقاولت �ض.�ض.و( 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
امل�شجلة  ملالكها محمد طالب,  للمقاولت �س.�س.و(,  )اإم.اأي.تي.  ا�شم  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س 
مبوجب القيد رقم 98702, طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها 
من ال�شجل التجاري وذلك وفقا 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

�إعالن رقم )581( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل من موؤ�ش�شة فردية 
�إيل �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
لل�شيارات(,  الرائد  )موؤ�ش�شة  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  امل�شعبي,  علي  داود  رائد 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 74798, طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للفرعني الأول والثالث من املوؤ�ش�شة 
وذلك بتحويلهما اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, براأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20,000( دينار 
بحريني, على اأْن ي�شبح ا�شمها التجاري )موؤ�ش�شة الرائد لل�شيارات ذ.م.م(, بعد اإدخال محمود اكرام 

اأحمد اجلرباوي ك�شريك بال�شركة.
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
�إعالن رقم )582( ل�شنة 2016

ب�شاأن حتويل �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة
�إلى �شركة ت�شامن

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 )اإبراهيم الوادي للتجارة ذ.م.م(, امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 73757, طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة اإلى �شركة ت�شامن, براأ�شمال مقداره ع�شرون 
األف )20,000( دينار بحريني, باإدخال كل من جزر عبا�س علي فوهرا ومحمدي عبا�س علي فوهرا 

�شركاء يف ال�شركة بعد تنازل ال�شيد/ األي�س طريق محمود عن جزء من ح�ش�شه يف ال�شركة.
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 �شركة
�شركة عرب ويب �إنديك�ض - �شركة ت�شامن ملالكها �ل�شيد/ �شيد علي و�شريكه

لأ�شحابها ح�شني ح�شن و�ل�شيد محمد باقر
�شركة ت�شامن

��شم �ل�شركة: �شركة عرب ويب اإنديك�س - �شركة ت�شامن لمالكها ال�شيد/ �شيد علي و�شريكه.

رقم �لقيد: 103532

تاريخ �لتاأ�شي�ض: 2016/8/25   

مدة �ل�شركة: غير محددة

تاريخ �نتهاء �ل�شنة �لمالية: 12/31

�أغر��ض �ل�شركة: اأن�شطة البرمجة الحا�شوبية وتجهيز البيانات وا�شت�شافة المواقع على ال�شبكة 
وما يت�شل بذلك من اأن�شطة بوابات ال�شبكة وموؤ�ش�شات ووكالت الدعاية والإعالن.

اأ - النقدي: - 1000 ر�أ�شمال �ل�شركة:  

ب - العيني: -    

�ل�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)هندي الجن�شية(     -1
)%50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )500( احل�شة  قيمة   )10( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%50(

�لمخولين بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()هندي الجن�شية(1-  

�أع�شاء مجل�ض �لإد�رة:
مدير)هندي الجن�شية(1-  
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ملخ�ض عقد �شركة
�شركة �ل�شحب �لذهبية للمقاولت

 لأ�شحابها دعاء ح�شن �لبناء و�شريكه �شركة ت�شامن
لأ�شحابها ح�شني ح�شن و�ل�شيد محمد باقر

�شركة ت�شامن

��شم �ل�شركة: �شركة ال�شحب الذهبية للمقاولت لأ�شحابها دعاء ح�شن البناء و�شريكه �شركة 
ت�شامن.

رقم �لقيد: 103533

تاريخ �لتاأ�شي�ض: 2016/8/25   

مدة �ل�شركة: غير محددة

تاريخ �نتهاء �ل�شنة �لمالية: 12/31

�أغر��ض �ل�شركة: ت�شييد المباني.

اأ - النقدي: - 1000 ر�أ�شمال �ل�شركة:  

ب - العيني: -    
�ل�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحرينية الجن�شية( 1- دعاء ح�شن مو�شى حمد البناء  
)%60( الن�شبة   )600( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )12( احل�ش�س  عدد 

)بنغالي الجن�شية(     -2
)%40( الن�شبة   )400( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )8( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحرينية الجن�شية(1- دعاء ح�شن مو�شى حمد البناء

م�شتوى التوقيع )منفرد()بنغاليالجن�شية(2 -
�أع�شاء مجل�ض �لإد�رة:

رئي�س مجل�س الإدارة)بحرينية الجن�شية(1- دعاء ح�شن مو�شى حمد البناء
مدير)بنغاليالجن�شية(2 -
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ملخ�ض عقد �شركة
�شركة زمي �نرتنا�شونال ذ.م.م

�شركة �ل�شخ�ض �لو�حد

��شم �ل�شركة: �شركة زيم انترنا�شونال ذ.م.م.

رقم �لقيد: 103534

تاريخ �لتاأ�شي�ض: 2016/8/25   

مدة �ل�شركة: غير محددة

تاريخ �نتهاء �ل�شنة �لمالية: 12/31

�أغر��ض �ل�شركة: اأن�شطة متكاملة لدعم المرافق )ل ي�شمل الحرا�شة والأن�شطة الأمنية(.

اأ - النقدي: - 5000 ر�أ�شمال �ل�شركة:  

ب - العيني: -    
�ل�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بنغالي الجن�شية(     -1
)%100( الن�شبة   )5000( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )100( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين بالتوقيع:  
م�شتوى التوقيع )منفرد()بنغاليالجن�شية(1-  

�أع�شاء مجل�ض �لإد�رة:
مدير)بنغاليالجن�شية(1-  
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ملخ�ض عقد �شركة
�لد�خي �جلديد لأن�شطة متكاملة لدعم �ملر�فق �شركة ت�شامن ل�شاحبها 

ح�شني �إبر�هيم ح�شن علي �حلايكي و�شريكه
�شركة ت�شامن

��شم �ل�شركة: الداخي الجديد لأن�شطة متكاملة لدعم المرافق �شركة ت�شامن ل�شاحبها ح�شين 
اإبراهيم ح�شن علي الحايكي و�شريكه.

رقم �لقيد: 103535

تاريخ �لتاأ�شي�ض: 2016/8/25   

مدة �ل�شركة: غير محددة

تاريخ �نتهاء �ل�شنة �لمالية: 12/31

�أغر��ض �ل�شركة: اأن�شطة متكاملة لدعم المرافق )ل ي�شمل الحرا�شة والأن�شطة الأمنية(.

اأ - النقدي: - 10000 ر�أ�شمال �ل�شركة:  

ب - العيني: -    
�ل�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1- ح�شين  اإبراهيم ح�شن علي  الحايكي  
)%60( الن�شبة   )6000( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )120( احل�ش�س  عدد 

)بحريني الجن�شية( 2- يو�شف حمد محمد فا�شل  المقلة   
)%40( الن�شبة   )4000( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )80( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني الجن�شية(ح�شين  اإبراهيم ح�شن علي  الحايكي

�أع�شاء مجل�ض �لإد�رة:
رئي�س مجل�س الإدارة)بحريني الجن�شية(1- ح�شين  اإبراهيم ح�شن علي  الحايكي

ع�شو مجل�س الإدارة)بحريني الجن�شية(2- يو�شف حمد محمد فا�شل  المقلة
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ملخ�ض عقد �شركة
�شركة تي جي �أم للمقاولت ذ.م.م

�شركة ذ�ت م�شئولية محدودة

��شم �ل�شركة: �شركة تي جي اأم للمقاولت ذ.م.م.

رقم �لقيد: 103536

تاريخ �لتاأ�شي�ض: 2016/08/26

مدة �ل�شركة: غير محددة

تاريخ �نتهاء �ل�شنة �لمالية: 12/31

الأمنية(  والأن�شطة  الحرا�شة  ي�شمل  )ل  المرافق  لدعم  متكاملة  اأن�شطة  �ل�شركة:  �أغــر��ــض 
مقاولت   - الأخــرى  ال�شناعي  والتنظيف  المباني  تنظيف  واأن�شطة  للمباني  العام  والتنظيف 
تنظيفات وتركيب الآلت والمعدات ال�شناعية وت�شييد المباني  والتركيبات الكهربائية وتركيب 
الديكور. واأعمال  وت�شطيبها,  المباني  واإكمال  الأخرى  الن�شائية  والتركيبات  ال�شحية  الدوات 

اأ - النقدي: - 150 ر�أ�شمال �ل�شركة:  

ب - العيني: -    
�ل�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1- �شهام ثاني عي�شى  اعنزه  
)%66.6667( الن�شبة   )100( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 

2-     )بنغالي الجن�شية(
)%33.3333( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحرينية الجن�شية(1- �شهام ثاني عي�شى اعنزه

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني الجن�شية(2- مو�شى ب�شير عي�شى هويكل  العنزى
م�شتوى التوقيع )منفرد()بنغالي الجن�شية(3- 

�أع�شاء مجل�ض �لإد�رة:
رئي�س جمل�س الإدارة)بنغالي اجلن�شية(ح�شين  اإبراهيم ح�شن علي  الحايكي
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ملخ�ض عقد �شركة
�شركة ر�جن للمقاولت ذ.م.م
�شركة ذ�ت م�شئولية محدودة

��شم �ل�شركة: �شركة راجن للمقاولت ذ.م.م.

رقم �لقيد: 103537

تاريخ �لتاأ�شي�ض: 2016/08/26

مدة �ل�شركة: غير محددة

تاريخ �نتهاء �ل�شنة �لمالية: 12/31

�أغر��ض �ل�شركة: اأن�شطة ت�شميم الديكورات الداخلية واأن�شطة متكاملة لدعم المرافق )ل ي�شمل 
الحرا�شة والأن�شطة الأمنية( وتركيب الآلت والمعدات ال�شناعية وت�شييد المباني والتركيبات 
وت�شطيبها,  المباني  واإكمال  اأخرى  اإن�شائية  وتركيبات  ال�شحية  الدوات  وتركيب  الكهربائية 

واأعمال الديكور.
اأ - النقدي: - 150 ر�أ�شمال �ل�شركة:  

ب - العيني: -    
�ل�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1- �شهام ثاني عي�شى  اعنزه  
)%66.6667( الن�شبة   )100( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 

2-     )بنغالي الجن�شية(
)%33.3333( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحرينية اجلن�شية(1- �شهام ثاني عي�شى اعنزه

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- مو�شى ب�شري عي�شى هويكل  العنزى
م�شتوى التوقيع )منفرد()بنغالي اجلن�شية(3- 

�أع�شاء مجل�ض �لإد�رة:
رئي�س جمل�س الإدارة)بنغالي اجلن�شية(ح�شين  اإبراهيم ح�شن علي  الحايكي
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 �إعالنات �إد�رة �أمو�ل �لقا�شرين

�إعالن  20160255
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتويف احمد عبداجلبار عي�شى ال�شواد  من �شكنة املنامة, 
اإلى  اأن يقدم طلبا كتابيًا  اأو دين يف تركته, عليه  باإرث  اأو يدعي   , ويحمل رقم �شكاين 610046691 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى عليه اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

�إعالن  20160258
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتويف احمد مرزوق را�شد مرزوق  من �شكنة, مدينة حمد 
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 710402414,  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتويف عليه اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

�إعالن  20160259
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة فاطمه عي�شى علي الوردي, من �شكنة الدير وحتمل 
اإلى الإدارة  اأن يقدم طلبا كتابيًا  اأو دين يف تركتها, عليه  باإرث  اأو يدعي  رقم �شكاين 650007484, 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 
اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه 

متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

�إعالن  20160260
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتويف محمد عي�شى عبداهلل �شامل, من �شكنة مدينة عي�شى 
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 730106918,  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتويف عليه اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

�إعالن  20160263
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتويف خالد عبدالكرمي جمال البلو�شي, من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي  ويحمل رقم �شكاين 650300157, اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته, عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن 
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اإعالم  اإلى املتويف عليه  اأن الذي يكون مدينًا  ال�شاأن, كما  اإليها يف هذا  اإدعاء يقدم  تقبل الإدارة اي 
الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

�إعالن  20160264
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتويف حمد محمد جنيب ربيع احللواجي, من �شكنة مدينة 
حمد  ويحمل رقم �شكاين 820206644, اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته, عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتويف عليه اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

�إعالن  20160265
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتويف جا�شم علي محمد عطاوي, من �شكنة مدينة حمد  
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 570113857,  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتويف عليه اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

�إعالن  20160267
اأن كل من له طلب على املتويف علي عبداهلل حاجي �شفيع, من �شكنة مدينة حمد  نعلن للعموم 
ويحمل رقم �شكاين 680901981   , اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته, عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتويف عليه اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

�إعالن 20160272
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة �شهري عبداهلل علي �شالح, من �شكنة �شند ويحمل 
اإلى الإدارة  اأن يقدم طلبا كتابيًا  اأو دين يف تركتها, عليه  باإرث  اأو يدعي  رقم �شكاين 681004266, 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 
اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه 

متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.
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��شتدر�ك

ح قرار ال�شتمالك رقم )70( ل�شنة 2013 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية, اخلا�س  ي�شحَّ
با�شتمالك اأ�شهم ال�شيدين/ جرب بن محمد العماري وعبدالعزيز بن جا�شم ال�شعدون, الكائن 
يف فريق العمامرة من املحرق, وامل�شجل باملقدمة رقم 58/ 1365, بحيث ي�شمل القرار ا�شتمالكًا 
العماري  محمد  بن  جرب  ال�شادة/  با�شم  منه  اأ�شهم  امل�شجلة   )02010392( رقم  للعقار  كليًا 

وعبدالعزيز بن جا�شم ال�شعدون مبوجب املقدمة رقم 58/ 1365.

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
ع�شام بن عبد�هلل خلف


