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 قانون رقم )1( ل�سنة 2017
 ب�ساأن وقاية المجتمع من مر�ص متالزمة النق�ص المناعي المكت�سب )الإيدز(

وحماية حقوق الأ�سخا�ص المتعاي�سين معه

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

وعلى قانون الأجانب )الهجرة والإقامة( ل�شنة 1965 وتعديالته،
 1971 ل�شنة   )12( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  وعلى 

وتعديالته،
وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شان ال�شحة العامة وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1977 ب�شاأن الحتياطات ال�شحية للوقاية من الأمرا�س 

املعدية،
للمهن  وال�شيادلة  الأطباء  غري  مزاولة  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

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

الأمم  اتفاقية  اإلى  البحرين  ان�شمام دولة  ب�شاأن  ل�شنة 1991  بقانون رقم )16(  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم بقانون رقم  املتحدة حلقوق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية العامة يف نوفمرب 1989، املعدَّ

)8( ل�شنة 2000،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 2004 ب�شاأن الفح�س الطبي للمقبلني على الزواج من اجلن�شني،
وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،

وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم،
وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2006 بالت�شديق على امليثاق العربي حلقوق الإن�شان، 

وعلى القانون رقم )56( ل�شنة 2006 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإلى العهد الدويل 
اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية،

وعلى القانون رقم )10( ل�شنة 2007 باملوافقة على ان�شمام حكومة مملكة البحرين اإلى العهد 
الدويل اخلا�س باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية،

وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 
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ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، املعدَّ
وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 وتعديالته،

وعلى قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُ
الف�سل الأول

تعريفات
املادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القانون، ُيق�شد بالكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين كل منها، ما 
مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

الوزير: الوزير املعني ب�شئون ال�شحة.
الوزارة: الوزارة املعنية ب�شئون ال�شحة.

اأعرا�س وعالمات َمَر�شية تنتج  املر�ص: متالزمة النق�س املناعي املكت�شب )الإيدز(، وهو جمموعة 
عن �شعف جهاز املناعة يف ج�شم الإن�شان.
الفريو�ص: الفريو�س امل�شبِّب ملر�س )الإيدز(.

املكت�شب  املناعة  نق�س  ملر�س  امل�شبِّب  الفريو�س  بعدوى  امل�شاب  ال�شخ�س  الفريو�ص:  مع  املتعاي�ص 
)الإيدز( �شواء ظهرت عليه الأعرا�س اأم مل تظهر.

اللجنة: اللجنة الوطنية ملكافحة متالزمة النق�س املناعي املكت�شب )الإيدز(.
ممثل املتعاي�ص مع الفريو�ص: الزوج والأقارب حتى الدرجة الثالثة، اأو حمامي املتعاي�س مع الفريو�س، 
م اأو الويل على املتعاي�س مع الفريو�س  ناق�س الأهلية، اأو رئي�س البعثة الدبلوما�شية  اأو الو�شي اأو الَقيِّ
ر ح�شورهم،  للدولة التي ينتمي اإليها املتعاي�س مع الفريو�س اإذا مل يكن له اأقارب يف اململكة اأو تعذَّ

بح�شب الأحوال.
امل�ستبه يف اإ�سابته بالفريو�ص: ال�شريك اجلن�شي للمتعاي�س مع  فريو�س نق�س املناعة اأو امل�شارك معه 

�س لإحدى طرق نقل العدوى. يف ُحَقن التعاطي اأو كل َمن تَعرَّ
�س لها مبزاولة وتقدمي اخلدمات ال�شحية. املوؤ�س�سات ال�سحية: كل من�شاأة حكومية اأو خا�شة مرخَّ

لة لتحديد عْجز املري�س عن مزاولة عمله والتي ي�شدر بت�شكيلها  اللجان الطبية: هي اجلهات املخوَّ
قرار من الوزير.

املهن ال�سحية: ِمَهن الطب الب�شري وطب الأ�شنان وال�شيدلة، واملهن الطبية املعاونة املبيَّنة باجلدول 
املرفق بالقانون رقم )2( ل�شنة 1987 ب�شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة للمهن الطبية املعاونة.
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الف�سل الثاين
حقوق املتعاي�ص مع الفريو�ص

املادة )2(
يتمتع املتعاي�شون مع الفريو�س مبمار�شة كافة احلقوق التي يكفلها الد�شتور والتفاقيات الدولية 
ل متييزًا �شدهم، اأو  امل�شاَدق عليها من الدولة والقوانني املعمول بها، وُيحَظر كل فعل اأو امتناع ي�شكِّ
يوؤدي اإلى احَلطِّ من كرامتهم اأو النتقا�س من حقوقهم اأو ا�شتغاللهم ب�شبب الإ�شابة على اختالف 

اأجنا�شهم واأعمارهم.

املادة )3(
ي جميع اأنواع العناية الطبية والعالج املنتظم يف امل�شت�شفيات   للمتعاي�شني مع الفريو�س احلق يف تلقِّ

العامة واملراكز الطبية احلكومية املتخ�ش�شة.

املادة )4(
ل يجوز اإنهاء خدمة املوظف اأو العامل البحريني ب�شبب اإ�شابته بالفريو�س، كما ل يجوز حرمانه 
من العمل طاملا اأن با�شتطاعته القيام به، اإل اإذا ثبت عْجُزه عن ذلك مبوجب تقرير طبي من  اللجان 
الطبية بالوزارة، ويكون له احلق يف طلب نْقِله اإلى وظيفة اأخرى تتنا�شب مع حالته ال�شحية، كما يحق 
ل�شاحب العمل نْقُله اإلى وظيفة اأخرى اإذا كانت وظيفته احلالية قد ت�شبِّب خطرًا على املتعاملني معه 

بح�شب قرار اللجان الطبية.

املادة )5( 
للمتعاي�شني مع الفريو�س احلق يف التعليم،  وُيحَظر ف�شلهم اأو نقلهم من املدار�س ب�شبب الإ�شابة 

اأو اإخ�شاعهم لأية ممار�شات من �شاأنها تقييد حقهم يف التعليم.

املادة )6( 
الق�شائية  وامل�شاعدة  القانونية  امل�شورة  توفري  على  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  الوزارة  تعمل 
اإقامة  اإلى  اأ�شرته واملتاأثرين به يف حالة اإع�شارهم وحاجتهم  الالزمة للمتعاي�س مع الفريو�س واأفراد 

دعوى حلماية حقوقهم فيما يخ�س املر�س.

املادة )7( 
ُيحَظر ن�شر البيانات ال�شخ�شية للمتعاي�س مع الفريو�س يف اأية و�شيلة من و�شائل الن�شر، اإل اإذا 
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ها الت�شريعات النافذة. ُله على ذلك كتابًة، اأو يف الأحوال التي تقرُّ وافق املتعاي�س مع الفريو�س اأو ممثِّ

املادة )8( 
وال�شخ�شية  الطبية  املعلومات  �شرية  على  املحافظة  وال�شحي  الطبي  املجال  يف  العاملني  على 

للمتعاي�س مع الفريو�س، وعدم اإف�شائها اإل يف الأحوال التي يوجبها القانون.

املادة )9( 
اإذا كان املتعاي�س مع الفريو�س )اأو اأحد  اأفراد اأ�شرته( طرفًا يف دعوى ق�شائية يتعلق مو�شوعها 
بالفريو�س، فللمحكمة من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلبه اأو طلب من ميثله اأن جتعل املحاكمة �شرية، 

مع عدم الإخالل مببداأ عالنية جل�شة النطق باحلكم.

املادة )10( 
تكون  التنفيذية  والقرارات  واللوائح  القوانني  يف  الواردة  الوجوبي  الفح�س  حالت  مراعاة  مع 

اختبارات الك�شف عن الفريو�س طوعية و�شرية.

املادة )11( 
مة لها. للمتعاي�شني مع الفريو�س احلق يف ح�شانة الطفل مع عدم الإخالل بالأحكام املنظِّ

املادة )12( 
على الوزارة القيام بتدريب وتاأهيل املتعاي�شني مع الفريو�س؛ لتمكينهم من توعية غريهم للوقاية 

من مر�س الإيدز.

الف�سل الثالث
واجبات املتعاي�ص مع الفريو�ص

املادة )13( 
على من َي�شتبه اأو َيكت�شف اإ�شابته بالفريو�س التوجه للموؤ�ش�شة ال�شحية لإجراء الفح�س الالزم 

ي العالج، والإحاطة مبخاطر وم�شاعفات الإ�شابة وطرق انتقال الفريو�س. وتلقِّ

املادة )14( 
على املتعاي�س مع الفريو�س التقيُّد بالتعليمات التي تعَطى له من املوؤ�ش�شات ال�شحية التي تتولى 
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عالجه، بهدف احليلولة دون نْقل الفريو�س اإلى الآخرين.
 وُيحَظر على املتعاي�س مع الفريو�س، فور علمه باإ�شابته، القيام باأي �شلوك يوؤدي اإلى نقل الفريو�س 

اإلى الغري.

املادة )15(
فعلى  بالفريو�س،  الأ�شخا�س  اأحد  اإ�شابة  اأو اخلا�شة  ال�شحية احلكومية  املوؤ�ش�شة  اكت�شفت  اإذا 

الوزارة اإبالغ امل�شتبه يف اإ�شابتهم بالفريو�س.

الف�سل الرابع
احلماية والتوعية والإعالم

املادة )16( 
 ُتن�شاأ بقرار من جمل�س الوزراء جلنة ُت�شمى )اللجنة الوطنية ملكافحة متالزمة النق�س  املناعي 
املعنية  احلكومية  اجلهات  عن  ممثلني  ع�شويتها  يف  وت�شم  الوزير،  برئا�شة  "الإيدز"(،  املكت�شب 
والأحكام  اللجنة  ت�شكيل  كيفية  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  الخت�شا�س، وحتدد  واجلهات ذات 

اخلا�شة بعملها.

املادة )17( 
العمليات  جميع  يف  لل�شالمة  العامة  والتدابري  الإجراءات  باع  اتِّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات  على 
الت�شخي�شية والعالجية، واتخاذ جميع التدابري ال�شحية الالزمة للحيلولة دون انتقال الفريو�س ملتلقي 

اخلدمة ال�شحية.
جميع  اتخاذ  الفريو�س،  انتقال  اإلى  توؤدي  قد  اأعماًل  متار�س  التي  واملحالت  الأ�شخا�س  وعلى 

التدابري ال�شحية الالزمة للحيلولة دون انتقال الفريو�س ملتلقي اخلدمة.

املادة )18( 
عن  للك�شف  الطوعي  الفح�س  على  الأفراد  لت�شجيع  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  الوزارة  على   

الفريو�س.

املادة )19( 
والفنيني  الأطباء  قدرات  ورفع  لتدريب  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  على 
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العاملني وتطبيق اأخالقيات املهن ال�شحية عند التعامل مع املتعاي�شني مع الفريو�س، واإجراء الدرا�شات 
والأبحاث العلمية يف هذا املجال، وذلك كله بغر�س وقاية املجتمع من املر�س وحماية حقوق املتعاي�شني 

مع الفريو�س.

املادة )20( 
لذوي املهن ال�شحية احلق يف احل�شول على الحتياطات الكافية حلمايتهم من الإ�شابة بالفريو�س 
ب�شبب عملهم، ويف حالة اإ�شابة اأحد منهم بالفريو�س ب�شبب عمله، يكون له احلق يف التعوي�س املنا�شب 

وفقًا للقوانني املعمول بها.

املادة )21(
العمل  املعنية،  الوزارة واجلهات  بالتعاون مع  الإعالم،  ب�شئون  املخت�شة  والهيئات  على اجلهات 
على ن�شر الوعي مبخاطر املر�س بني اأفراد املجتمع، وتوعيتهم بطرق انتقال الفريو�س وكيفية الوقاية 

منه.

الف�سل اخلام�ص
العقوبات

املادة )22( 
يعاَقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة وبالغرامة التي ل تقل عن األفي دينار ول جتاوز ع�شرين األف 

دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل َمن ت�شبَّب بخطئه يف نقل الفريو�س اإلى الغري.
ويعاقب بال�شجن مدة ل تقل عن ع�شر �شنوات وبالغرامة التي ل تقل عن ع�شرة اآلف دينار ول 

جتاوز خم�شني األف دينار، كل من ت�شبَّب يف نقل الفريو�س عمدًا اإلى الغري.
ويعترب ظرفًا م�شددًا اإذا وقعت اجلرمية نتيجة اإخالل اجلاين مبا تفر�شه عليه اأ�شول وظيفته اأو 

مهنته اأو حرفته، اأو اإذا ن�شاأ عن الفعل انتقال الفريو�س لأكرث من �شخ�س.
ب�شعف  العتباري  ال�شخ�س  يعاقب  الطبيعي  لل�شخ�س  اجلنائية  بامل�شئولية  الإخالل  عدم  ومع 
رة مبوجب اأحكام هذا القانون،  الغرامة، بحديها الأدنى والأق�شى، اإذا ارُتِكبت اأيٌّ من اجلرائم املقرَّ

من قبل اأحد العاملني لديه.

املادة )23( 
يعاَقب باحلب�س مدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر اأو بالغرامة التي ل جتاوز خم�شمائة دينار، كل َمن 
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ل متييزًا �شده اأو يوؤدي اإلى احَلطِّ  ارتكب فعاًل اأو امتنع عن عمل يف مواجهة املتعاي�س مع الفريو�س ُي�شكِّ
من كرامته اأو النتقا�س من حقوقه اأو ا�شتغالله ب�شبب الإ�شابة.

املادة )24(
يعاَقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر وبالغرامة التي ل تقل عن األف دينار ول جتاوز خم�شة 

اآلف دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل َمن خالف اأحكام املادتني )7 و 8( من هذا القانون.

املادة )25( 
اأو  األف  دينار، كل موؤ�ش�شة فردية  يعاَقب بالغرامة التي ل تقل عن خم�شمائة دينار ول جتاوز  

�شخ�س اعتباري خا�س  خالف اأحكام املادتني )4 و5( من هذا القانون.

الف�سل ال�ساد�ص
اأحكام ختامية
املادة )26( 

على الوزير اإ�شدار الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل �شنة من تاريخ �شدوره.
ذة لهذا القانون. وُي�شِدر الوزير القرارات املنفِّ

املادة )27 (
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به اعتبارًا 

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

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريــــــخ: 13 ربيع الآخر 1438هـ            

الـمـــوافـق: 11 يـنـايـــــــــــر 2017م 
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 قرار رقم )1( ل�سنة 2017
 باإن�ساء وت�سكيل لجنة متابعة وتنفيذ متطلبات 

وتو�سيات تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية

رئي�س اللجنة العليا لتقنية املعلومات والت�شالت:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية، 
والت�شالت  املعلومات  لتقنية  عليا  جلنة  وت�شكيل  باإن�شاء   2005 ل�شنة   )25( رقم  القرار  وعلى 

وتعديالته،

قرر الآتي:
املادة الأولى

للحكومة  املتحدة  الأمم  تقرير  وتو�شيات  متطلبات  وتنفيذ  متابعة  )جلنة  ت�شمى  جلنة  تن�شاأ 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  برئا�شة  ل  وت�شكَّ )اللجنة(،  بكلمة  القرار  اإليها يف هذا  وُي�شار  الإلكرتونية(، 

املعلومات واحلكومة الإلكرتونية، وع�شوية ُكل من:
1- ممثل عن هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.

2- ممثل عن وزارة املوا�شالت والت�شالت.
3- ممثل عن هيئة تنظيم الت�شالت.

4- ممثل عن وزارة الرتبية والتعليم.
5- ممثل عن وزارة �شئون الإعالم.

6- ممثل عن هيئة تنظيم �شوق العمل.
7- ممثل عن وزارة ال�شحة.

8- ممثل عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
9- ممثل عن وزارة املالية.

10- ممثل عن املجل�س الأعلى للبيئة.
يقل  ل  اأن  على  اللجنة،  ع�شوية  يف  ميثلها  َمن  حتديد  اإليها  امل�شار  اجلهات  من  جهة  كل  وعلى 

م�شتوى التمثيل عن درجة وكيل م�شاعد اأو َمن يف حكمه.
 وتختار اللجنة نائبًا للرئي�س من بني اأع�شائها يف اأول اجتماع لها.

املادة الثانية
اأ( جتتمع اللجنة بناًء على دعوة من رئي�شها يف الزمان واملكان اللذين يحددهما. ويحل نائب الرئي�س 
حمل الرئي�س يف حال غيابه اأو قيام مانع لديه. ول تكون اجتماعات اللجنة �شحيحة اإل بح�شور 
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رئي�شها اأو نائبه واأغلبية الأع�شاء. وُت�شِدر اللجنة قراراتها بالأغلبية املطلقة لالأع�شاء احلا�شرين، 
ح اجلانب الذي منه الرئي�س. وعند الت�شاوي ُيرجَّ

ب( يتولى رئي�س اللجنة تعيني مقرر للجنة، بحيث يقوم باأعمال ال�شكرتارية، مبا يف ذلك التح�شري 
اللجنة  عمل  طبيعة  تقت�شيها  التي  الأعمال  من  ذلك  وغري  املحا�شر  وحترير  لالجتماعات 

واخت�شا�شها.
ج( يجوز للجنة دعوة َمن تراه منا�شبًا من اخلرباء واملخت�شني حل�شور اجتماعاتها دون اأن يكون لهم 

�شوت معدود يف املداولت.

املادة الثالثة
الإلكرتونية،  للحكومة  املتحدة  الأمم  تقرير  وتو�شيات  متطلبات  وتنفيذ  اللجنة مبتابعة  تخت�س 

والذي ي�شمل ثالثة موؤ�شرات رئي�شية بالإ�شافة ملوؤ�شر تكميلي، وذلك على النحو الآتي:
1- موؤ�شر قطاع الت�شالت.

2- موؤ�شر راأ�س املال الب�شري.
القطاعات  من  لعدد  الإلكرتونية  املواقع  الوطنية،  البوابة  )ي�شمل  الإلكرتونية  اخلدمات  3- موؤ�شر 

احلكومية(.
4- موؤ�شر امل�شاركة الإلكرتونية )موؤ�شر تكميلي(.

املادة الرابعة
تتولى اجلهات احلكومية التي لها متثيل يف ع�شوية اللجنة ت�شكيل جلنة اأو جلان فرعية، وذلك 

على النحو الآتي:
1- )جلنة موؤ�شر قطاع الت�شالت(. ي�شدر بت�شكيلها قرار من وزير املوا�شالت والت�شالت، برئا�شة 
ممثل الوزارة يف ع�شوية اللجنة امل�شار اإليها يف املادة الأولى من هذا القرار، وت�شم يف ع�شويتها 

عددًا كافيًا من موظفي الوزارة اأو غريها من اجلهات احلكومية.
 وتتولى جلنة موؤ�شر قطاع الت�شالت اقرتاح وتنفيذ اخلطط لرتقاء مملكة البحرين يف هذا 
نها تقرير الأمم املتحدة للحكومة  املوؤ�شر، على نحو ي�شاهم يف تنفيذ املتطلبات والتو�شيات التي يت�شمَّ

الإلكرتونية، وكل ما يتعلق مبوؤ�شر قطاع الت�شالت.
2- )جلنة موؤ�شر راأ�س املال الب�شري(. ي�شدر بت�شكيلها قرار من وزير الرتبية والتعليم، برئا�شة ممثل 
الوزارة يف ع�شوية اللجنة امل�شار اإليها يف املادة الأولى من هذا القرار، وت�شم يف ع�شويتها عددًا 

كافيًا من موظفي الوزارة اأو غريها من اجلهات احلكومية.
 وتتولى جلنة موؤ�شر راأ�س املال الب�شري اقرتاح وتنفيذ اخلطط لرتقاء مملكة البحرين يف هذا 
نها تقرير الأمم املتحدة للحكومة  املوؤ�شر، على نحو ي�شاهم يف تنفيذ املتطلبات والتو�شيات التي يت�شمَّ
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الإلكرتونية وكل ما يتعلق مبوؤ�شر راأ�س املال الب�شري.
3- )جلنة موؤ�شر امل�شاركة الإلكرتونية(. ي�شدر بت�شكيلها قرار من وزير �شئون الإعالم، برئا�شة ممثل 
الوزارة يف ع�شوية اللجنة امل�شار اإليها يف املادة الأولى من هذا القرار، وت�شم يف ع�شويتها عددًا 

كافيًا من موظفي الوزارة اأو غريها من اجلهات احلكومية.
وتتولى جلنة موؤ�شر امل�شاركة الإلكرتونية اقرتاح وتنفيذ اخلطط لرتقاء مملكة البحرين يف هذا 
نها تقرير الأمم املتحدة للحكومة  املوؤ�شر، على نحو ي�شاهم يف تنفيذ املتطلبات والتو�شيات التي يت�شمَّ

الإلكرتونية، وكل ما يتعلق مبوؤ�شر امل�شاركة الإلكرتونية.
من  قرار  بت�شكيلها  ي�شدر  املعنية(.  احلكومية  اجلهات  يف  الإلكرتونية  اخلدمات  موؤ�شر  4- )جلان 
القائمني على تلك اجلهات كلٍّ على حدة، برئا�شة ممثلي تلك اجلهات يف ع�شوية اللجنة امل�شار 

اإليها يف املادة الأولى من هذا القرار.
اقرتاح  املعنية  احلكومية  اجلهات  يف  الإلكرتونية  اخلدمات  موؤ�شر  جلان  من  جلنة  كل  وتتولى 
وتنفيذ اخلطط لرتقاء مملكة البحرين يف موؤ�شر اخلدمات الإلكرتونية التابعة لها، على نحو ي�شاهم 
نها تقرير الأمم املتحدة للحكومة الإلكرتونية، وكل ما يتعلق  يف تنفيذ املتطلبات والتو�شيات التي يت�شمَّ

مبوؤ�شر اخلدمات الإلكرتونية.
وتعمل اللجان امل�شار اإليها يف هذه املادة كلجان فرعية تتبع اللجنة امل�شار اإليها يف املادة الأولى من 

هذا القرار، وترفع تقارير دورية لها كل ثالثة اأ�شهر.

املادة اخلام�سة
ترفع اللجنة تقريرًا دوريًا بنتائج اأعمالها لرئي�س اللجنة العليا لتقنية املعلومات والت�شالت.

املادة ال�ساد�سة
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء
رئي�ص اللجنة العليا لتقنية املعلومات والت�سالت

حممد بن مبارك اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 ربيع الآخر 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 16 يـنـايـــــــــــــر 2017م
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وزارة الرتبية والتعليم
 قرار رقم )8/م ع ن/2017(

 بتعديل بع�ص اأحكام القرار رقم )3( ل�سنة 2007
ب�ساأن الالئحة المالية لموؤ�س�سات التعليم العالي الخا�سة 

وزير الرتبية والتعليم، رئي�س جمل�س التعليم العايل:
بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،

اخلا�شة  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  املالية  الالئحة  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 
وتعديالته،

وعلى قرار جمل�س التعليم العايل رقم )457( يف جل�شته رقم )2016/36( املنعقدة بتاريخ 15 
نوفمرب 2016م،

وبناًء على عْر�س الأمني العام ملجل�س التعليم العايل،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُي�شتبَدل بن�س املادة التا�شعة من القرار رقم )3( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة املالية ملوؤ�ش�شات 
التعليم العايل اخلا�شة، الن�س التي:

)املادة التا�سعة(:
�س ن�شبة ل تقل عن 3% من جممل الإيرادات ال�شـنويـة للموؤ�ش�شة للبحـث العلـمـي، ون�شبـة  "تخ�شَّ

ل تقل عن 2% من جممل الإيرادات ال�شنوية  للتنمية املهنية لأع�شاء هيئة التدري�س".

 املادة الثانية
على الأمني العام ملجل�س التعليم العايل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير الرتبية والتعليم
رئي�ص جمل�ص التعليم العايل

الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1438هـ
الـمــــوافـــــــق: 5 يـنـايــــــــــــر 2017م
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وزارة ال�سحة
 قرار رقم )2( ل�سنة 2017

ب�ساأن ر�سوم الخدمات ال�سحية لغير البحرينيين

وزيرة ال�شحة:
بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة وتعديالته، 

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

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )5 ( ل�شنة 1997 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة وتعديالته،

وعلى قرار وزير ال�شحة رقم )29( ل�شنة 1989 ب�شاأن ر�شوم اخلدمات ال�شحية وتعديالته،
وعلى قرار وزير ال�شحة رقم )29( ل�شنة 2014 ب�شاأن حتديد وتنظيم الرعاية ال�شحية الأ�شا�شية 

ل بالقرار رقم )6( ل�شنة 2015، لعمال املن�شاآت، املعدَّ
وعلى قرارات جمل�س الوزراء اأرقام )4،3،2( بجل�شته )2386( املنعقدة بتاريخ 14 نوفمرب 2016،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

تكون اأجرة فْح�س املر�شى من املقيمني من غري موظفي حكومة مملكة البحرين واأ�شرهم، ومن 
دنانري  �شبعة  ال�شحة،  بوزارة  املن�شاآت  لعمال  الأ�شا�شية  ال�شحية  الرعاية  نظام  يف  امل�شرتكني  غري 
لال�شت�شارة الطبية العامة، و�شبعة دنانري لال�شت�شارة الطبية لالأ�شنان فقط، وذلك عن كل مراجعة 

ملراكز وزارة ال�شحة وَمرافقها ال�شحية، وت�شمل هذه الأجرة املراجعات ال�شباحية وامل�شائية.

املادة الثانية
ل ُت�شرف الأدوية التي ي�شفها الأطباء للمر�شى امل�شار اإليهم يف املادة الأولى من هذا القرار من 
�شيدليات مراكز وزارة ال�شحة وَمرافقها ال�شحية، ويتحمل املري�س �شْرفها من ال�شيدليات اخلا�شة.

املادة الثالثة
الأ�شعة،  خدمات  املختربية،  التحاليل  )خدمات  الأخرى  ال�شحية  اخلدمات  اأجرة  فئات  د  حُتدَّ
اخلدمات الطبية لالأ�شنان، اخلدمات التمري�شية، خدمات رعاية الأمومة والطفولة، خدمات العالج 

الطبيعي( ِوْفقًا لالأ�شعار املعتَمدة بوزارة ال�شحة لهذه اخلدمات.
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املادة الرابعة
ُيلغى كل حكم يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

املادة اخلام�سة
على وكيل وزارة ال�شحة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

 وزيرة ال�سحة
فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ:  19 ربيع الآخر 1438هـ 
الـمـــوافـــــــق:   17 يـنـايـــــــــــــر 2017م
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وزارة املوا�سالت والت�سالت
 قرار رقم )1( ل�سنة 2017

 ب�ساأن نظام تراخي�ص �سيارات الأجرة )تاك�سي(
و�سيارات الأجرة تحت الطلب لل�سركات والموؤ�س�سات 

وزير املوا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات 
واملبيعات احلكومية وتعديالته،

وعلى قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادتني)17( و)18( 
منه، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015،

وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت، 
وعلى لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد، 
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
الف�سل الأول 
اأحكام عامة 
الفرع الأول

تعاريف
مادة )1(

يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا النظام، ذات املعاين الواردة يف لئحة تراخي�س اأن�شطة 
النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015. ويكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينة 

قرين كل منها، ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:
الالئحة: لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015،

�سيارات الأجرة )تاك�سي(: نقل الركاب مبركبات ل تقل �شعة الواحدة منها عن )5( ول تزيد عن )9( 
ركاب مبا يف ذلك ال�شائق، باأجر �شامل عن الرحلة، من خالل التجول يف ال�شوارع والطرق العامة 

اأو من خالل حمطات النتظار املخ�ش�شة لذلك.
�سيارات الأجرة حتت الطلب: نقل الركاب مبركبات ل تقل �شعة الواحدة منها عن )5( ول تزيد عن 
و�شيلة  باأية  طلِبها  طريق  عن  وذلك  الرحلة،  عن  �شامل  باأجر  ال�شائق،  ذلك  يف  مبا  ركاب   )9(
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ات�شال، والتي ل ي�شمح لها بالتجول يف الطرق للح�شول على الركاب.
املركبة: �شيارة الأجرة )تاك�شي( و�شيارة الأجرة حتت الطلب.

الفرع الثاين
نطاق �سريان النظام 

مادة )2(
مع مراعاة اأحكام لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام، ت�شري اأحكام هذا النظام على الرتاخي�س 
الأجرة حتت  و�شيارات  الأجرة  �شيارات  ن�شاَطي  واملوؤ�ش�شات ملزاولة  لل�شركات  الوزارة  ُت�شِدرها  التي 

الطلب.
الفرع الثالث

�سدور الرتخي�ص باملزايدة  
مادة )3(

الأجرة حتت  �سيارات  اأو  الأجرة  �سيارات  ن�ساط  ملزاولة  وامل�ؤ�س�سات  لل�سركات  الرتخي�ص  يك�ن 
وي�شدر  املزايدة.  تلك  الت�شغيل يف  الوزارة بطرح بطاقات  بقيام  املزايدة، وذلك  الطلب، عن طريق 
الرتخي�ص ِلـَمن ر�ست عليه املزايدة بعد ا�ستيفائه لل�سروط والأحكام املن�س��ص عليها يف الالئحة وهذا 

النظام.
مادة )4(

الت�شغيل  بطاقات  ت�شدر  ل  النظام،  هذا  من   )28( املادة  من  الثانية  الفقرة  اأحكام  مراعاة  مع  اأ. 
ملزاولة ن�ساط �سيارات الأجرة اأو �سيارات الأجرة حتت الطلب لل�سركات وامل�ؤ�س�سات اإل عن طريق 

املزايدة.
د يف وثائق املزايدة عدد بطاقات الت�شغيل ل�شيارات الأجرة اأو ل�شيارات الأجرة حتت  ب. يجب اأن يحدَّ

الطلب. 
�س له اأو اأية موؤ�ش�شة اأو �شركة جتارية مقيَّدة يف ال�شجل التجاري اأو قْيد الت�شجيل  ج. يجوز لأيِّ مرخَّ

ال�شرتاك يف املزايدة.

الفرع الرابع
احل�سول على الرتخي�ص 

مادة )5(
على  احل�شول  ميكنه  حتى  املزايدة،  عليه  تر�شو  َمن  على  يجب  الالئحة،  اأحكام  مراعاة  مع 

الرتخي�س، تزويد اإدارة تنظيم النقل الربي بالبيانات وامل�شتندات التالية:
اأ. قائمة نهائية بعدد �شيارات الأجرة اأو �شيارات الأجرة حتت الطلب التي �شوف ُت�شتخَدم يف مزاولة 
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ْنع، والطراز. الن�ساط، م�ستملة على بيان ن�ع ال�سيارة، �سنة ال�سُّ
ب. عنوان املقر. 

�س لوقوف واإيواء املركبات. ج. عنوان املكان املخ�شَّ
املطل�ب  للن�ساط  �سامل  ف  و�سْ فيها  مبنٌي  للرتخي�ص،  التالية  الثالث  لل�سن�ات  الت�سغيلية  اخلطة  د. 
فيها،  تعمل  التي  واملناطق  املقرتحة  عملها  و�شاعات  املركبات  ت�شغيل  حيث  من  به،  الرتخي�س 

وخطة تدريب ال�شائقني وغري ذلك.
دها الإدارة. هـ. اأية م�شتندات اأخرى حتدِّ

الف�سل الثاين
�صروط و موا�صفات املركبات

مادة )6(
مع مراعاة اأحكام املادة )20( من الالئحة، يجب اأْن تكون املركبة بحالة جيدة، بحيث ل يكون 
ْنِعها اأكرث من �شنتني عند طلب بطاقة الت�شغيل، ويف جميع الأحوال ل يجوز ترخي�س  قد م�شى على �شُ

ْنع. املركبة بعد مرور �شبع �شنوات من تاريخ ال�شُّ

مادة )7(
�سة ملزاولة ن�ساط �سيارات الأجرة عن )50( ول يزيد  �ص له املخ�سَّ اأ. يجب األ يقل عدد مركبات املرخَّ

على )300(.
�سة ملزاولة ن�ساط �سيارات الأجرة حتت الطلب عن  �ص له املخ�سَّ ب. يجب األ يقل عدد مركبات املرخَّ

)15( ول يزيد على )200(.

مادة )8(
ع مل�شقات يف املركبات من الداخل، ت�شتمل - دون ح�شر - على تعرفة الأجور، ومْنع  يجب و�شْ
الراكب  ي�شتطيع  بحيث  املركبة  لوحة  رقم  يبنيِّ  اخلارج   من  املركبة  جانبي  على  ومل�شق  التدخني، 

م�شاهدة كافة البيانات املتقدمة بو�شوح.

مادة )9(
دة من ِقَبل الوزارة - يف كل مركبة  اد حل�شاب اأجرة النقل - ِوْفقًا للتعرفة املحدَّ يجب تركيب عدَّ
ات�شال،  نظام  باأي  ْبط  للرَّ قاباًل  يكون  الربي،  النقل  تنظيم  اإدارة  دها  حتدِّ التي  املوا�شفات  وح�شب 
ويجب برجمته لُيظِهر قيمة الأجرة وم�شافة الرحلة بالكيلومرتات ومدتها، ورقم لوحة املركبة ورقم 

البطاقة التعريفية لل�شائق.
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مادة )10(
يجوز اأْن تكون اأجرة النقل ح�شب التفاق مع الراكب ودون ت�شغيل للعداد، على اأن ل تزيد الأجرة 
الهواتف  لتطبيقات  املركبة  ا�شتخدام  وذلك عند  الوزارة  قبل  دة من  املحدَّ التعرفة  عليها عن  املتََّفق 

الذكية يف احل�شول على الركاب.

مادة )11(
�س له احل�شول على موافقة الوزارة يف حال رغبته يف تقدمي اخلدمة با�شتخدام  يجب على املرخَّ

تطبيقات الهواتف الذكية.

مادة )12(
دة باأجهزة تكييف الهواء، واأْن يكون ناقل احلركة فيها اآليًا. اأ. يجب اأْن تكون املركبة مزوَّ

ب. يجب تركيب لوحة يف اأعلى �شيارات الأجرة مكتوب عليها كلمة )اأجرة( ت�شاء يف جميع اأوقات �شري 
املركبة با�شتثناء فرتات ت�شغيل العداد، وعند ا�شتخدام املركبة لتطبيقات الإنرتنت يف احل�شول 

على الركاب.

مادة )13(
ك املركبة �شعة )5( ركاب عن 1900 �شي �شي واأل يقل طولها عن 4750 ملم  اأ. يجب األ تقل �شعة حمرِّ

وعر�شها عن 1750 ملم وارتفاعها عن 1400 ملم.
ب. يجب األ تقل �شعة حمرك املركبة �شعة )6-9( ركاب عن 2400 �شي �شي و األ يقل طولها عن 4795 

ملم وعر�شها عن 1800 ملم وارتفاعها عن 1750 ملم.

مادة )14(
اأْن تكون املقاعد باجتاه �شرْي املركبة، واأل يقل عْر�س املقعد الأمامي عن 45 �شم،  واأل يقل  اأ. يجب 

�ُشْمك امل�شند عن 10 �شم، واأل يقل الرتفاع بني �شطح اأي مقعد و�شقف املركبة عن 85 �شم.
ب. يجب اأْن يكون للمركبة بابان يف كل جانب على الأقل، كما يجب اأْن يكون كامل �شقف املركبة ثابتًا 

وغري متحرك.
َنط والأغرا�س التي تخ�س الركاب.  ج. يجب اأْن يكون باملركبة �شندوق خلفي، يكفي لو�شع ال�شُّ

مادة )15(
القائد، 40 �شم لكل  اأ�شا�س تخ�شي�س 50 �شم لطول مقعد  الركاب باملركبات على  د عدد  يحدَّ
�شفني  من  اأكرث  يف  املركبة  مقاعد  كانت  واإذا  عْر�شه.  منت�شف  من  القيا�س  يكون  اأْن  على  راكب، 
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عَر�شيني فيجب األ تقل امل�شافة عما يلي:
م م�شند املقعد الأمامي عن 35 �شم. اأ. بني اأقرب نقطة من عجلة القيادة ومقدَّ

ب. بني ظهر م�شند املقعد الأمامي والأو�شط عن 70 �شم.
ج. بني ظهر كل من امل�شند الأو�شط ونهاية امل�شند اخللفي عن 85 �شم.

د. بني �شفوف املقاعد عن 25 �شم.
هـ. بني اأقرب نقطة من عجلة القيادة وظهر م�شند املقعد اخللفي عن 200 �شم، ويجب األ يقل عْر�س 

املقعد الأو�شط عن 35 �شم.

مادة )16(
د  اأو مقاعدها عن الت�شميم الأ�شلي بق�شْ اأو تعديل يف ج�شم املركبة  اأي تغيري   ل يجوز اإجراء 

احل�شول على املقا�شات امل�شار اإليها يف املادة ال�شابقة. 

مادة )17(
�ص لإي�اء املركبات ما يلي: مع مراعاة اأحكام املادة )28( من الالئحة، ُي�سرَتط يف املكان املخ�سَّ

اأ. األ يكون يف منطقة �شكنية.
ب. اأْن تكون م�شاحته كافية ل�شتيعاب 30% من املركبات، على األ تقل م�شاحته يف كل حال عن ا�شتيعاب 

عدد )10( مركبات. 
رًا. ج. اأْن يكون م�شوَّ

دها الإدارة. د. اأية ا�شرتاطات اأخرى حتدِّ

الف�سل الثالث
�ص له التزامات وم�سئوليات املرخَّ

مادة )18(
دة يف هذا الف�شل من هذا النظام  �س له القيام باللتزامات وامل�شئوليات املحدَّ يجب على املرخَّ

بالإ�شافة اإلى اللتزامات املن�شو�س عليها يف لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام.

مادة )19(
�س له اللتزام بالآتي: يجب على املرخَّ

الفنية  الناحية  من  الأجرة  اد  عدَّ �شالمة  من  والتاأكد  الدورية  وال�شيانة  الدائم  الفح�س  اإجراء  اأ. 
دها الوزارة. والت�شغيلية ِوْفقًا لال�شرتاطات التي حتدِّ

ـ�ص به،  �ص له مدير م�سئ�ل عن جميع الأعمال الفنية والإدارية للن�سـاط املرخَّ ب. اأْن يك�ن لدى املرخَّ
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ل تقل خربته العملية عن ثالث �شنوات يف اإدارة الأعمال. 
د ل�شائقي املركبات يحمل ا�شمه اأو عالمته التجارية التي �شدر بها الرتخي�س. ر زيٌّ موحَّ ج. اأْن يوفَّ

اأْن ي�شع عالمته التجارية التي �شدر بها الرتخي�س على املركبة من اخلارج بحيث ميكن روؤيتها  د. 
بو�شوح. 

مادة )20(
�شة ملركبات النقل العام الأخرى  �س له اأو �شائق املركبة ا�شتخدام املحطات املخ�شَّ اأ. ل يجوز للمرخَّ

�س به. يف مزاولة ن�شاطه املرخَّ
�شة  �س له ب�شيارات الأجرة حتت الطلب اأو �شائق املركبة ا�شتخدام املحطات املخ�شَّ ب. ل يجوز للمرخَّ

ل�شيارات الأجرة.
�س له اأو �شائق املركبة المتناع بغري مربر مقبول عن قبول وحْمل الركاب اأو الوقوف  ج. ل يجوز للمرخَّ

لهم عند الطلب.
د. ل يج�ز نْقل الركاب يف ن�ساط �سيارات الأجرة حتت الطلب، اإل عن طريق طلب اخلدمة. 

مادة )21(
دة  اد الأجرة اأو برجمته بخالف التعرفة املحدَّ �س له اأو �شائق املركبة التالعب بعدَّ ل يجوز للمرخَّ
د اإطالة الطريق  اد اأو تَعمُّ ي اأجرة تزيد عن الأجرة املبيَّنة يف العدَّ من ِقَبل الوزارة، كما ل يجوز َتقا�شِ

د زيادة الأجرة. بق�شْ

مادة )22(
�س املركبة لأيِّ عْطل اأو خلل، اأْن يوفر للركاب مركبة بديلة، وذلك  �س له يف حال تعرُّ يلتزم املرخَّ

خالل مدة ل جتاوز ال�شاعة من حدوث الُعْطل.

الف�سل الرابع
فْقد اأو تلف الرتخي�ص اأو بطاقة الت�سغيل

مادة )23(
�س له اأْن يطلب من الإدارة ا�شتخراج بدل فاقد اأو تالف يف حال فْقد الرتخي�س  يجب على املرخَّ

هت بياناتهما.  هما تلف اأو ُطِم�شت اأو �ُشوِّ اأو بطاقة الت�شغيل، اأو حلق باأيِّ

مادة )24(
م طلب احل�شول على بدل الفاقد اأو التالف اإلى الإدارة، ويرفق به الآتي: يقدَّ
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هت اأو اأ�شبحت ل ُتقراأ، اأو ما يفيد الفْقد  اأ. الرتخي�س اأو بطاقة الت�شغيل التي تلفت اأو ُطِم�شت اأو �ُشوِّ
حال حدوثه.

ب. ن�شخة من بطاقة اإثبات ال�شخ�شية.
ج. الإي�شال الدالُّ على �شداد الر�شوم املقررة.

مادة )25(
ق من  تتولى الإدارة بْحث الطلب ومطابقة بياناته على بيانات امللفات املوجودة لديها، وبعد التََّحقُّ

مطابقة البيانات ُي�شتخَرج الرتخي�س اأو بطاقة الت�شغيل.

الف�سل اخلام�ص
رْف�ص جتديد الرتخي�ص وبطاقة الت�سغيل

الفرع الأول
رْف�ص جتديد الرتخي�ص 

مادة )26(
�ص له كافة �سروط ومتطلبات الرتخي�ص  على الإدارة رْف�ص جتديد الرتخي�ص اإذا مل ي�ست�ف املرخَّ

املن�شو�س عليها يف الالئحة وهذا النظام. 

الفرع الثاين
رْف�ص جتديد بطاقة الت�سغيل

مادة )27(
على الإدارة رْف�س جتديد بطاقة الت�شغيل اإذا اأ�شبحت املركبة غري �شاحلة خلدمة اجلمهور اأو 

ًا من ال�سروط الالزمة للتجديد. تخالف اأيَّ

الف�سل ال�ساد�ص
اأحكام ختامية
الفرع الأول

توفيق الأو�ساع
مادة )28(

القائمة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  على  يجب  الالئحة،  من  باملادة )43(  الواردة  الأحكام  مبراعاة 
�س لها وقت العمل باأحكام هذا النظام توفيق اأو�شاعها مبا يتفق واأحكامه خالل �شنة من تاريخ  واملرخَّ

العمل به.
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تنظيم  اإدارة  لها  ُت�شِدر  اأْن  تراخي�شها، على  القائمة يف جتديد  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  وت�شتمر 
�س لها وقت العمل باأحكام هذا النظام. النقل الربي بطاقة ت�شغيل لكل مركبة مرخَّ

الفرع الثاين
اجلزاءات والتدابري

مادة )29(
�س  ت�شري اجلزاءات والتدابري املن�شو�س عليها يف املادة )37( من الالئحة يف حالة اإخالل املرخَّ
له اأو اأيٍّ من تابعيه باأيٍّ من التزاماته اأو با�شرتاطات الرتخي�س، كما ت�شري اأحكام الالئحة فيما مل يرد 

ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذا النظام.

الفرع الثالث
تنفيذ النظام والعمل به

مادة )30(
على وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد تنفيذ هذا النظام، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية. 

 وزير املوا�سالت والت�سالت
 كمال بن اأحمد حممد

 �شدر بتاريخ: 17 ربيع الآخر 1438هــ
 الـمـــــوافـــــق: 15 يـنـايــــــــــــــر 2017م
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مملكـة البحرين
هيئة البحرين للثقافة والآثار

)قطاع املوارد الب�سرية واملالية(
اإعالن مناق�سة

احلفاظ على تراث �سيد اللوؤلوؤ واإحياء القت�ساد 
يف املناطق احل�سرية باملحرق

BH -0061 اتفاقية ا�ست�سناع رقم

تعلن اإدارة املوارد الب�شرية واملالية عن طرح املناق�شات العامة التالية: 

مو�سوع املناق�سة
رقم 

املناق�سة
قيمة ال�سمان

 البتدائي
قيمة وثائق
 املناق�سة

املوعد النهائي  لتقدمي العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

الأعمال الإن�شائية اخلا�شة بال�شاحات
1 مار�سالأربعاء2016/09500050 العامة مل�شروع طريق اللوؤلوؤ

2017 1:30

ح�شلت حكومة مملكة البحرين على متويل من البنك الإ�شالمي للتنمية )IDB( لتغطية تكاليف 
وتعتزم  باملحرق،  احل�شرية  املناطق  يف  القت�شاد  واإحياء  اللوؤلوؤ  �شيد  تراث  على  احلفاظ  م�شروع 

احلكومة ا�شتخدام املبلغ ل�شراء الب�شائع وخدمات الأ�شغال املطلوبة يف اإطار هذا امل�شروع.
الرتاث  قائمة  على  )مدرجة  تاريخيًا  مبنى   12 و�شيانة  تاأهيل  اإعادة  املقرتح  امل�شروع  يت�شمن 
د هذه املباين �شردًا لق�شة  العاملي لليون�شكو( مت�شلة بطريق خم�ش�س للم�شي بطول 3.5 كم، وجت�شِّ
القت�شاد القائم على �شيد اللوؤلوؤ يف البحرين، و�شيطلق على هذا املوقع املت�شل�شل ا�شم )طريق اللوؤلوؤ(. 
ذ يف اإطار  هذا امل�شروع اأعمال ِحْفظ واإعادة تاأهيل عدد من املباين  وبالإ�شافة اإلى هذه املباين، �شُتنفَّ
الأخرى ذات القيمة التاريخية العالية واأعمال تطوير واجهة نحو 750 منزًل. كما ي�شمل امل�شروع اأي�شًا 

اإن�شاء 17 �شاحة عامة مفتوحة، ومركز للزوار، وج�شر م�شاة، و 4 مباٍن ملواقف ال�شيارات.
يخ�س هذا الإ�شعار حتديدًا عْقدًا لتنفيذ اأعمال اإن�شاء ال�شاحات العامة املفتوحة املذكورة اأعاله 
 )KGDVS( والواقعة على طريق �شيد اللوؤلوؤ. وقد مت ت�شميم هذه الأماكن من قبل مكتب )وعددها 17(
رة توفر التظليل والإ�شاءة، و�شيكون باإمكان جميع اأفراد املجتمع ال�شتفادة  وهي تت�شمن �شاحات م�شجَّ
من هذه الأماكن بطرق عديدة، كما �شرتتقي هذه الأماكن بتجربة التجول والتمتع بالهواء الطلق يف 
عالمات  اأي�شًا  هناك  �شتكون  كما  ه.  َنزُّ والتَّ والراحة  والرتفيه  ع  للتجمُّ مكانًا  و�شتوفر  املحرق،  �شوارع 
اإر�شاد للزوار على طول طريق اللوؤلوؤ، وهي عبارة عن عنا�شر اإنارة لت�شهيل اكت�شاف الطريق. وترتاوح 

اأبعاد هذه ال�شاحات العامة ما بني 90 وحتى 400 مرت مربع.
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الت�شال  الالزمة   الكفاءة  فيهم  تتوافر  ممن  املناق�شة  هذه  يف  الدخول  يف  الراغبني  فعلى  	•
اأو)17299875(  اأو)17299876(   )17299878( رقم  هاتف  على  الإدارية  اخلدمات  بق�شم 
https://( الإلكرتوين  املوقع  على  والدخول  الر�شمي،  الدوام  خالل  اأو)17298734( 

املناق�شة  وثائق  على  واحل�شول  لل�شراء   )etendering.tenderboard.gov.bh
باإدخال ا�شم ال�شركة والرقم ال�شري، اعتبارًا من  29 دي�شمرب 2016 حتى تاريخ 1 مار�س 2017، 
جميع  )ويف  اأقل  اأيهما  العطاء  قيمة  من   %1 اأو  اأعاله  اإليه  امل�شار  البتدائي  ال�شمان  مبلغ  ودفع 
الأحوال يجب اأْن ل تقل قيمة ال�شمان البتدائي  عن 100 دينار بحريني( وذلك  يف �شكل �شيك 
ق  اأو بولي�شة تاأمني  من اإحدى املوؤ�ش�شات املالية املحلية اأو نقدًا،  ق اأو خطاب �شمان م�شدَّ م�شدَّ
على اأْن يكون هذا ال�شمان  �شاري املفعول طوال مدة �شريان العطاء املن�شو�س عليها يف وثائق 

املناق�شة.
الت�شال  ميكنكم  اأعاله،  املذكور  املوقع  يف  الإلكرتوين  املناق�شات  نظام  ل�شتخدام  • وللم�شاعدة 

بالأرقام املخ�ش�شة للم�شاعدة )17566617( اأو )17566641(.
الطابق  واملزايدات يف  املناق�شات  لذلك مبكاتب جمل�س  �س  املخ�شَّ ال�شندوق  العطاءات يف  • تودع 

ال�شابع بربج املوؤيد يف  منطقة �شاحية ال�شيف.
• كما يجب مراعاة ال�سروط التالية:

1. اأْن ترَفق ن�سخة من �سهادة ال�سجل التجاري على اأْن تك�ن م�ستملة على ن�ساط م��س�ع املناق�سة.
2. اأْن تدون الأ�شعار الإجمالية و اأ�شعار الوحدات )بح�شب الأحوال( على ال�شتمارة رقم ) م م 02(.يف 

3. اأْن ترَفق �شهادة �شاحلة لإثبات ن�شبة البحرنة �شادرة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
اأو  مة �شمن العطاءات بخامت ال�شركة  اأو امل�شورة( املقدَّ 4. �شرورة خْتم جميع امل�شتندات )الأ�شلية 

مة العطاء. املوؤ�ش�شة اأو اجلهة مقدِّ
اًل لوثائق املناق�شة.      يعترب هذا الإعالن مكمِّ
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Kingdom of  Bahrain
Bahrain Authority for Culture & Antiquities
Directorate Of Human Resources & Finance

MUHARRAQ PEARLING HERITAGE CONSERVATION 
AND URBAN ECONOMIC REVIVAL (Istisna’a No. BH-6100)

The Directorate of Human & Financial Resources invites quotations for the 
following tender : 

Tender Title

Tender N
o.

Initial B
ond

Tender fees

Closing Date

Day Date Time

Construction of the Pearl 
Path Public Squares 09/2016 5000 50 Wednesday

01
March 
2017

13:30

The Government of the Kingdom of Bahrain has received financing from the 
Islamic Development Bank (IDB) towards the costs of the Muharraq Pearling Heritage 
Conservation and Urban Economic Revival Project in the city of Muharraq and intends 
to apply the proceeds to payments for the eligible goods and works to be procured 
under this project.

The project involves the rehabilitation and conservation of 12 historical buildings 
(inscribed on the UNESCO World Heritage List) linked through a 3.5 km long walking 
trail, embodying the Narrative of the Pearling Economy in Bahrain. This serial site 
is referred to as the Pearling Pathway. In addition to these buildings, a number of 
properties of significant historic value shall also be conserved and  rehabilitated under 
this project along with façade upgrading for an estimated of 750 houses. The project 
also involves construction of 17 open public spaces, a visitor center, pedestrian bridge 
and 4 parking buildings.

The object of this procurement notice is the execution contract for the construction 
of 17 open public spaces along the Pearling Pathway. Designed by Office KGDVS 
and equipped with trees providing shading and lighting elements, these spaces are 
destined to be appropriated  by the all members of the community in a multitude of 
ways, improving the outdoor experience of the Muharraq streets and providing a 
place for gathering, leisure, recreation, and rest. They are also markers for visitors to 
find their way along the Pearling Pathway and are connected by lighting elements to 
facilitate the way finding process. The dimensions of the Public spaces vary between 
90 and 400 square meters. 

• Those who are Capable and want to participate  in the above tender has to call 
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the Administration Services Section (Tel: 17299878) or (17299876) or (17299875) or 
(17298734)    during the working hours; and log in the website (https://etendering.
tenderboard.gov.bh  ) to purchase the documents using the company’s user name and 
password,  on 29/12/2016.  Last date for collection Tender documents is  01/03/2017 
and to Enclose with his offer the Initial Bond for the amount specified  above, provided 
that no initial bonds value 1% from the total cost or shall be less than BD. 100/-  . The 
initial bond should be in the form of a Certified Cheque, Bank Guarantee , cash or 
Insurance Policy valid for the duration specified in the tender documents.
• For assistance in using the website mentioned above, participants can call help desk 
(17566617) or (17566641).
• Offers should be deposited in the tender box provided at Tendering submission office, 
Tender Board's Office at Al Moayeed Tower , Seef Area , ( 7th Floor ).
• In addition these conditions has to be considered:
1. Enclose copy of the Commercial Registration Bill, for the current year, and has to be 
included/matched with the tender subjects.
2. Form no.  )TB 02  (is to be filled completely, mentioning the Total Tender Value and 
Unit Price (accordingly).
3. Enclose a certificate of compliance with the employment percentages for Bahraini 
manpower issued by the Ministry of Labour.
4. All tender documents ( Original / Copy ) which has been submitted with the offers 
should be stamped with the companie's Stamp.
• This advertisement is considered to be a supplementary to the tender  Documents.
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م�سرف البحرين املركزي
 قرار رقم )1( ل�سنة 2017

 ب�ساأن اإلغاء الترخي�ص الممنوح
ل�سركة فيب�ص كوموديتيز �ص�م�ب� )مقفلة(

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

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وعلى الإخطار املر�َشل من م�شرف البحرين املركزي ل�شركة فيب�س كوموديتيز �س.م.ب. )م( 

بتاريخ 9 يناير 2017 ب�شاأن اإلغاء الرتخي�س املمنوح لل�شركة،
وبناًء توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

عمالئهم(  وح�شابات  ح�شاباتهم  ل�شالح  العاملون  املالية  الأوراق  )و�شطاء  ترخي�س  ُيلغى 
وترخي�س )و�شطاء الت�شوية والتََّقا�ِس والإيداع املركزي( املمنوح ل�شركة فيب�س كوموديتيز �س.م.ب. 

)م( بتاريخ 13 مار�س 2013 وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 84448-1.

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 11 ربيع الآخر 1438هـ
الـمــــوافـــــــق: 9 يـنـايـــــــــــــــر 2016م
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م�سرف البحرين املركزي
 قرار رقم )2( ل�سنة 2017

 ب�ساأن مْنح ترخي�ص ل�سركة
 اإثمار القاب�سة �ص�م�ب�

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

)64( ل�شنة   2006 وتعديالته،
وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

مُتنح �شركة اإثمار القاب�شة �س.م.ب ترخي�س )�شركة ا�شتثمار – الفئة 1(.

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 17 ربيع الآخر 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 15 يـنــايـــــــــــــر 2017م
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اإعالنات مركز الم�ستثمرين

اإعالن رقم )66( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
 965 )زائد  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  الفهد،  ر�شدان  �شليمان  خالد  ال�شيد/ 
املوؤ�ش�شة  من  الأول  الفرع  على  حتويل  طالبًا   ،92779 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  للتجارة(، 
اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، 
اأحمد ح�شن حممد  اأحمد ح�شن حممد حممود الكندري، وعبدالعزيز  ال�شادة/ نواف  واإدخال 

حممود الكندري، و�شعد مو�شى مو�شى عي�شى �شركاء يف ال�شركة.
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )67( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد 

اإلى �سركة ت�سامن 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم حممد 
اإبراهيم علي هرونه، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )ارميثه لرتكيب واإزالة الإعالنات �س.�س.و(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 25539، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 
األف )1،000( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شادة/ عي�شى عبدعلي عبدالهادي حم�شن، وزينب ح�شن يو�شف يحيى، 

واأني�شة علي اأحمد علي، وفاطمة علي اأحمد علي، ومكية ربيع اإبراهيم علي احللواكي �شركاء يف ال�شركة.
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )68( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة 

)فورتني �ستارز للمقاولت ذ�م�م( 
ال�شركة  ال�شركاء يف  بناًء على قرار  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )فورتني �شتارز للمقاولت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 78560، فقد 
تقدم ال�شركاء اإليه معلنني قرارهم ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية وتعيني ال�شيد/ علوي ال�شيد م�شطفى ح�شني علوي 

م�شفيًا لل�شركة. 
التجارية  ال�شركات  قانون  من   )325( املادة  لن�س  وفقًا  انتهت  قد  الإدارة  جمل�س  �شلطة  اأن  امل�شفي  يعلن  بهذا 
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ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وعماًل بن�س املادة )335( من قانون ال�شركات املذكور على كل من 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها  دة واملربِّ لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )69( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد
اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

ر�شيد  علي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
القيد  امل�شجلة مبوجب  املتكاملة �س.�س.و(،  للخدمات  ا�شم )�شريكل  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  الفواز، مالك �شركة 
رقم 71784، طالبًا تغيري الو�شع القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 
ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، وذلك بناًء على تنازل املالك املذكور عن 150 ح�شة من احل�ش�س التي ميتلكها 

البالغة ن�شبتها 75% الى ال�شيد/ ر�شيد حممد �شنتوف الفواز.
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )70( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك املوؤ�ش�شة الفردية 
التي حتمل ا�شم )�شياغة املجرة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 1887، طالبًا حتويل الفرع من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات 
م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره األف ومائتي )12،000( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيد/ ثي�شال كمار با�شكر 

وال�شيد/ با�شكر مهانالل الهنديي اجلن�شية �شريكني يف ال�شركة. 
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )71( ل�سنة 2017
ب�ساأن تخفي�ص راأ�سمال �سركة 

)املري�سي العقارية ذ�م�م(
اإليه اأ�شحاب ال�شركة ذات  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )املري�شي العقارية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 89795، طالبني تخفي�س 

راأ�شمال ال�شركة من مائتني وخم�شني األف )250،000( دينار بحريني اإلى ع�شرين األف )20،000( دينار بحريني.
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )72( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإلى موؤ�س�سة فردية 
اإليه اأ�شحاب ال�شركة ذات  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )مركز نريفانا ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 78135، طالبني حتويل ال�شركة 
الى موؤ�ش�شة فردية، ونقل ملكيتها اإلى ال�شيد/ عبدالرحمن عبداهلل علي قا�شم فخرو، ذلك مبوجب اإقرار التنازل اإليه من 

ال�شركاء يف ال�شركة.
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

 اإعالن رقم )73( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

)اأوكيانو�ص فيوز للتطوير العقاري �ص��ص�و(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل حممد 
�س.�س.و(،  العقاري  للتطوير  فيوز  )اأوكيانو�س  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  عن  نيابة  اجل�شمي،  عبداهلل 
اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  لل�شركة  م�شفيًا  باعتباره  طالبًا   ،65252 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، ا�شتنادًا اإلى املواد من رقم )320( لغاية رقم )344( من قانون ال�شركات التجارية 

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

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

اإعالن رقم )74( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ هبة حممد 
خليل �شلمان اجلزاف، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شندووا البناء(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 100298، 

والتي تن�شط عرب فرعيها التاليني:
- الفرع رقم 1، امل�سمى )�سندووا البناء( والذي ُيزاَول فيه ن�ساط ت�سييد املباين. 

- الفرع رقم 2، امل�شمى )�شندووا خدمات جتارية( والذي ُتزاَول فيه اأن�شطة تتعلق بالإعالنات التجارية وبحوث ال�شوق، 
ومناولة الب�شائع.

وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  بفرعيها  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة 
مقداره األف )1،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيدة/ هما ال�شيد عبدالواحد عبداهلل علي �شريكة فيها.

رة لالعرتا�س  دة واملربِّ فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ
خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )75( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

)اأر�ص امل�ستقبل للمقاولت �ص��ص�و(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه رمي عبدالر�شول حبيب 
امل�شجلة مبوجب  �س.�س.و(،  للمقاولت  امل�شتقبل  )اأر�س  ا�شم  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  ح�شن ح�شني، 
القيد رقم 81290، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة 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.                                                    
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )76( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة 
حممد  علي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
علي تقي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأقم�شه جهينة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 3130-2، طالبًا حتويل 
املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، حتت ا�شم �شركة )اأقم�شة جهينة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( 

دينار بحريني.
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )77( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية 
اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة  

كميل  املحامي  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحب  املاحوزي،  ح�شني  عبداهلل  اأحمد  �شاكر  ال�شيد/  عن  نيابة  العلوي،  �شادق 
)املاحوزي للمالب�س اجلاهزة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 20027، طالبًا حتويل الفرع اخلام�س من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة 
ذات م�شئولية حمدودة، برقم �شجل جديد، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ نواق اأبوبكر 

ما�شريينتا فيدي اأبوبكر، الهندي اجلن�شية �شريكًا يف ال�شركة.
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )78( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية
�سركة )الوفرة العقارية ذ�م�م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عالء عبدعلي 
حبيب مدارا، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )الوكرة العقارية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 70304، طالبًا باعتباره م�شفيًا لل�شركة 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.                     
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )79( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة الت�سامن )جنم البدر للمقاولت(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه بدرية اإبراهيم احل�شيني 
و�شريكها، �شاحبا �شركة الت�شامن التي حتمل ا�شم )جنم البدر للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 95074، طالبني 
اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة 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.                                                    
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )80( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
اإليه املهند�س اأحمد حممد  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
يو�شف م�شطفى، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )معارج لتطوير النظم �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 98484-1، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وذلك بناء على 
تنازل املالك اأحمد حممد يو�شف م�شطفى، عن 40% من ملكيته يف ال�شركة اإلى ال�شيد/  �شعد علي ح�شن اأحمد  )ن�شبة 

20%( وال�شيد/ م�شطفي اأني�س جاد خليل )ن�شبة 20%( وبراأ�شمال مقداره  ثالثة  اآلف )3،000( دينار بحريني.
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )81( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار اأعمال ت�سفية �سركة 

)هيثم ال�ساخوري ملقاولت البناء/ ت�سامن( 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ هيثم عبداجلليل 
امل�شجلة  البناء/ ت�شامن(،  ال�شاخوري ملقاولت  ا�شم )هيثم  التي حتمل  الت�شامن  و�شريكته، �شاحبا �شركة  ال�شاخوري 
ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبني   ،99859 رقم  القيد  مبوجب 

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

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

اإعالن رقم )82( ل�سنة 2017  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 
�سركة )الدانة القاب�سة �ص��ص�و(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ظافر بن �شعيد 
اأبوهتله، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )الدانة القاب�شة �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 104201، 
طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم 

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

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

اإعالن رقم )83( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ نادرة حممد 
عبداهلل عبدالرحمن، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بوابة م�شقط للمقاولت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 63656، والتي تزاول اأن�شطة متكاملة لدعم املرافق، ولي�شمل ذلك احلرا�شة والأن�شطة الأمنية، طالبة حتويل الفرع 
دينار   )5،000( اآلف  خم�شة  مقداره  وبراأ�شمال  لها،  مملوكة  حمدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة  من  الثاين 

بحريني، واإدخال ال�شيد/ اإ�شماعيل اأحمد موزومدر �شريكًا فيها.
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )84( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

 فرع ال�سركة الأجنبية
)مار�ص/ ال�سرق الأو�سط - ليمتد(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شركة الأجنبية التي 
اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  القيد رقم -1 32543، طالبة  امل�شجلة مبوجب  – ليمتد(،  الأو�شط  ال�شرق  ا�شم )مار�س/  حتمل 
ت�شفية فرعها مبملكة البحرين ت�شفية اختيارية و�شطب قيده من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية 

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

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

اإعالن رقم )85( ل�سنة  2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )نور املنى للمقاولت/ ت�سامن(
عي�شى  ناجي  منى  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
و�شريكها، �شاحبا �شركة الت�شامن التي حتمل ا�شم )نور املنى للمقاولت ت�شامن(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 95991، 
قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  لل�شركة  قانونييني  م�شفيني  باعتبارهما  طالبني 

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

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

اإعالن رقم )86( ل�سنة 2017 
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )عفاف النور للمظالت �ص��ص�و(
اإليه عفاف على حممد  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
ح�شن جمعه، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )عفاف النور للمظالت �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد 
وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبة   ،99624 رقم 

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

خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )87( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة 
العتماد  موؤ�ش�شة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شيدة/ ظبية را�شد عبداهلل را�شد الع�شار، �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة برقم قيد جديد، وبراأ�شمال مقداره  61230، طالبة حتويل الفرع الأول من املوؤ�ش�شة 
األف )30،000( دينار بحريني، واإدخال كل من: ال�شيد/ �شيد �شالح اأمني حممد عثمان، البحريني اجلن�شية،  ثالثون 

ال�شيد/ م�شطفى حممد �شيد حممد فهمي، امل�شري اجلن�شية، �شريكني يف ال�شركة. 
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )88( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد 
اإليه اأ�شحاب ال�شركة ذات  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شجلة مبوجب  الإدارية ذ.م.م(،  واإثنان وخم�شون لال�شت�شارات  وت�شعمائة  ا�شم )األف  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية 
القيد رقم95354-1 ، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، نظرًا لن�شحاب 
جميع ال�شركاء وحتويل جميع احل�ش�س اإلى ال�شيد/ هادي اإح�شان عبدالرحمن �شناعة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف 

)20،000( دينار بحريني.
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )89( ل�سنة 2017

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة

املحامي ح�شن  اإليه مكتب  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ق�شر  )مطعم  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  ح�شن،  علي  حممد  �شمرية  ال�شيدة/  عن  نيابة  املخرق،  �شعيد 
يارا(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 20642، طالبًا حتويل الفروع اأرقام 12 و14 و18 من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية 

حمدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني. 
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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 اإعالن رقم )90( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ثامر بن ح�شن بن 
حممد البحراين، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مندي الأح�شاء(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 100906، طالبًا 
األف )1،000(  وبراأ�شمال مقداره  �شركة ذات م�شئولية حمدودة،  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري 

دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ علي جعفر علي جا�شم احلايكي �شريكًا يف ال�شركة.
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )91( ل�سنة 2017

ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

�سركة )بيال في�ستا القاب�سة �ص��ص�و(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه �شاحب �شركة ال�شخ�س 
الواحد التي حتمل ا�شم )بيال في�شتا القاب�شة �س �س.و.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 72901، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال 
التجارية ال�شادر  ال�شركات  التجاري، وفقًا لأحكام قانون  ال�شجل  ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من  ت�شفية 

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

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

اإعالن رقم )92( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
اأحمد  علي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبداهلل ر�شي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 33777، طالبًا حتويل الفروع التالية من موؤ�ش�شته اإلى 

�شركة ذات م�شئولية حمدودة، والفروع هي:
1- الفرع رقم 2 امل�سمى )اأزياء �ستي ماك�ص( والذي يزاَول فيه ن�ساط جتارة/ بيع امللب��سات والأحذية والأ�سناف اجللدية، 

وجتارة/ بيع املن�شوجات، وتف�شيل وخياطة وحياكة املالب�س. 
2- الفرع رقم 6 امل�سمى اأي�سًا )اأزياء �ستي ماك�ص( والذي يزاَول فيه ن�ساط جتارة/ بيع امللب��سات والأحذية والأ�سناف 

اجللدية، وتف�شيل وخياطة وحياكة املالب�س. 
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3- الفرع رقم 10 امل�سمى )�ساندريا في�سن( والذي يزاَول فيه ن�ساط جتارة/ بيع امللب��سات والأحذية والأ�سناف اجللدية، 
ال�شاعات  بيع  وجتارة/  الزينة،  و�شابون  التجميل  وم�شتح�شرات  العطور  بيع  وجتارة/  املن�شوجات،  بيع  وجتارة/ 

باأنواعها واملجوهرات وامل�شوغات. 
4- الفرع رقم 11 امل�سمى كذلك )اأزياء �ستي ماك�ص( والذي يزاَول فيه ن�ساط جتارة/ بيع امللب��سات والأحذية والأ�سناف 
اجللدية، وجتارة/ بيع املن�شوجات، وجتارة/ بيع الأجهزة املنزلية )الراديو، التلفزيون، الثالجات ...اإلخ(، جتارة/ 

بيع ال�شاعات باأنواعها واملجوهرات وامل�شوغات. 
 5- الفرع رقم  12 امل�سمى )اأزياء �ستي ماك�ص( اأي�سًا والذي يزاَول فيه ن�ساط جتارة/ بيع امللب��سات والأحذية والأ�سناف 

اجللدية، وجتارة/ بيع القرطا�شية واأدوات واأجهزة الفنون واحلرف اليدوية والأدوات املكتبية واملهنية. 
ال�شركة، وهم عبدالقادر  �شركاء يف  اأ�شماوؤهم  التالية  ال�شادة  اإدخال  دينار،  اآلف )5،000(  وبراأ�شمال مقداره خم�شة 

بوفول كاندييل، وجم�شري بوفول كاندي �شاهتي، وجنيد بوفول كاندي �شاهتي.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى    

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

اإعالن رقم )93( ل�سنة 2017
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�شيد/ نبيل اأحمد يو�شف 
ح�شن يتيم، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )نبيل اأحمد يو�شف امل�شجلة مبوجب القيد رقم 35189، طالبًا تغيري 

ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره مائة )100( دينار بحريني. 
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )94( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عادل عبداملجيد 
عبداحل�شني ال�شاعاتي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )ميمار�شنان للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 101032، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 

ثالثون األف )30،000( دينار بحريني، واإدخال NIJAM KANNAMKILAKATH JAMAL �شريكًا يف ال�شركة. 
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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



اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الدعوى: 6/07059/2013/04
بيع باملزاد العلني

المتحدة  ال�شركة  عليها  بالمحكوم  الخا�شة  الأغرا�س  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
للمباني ال�شناعية التي تم حجزها في مبنى 1500 طريق 55 مجمع 955 وقد حددت المحكمة تاريخ 2017/2/6 
ال�شراء مراجعة  المرفق فعلى كل من لديه رغبه في  الك�شف  للمزايدة عليها في مكانها والأغرا�س هي: ح�شب 
الدلل/ احمد عي�شى المالكي )هاتف 33519195( اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل اثناء اأوقات الدوام الر�شمي 

بموجب ملف التنفيذ رقم 6/07059/2013/04
قا�سي حمكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 6/04783/2016/14
تبليغ باحل�سور

المدعية: ندى عبدالح�شين محمد ح�شين. رقمها ال�شخ�شي: 681103124. جن�شيتها بحرينية. بوا�شطة وكيلتها 
جن�شيته:   .770159095 ال�شخ�شي:  رقمه  هاني.  عبدالزهره   م�شلم  عليه:  المدعى  �شيف.  ناجي  �شيف  وفاء 

بحريني. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: هجران.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى )الدائرة الجعفرية( وقبل الف�شل في المو�شوع باإ�شدار حكمها 
التمهيدي باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة و�شهادة ال�شهود بما 
فيها البينة ال�شرعية هجران وعدم اإنفاق المدعى عليه، و�شرحت للمدعى عليه النفي بذات الطرق وحددت جل�شة 

يوم الثنين 2017/02/06م للتحقيق.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية الأولى

رقم الدعوى: 5/03722/2016/14
تبليغ باحل�سور

وكيلته  بوا�شطة  بحريني.  جن�شيته:   .600106128 ال�شخ�شي:  رقمه  الحايكي.  علي  علي  مبارك  هاني  المدعي: 
المنطقة   317 1704 مجمع  283 طريق  بناية  الر�شي�س  برج   142 مكتب  يو�شف،  اأحمد  �شعد  المحامية/ هدى 
الدبلوما�شية �س.ب 10238 المدعى عليها: هدى جمعه عبداهلل ح�شن الحداد رقمها ال�شخ�شي 610135694. 
هياف   ،911102108 ال�شخ�شي  ورقمه  الحايكي  علي  مبارك  هاني  ها�شم  وهم:  المدخلين  عليهم  المدعى 
هاني مبارك علي الحايكي ورقمها ال�شخ�شي 921204620، ميثم هاني مبارك علي الحايكي ورقمه ال�شخ�شي 
891110569، هيثم هاني مبارك علي الحايكي ورقمه ال�شخ�شي 860107388، ه�شام هاني مبارك علي الحايكي 

ورقمه ال�شخ�شي 861205227 )بحرينيين الجن�شية( مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب الغاء النفقة.
تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية الثالثة )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليهم المذكورين باأنهم اإذا لم يح�شروا اأو 
يعينوا لهم وكيال ينوب عنهم بالح�شور لجل�شة يوم الأحد 2017/02/12، فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقهم غيابيا 

بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية اجلعفرية الثالثة
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رقم الدعوى: 8/4829/2016/14
تبليغ باحل�سور

المدعية: زينب ال�شيد ها�شم عبداهلل ها�شم. رقمها ال�شخ�شي: 680902368. جن�شيتها بحرينية. �شقه 21 مبنى 
1093 طريق 1523 مجمع 815 مدينة عي�شى. المدعى عليه محمد ر�شا يو�شف �شلمان يو�شف. جن�شيته: بحريني. 

مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: اأثبات الهجران.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الثانية )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليه المذكور باأنه اإذا لم يح�شر اأو 
يعين له وكيال ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الثنين 2017/3/6م، فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما 

يتق�شي به ال�شرع الحنيف.

رقم الدعوى: 3/08638/2010/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الكائن في توبلي والم�شجل بموجب المقدمة رقم 
ال�شخ�شي:  ورقمه  احمد محمد  عي�شى  احمد  ال�شيد  بالمنفذ �شده/  الخا�س  رقم 19047.  وثيقة   7712/2001
630041369 وذلك في تاريخ 2017/2/15 للمزايدة عليه في قاعة محكمة التنفيذ الخام�شة في تمام ال�شاعة 

-/9 �شباحا، على اأن يبداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي وقدره 950000 دينار.
اإدارة  اأو   )33233435( هاتف  القا�شمي  عبدالحميد  الدلل/  مراجعة  المزايدة  في  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
اأوقات الدوام الر�شمي وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم  التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون ال�شالمية والأوقاف في 

3/08638/2010/04
قا�سي حمكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 4/17021/2016/02
تبليغ باحل�سور

الدعوى: مطالب  واأولده �شفة  المدعى عليه/ �شركة جمعة عبد محمد  المدعي: حبيب محمد جا�شم عبداهلل. 
عمالية.

لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 2017/2/8م لنظر 
الدعوى ليعلم. 

قا�سي اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى: 6/6504/2016/02
تبليغ باحل�سور

التجارية.  نابولي  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعي  ال�شمالن.  �شعد عبداهلل  المدعي:  اآرماني. محامي   armani المدعي: 
�شجل تجاري: 41252-2. �شقة 312 مبنى 2648 �شارع 5720 اأمواج 527. مو�شوع الدعوى: م�شادرة الب�شائع.

لذا تعلن المحكمة الكبرى الإدارية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/07 لنظر 
الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى الإدارية
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رقم الدعوى: 9/6782/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: ايف �شان لوران. محامي المدعي: �شعد عبداهلل ال�شمالن. مدعي عليه   موؤ�ش�شة نابولي التجارية. �شجل 
تجاري: 41252-2. �شقة 312 مبنى 2648 �شارع 5720 اأمواج 257. مو�شوع الدعوى: وقف الفراج الجمركي.

لذا تعلن المحكمة الكبرى الإدارية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/06 لنظر 
الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى الإدارية
رقم الدعوى: 6/5966/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: رولك�س ROLEX. محامي المدعي: �شعد عبداهلل ال�شمالن. مدعي عليه موؤ�ش�شة نابولي التجارية. �شجل 

تجاري: 41252-2. �شقة 312 مبنى 2648 �شارع 5720 اأمواج 257. مو�شوع الدعوى: وقف الفراج الجمركي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى الإدارية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/06 لنظر 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى الإدارية

رقم الدعوى: 9/13441/2011/02
تبليغ باحل�سور

عبداهلل  محمد  عليه:  مدعي  جابر.  جابر  مح�شن  مها  المدعي:  محامي  البنعلي.  بركات  عبدالرحمن  المدعي: 
الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   337 مجمع   3727 طريق   1247 مبنى   .470105992 �شخ�شي:  رقم  العي�شى.  احمد 

مدنية متنوعة.
العقدين  وبطالن  برد  باأنها حكمت  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
الموؤرخين 1987/8/14 و2001/5/1 �شند الدعوى، وحددت جل�شة 2016/12/25 للتنا�شل في المو�شوع واأبقت 

الف�شل في الم�شروفات، 
وقد حددت جل�شة 2017/02/06 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الولى
رقم الدعوى: 9/12002/2009/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: ح�شام �شليمان عبدالرحمن ال�شالح. محامي المدعي: ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة. مدعي عليها 
الأولى: ال�شركة الوطنية لخدمات الأمن وال�شالمة. مدعى عليه ثاني: ال�شيخ فواز عبداهلل الخليفة. مدعى عليه 
يو�شف خرياطي. مكتب 43 مبنى 66 طريق 383  رابع: جاد  الع�شيري. مدعى عليه  ثالث: عبدالمح�شن م�شعود 

مجمع 316 المنامة. مو�شوع الدعوى: منازعات تجارية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعى عليهم المذكورين اأعاله بورود التقرير، وقد حددت جل�شة 

2017/02/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الولى
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رقم الدعوى: 3/160/2017/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة
هيا مرزوق را�سد مرزوق

ال�شخ�شي:  الرقم  مرزوق  را�شد  مرزوق  هيا  المتوفاة  تركة  فتح  عن  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
760403783.فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليها اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة 
خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة.  وقد حددت المحكمة 

جل�شة 2017/2/22 لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 7/9541/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. محامي المدعية: احمد محمد احمد عبداهلل المدعي عليها: �شركة 
دار الميثاق ل�شحافة والن�شر. �شجل تجاري: 1-51425. مبنى 121 �شقة 21 طريق 113 مجمع 711 توبلي. مو�شوع 

الدعوى: ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/09 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الولى

رقم الدعوى: 9/9652/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: وزارة الإ�شكان. يمثلها: جهاز ق�شايا الدولة. المدعي عليه: عي�شى حمد عبداهلل بادي المناعي. رقم 
موؤقت: 201608355. مبنى :5753 طريق 4259 مجمع 242 عراد. مو�شوع الدعوى: اإلغاء قرار.

لذا تعلن المحكمة الكبرى الإدارية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/09 لنظر 
الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى الإدارية
رقم الدعوى: 4/16519/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. محامي المدعي: طيبه احمد ايوب احمد حميد. مدعي عليه: �شلمان 
يحيى النور اكبر �شليم. رقم موؤقت: 201514563. مبنى 146 طريق 1 مجمع 951 ع�شكر. مو�شوع الدعوى: اإ�شدار 

بدل فاقد ل�شورة تنفيذية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/09 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الولى

رقم الدعوى: 4/2633/2016/02
تبليغ باحل�سور

Anisur Rahman Sirazi ferdouse. محامي المدعي: وجيهة علي عبدالح�شين حمد. المدعي عليه:  المدعي: 
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م�شنع الهادئ لالألمونيوم والحديد المطاوع. رقم موؤقت: 201602919. مبنى 21 طريق 1004 مجمع 109 الحد 
ل�شاحبته علياء احمد علي النعيمي. مو�شوع الدعوى: اإلغاء قرار.

لذا تعلن المحكمة الكبرى الإدارية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/19 لنظر 
الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى الإدارية
رقم الدعوى: 9/7181/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة ب�شفته. المدعي عليها: �شركة انفوت�س. رقم موؤقت: 201427217. مبنى 

657 �شقة 102 طريق 2811 مجمع 428 �شاحية ال�شيف بناية جيرا 3. مو�شوع الدعوى: متنوعة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى الإدارية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/09 لنظر 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى الإدارية

رقم الدعوى: 4/12403/2016/02
تبليغ باحل�سور

�شجل  التجارية.  نابولي  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعي  ال�شمالن.  عبداهلل  �شعد  المدعي:  محامي   .chanel المدعي: 
تجاري: 41252. �شقة 312 مبنى 2648 �شارع 5720 اأمواج 257. مو�شوع الدعوى: وقف الفراج الجمركي.

لذا تعلن المحكمة الكبرى الإدارية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/19 لنظر 
الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى الإدارية
رقم الدعوى: 3/18162/2016/02

فتـح دعوى تركـة املتوفى
ريت�سارد وليام اوكالقان

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفى عماد اأحمد خلف �شملول. فعلى كل وارث للمتوفى 
المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه 

على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/1/10 لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 02/2016/15282/83
تبليغ باحل�سور

عليه:  المدعى  رم�شان.  مجد  المدعية:  وكيله   .ADELAIDE LORIND SCURLOCK ZINDLER المدعية: 
جواز  ت�شليم  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  مجهول   .520800206 ال�شخ�شي  رقم   .PETER HENRY ZINDLER

ال�شفر ودفع ر�شوم الدرا�شية
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/26 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 9/9402/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

JOHN RODNEY   TAYLOR
الرقم   .JOHN RODNEY TAYLORالمتوفى تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 320700518. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى 

لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. 
وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/2/27 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 6/2632/2016/02

فتـح دعوى تركـة املتوفاة
هدى احمد خليل احللو

ال�شخ�شي:  الرقم  الحلو  احمد خليل  المتوفى هدى  تركة  فتح  ال�شاد�شة عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  550117377. فعلى كل وارث 
المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة 2017/2/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/19993/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

احمد يو�سف عبدالغفار العلوي
الرقم  العلوي.  عبدالغفار  يو�شف  احمد  المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 420025553. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى 
لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد 

حددت المحكمة جل�شة 2017/3/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 1/94/2017/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

ZAHIR LALSAB INDIKAR
الرقم   .ZAHIR LALSAB INDIKAR المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 861025164. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى 
لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد 

حددت المحكمة جل�شة 2017/3/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 4/19433/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

احمد ابراهيم فتحي جرب ح�سب اهلل
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى احمد ابراهيم فتحي جبر ح�شب اهلل. الرقم 
ال�شخ�شي: 680652744. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى 
لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد 

حددت المحكمة جل�شة 2017/3/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/19436/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
علي حممد علي احمد

ال�شخ�شي:  الرقم  احمد  علي  محمد  علي  المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  740405713. فعلى كل وارث 
المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة 2017/2/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 3/19683/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

احمد رفيق احمد �ساه خري حممد
الرقم  �شاه خير محمد.  احمد  رفيق  احمد  المتوفى  تركة  فتح  ال�شاد�شة عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 560154356. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى 
لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد 

حددت المحكمة جل�شة 2017/2/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 3/18940/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

VIJAY KUMAR MYLAPALLI
الرقم   .VIJAY KUMAR MYLAPALLI المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 680216090. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى 
لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد 

حددت المحكمة جل�شة 2017/2/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 2/19708/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

احمد عبداهلل ح�سن العبد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى احمد عبداهلل ح�شن العبد

الرقم ال�شخ�شي: 480104913. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. 

وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/3/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 8/19882/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

زرينه جان �ساب ح�سني حممد
الرقم  محمد.  ح�شين  �شاب  جان  زرينه  المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 470029374. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى 
لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد 

حددت المحكمة جل�شة 2017/3/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 8/19848/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
ر�سي علي �سلمان يو�سف

ال�شخ�شي:  الرقم  يو�شف،  �شلمان  علي  ر�شي  المتوفى  تركة  فتح  الثانية عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  550109030. فعلى كل وارث 
المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة 2017/2/15لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/19309/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

عبدالعزيز حممد �سباح البنعلي
الرقم  البنعلي.  �شباح  محمد  عبدالعزيز  المتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 130115215. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى 
لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد 

حددت المحكمة جل�شة 2017/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 9/159/2017/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

حممد عبدالرحمن علي العريفي
الرقم  العريفي.  علي  عبدالرحمن  محمد  المتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 790209446. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى 
لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد 

حددت المحكمة جل�شة 2017/2/16لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/12838/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: بتلكو. المدعي عليها: تركة المتوفى عبدالجبار خليل ابراهيم مكي المح�شن رقم �شخ�شي720401526: 
مبنى 626 طريق 1122 مجمع 411 الم�شلى. مو�شوع الدعوى: 4 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/3/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/08218/2016/02
تبليغ باحل�سور

مدعي: مجموعة الحاج ح�شن العالي. مدعي عليه: تركة مدينه مرهون علي عبداهلل علي. رقم �شخ�شي590137123 
:. منزل 1316 طريق 3626 مجمع 736عالي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4027 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/3/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/00117/2017/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
مقبول اأحمد ر�سيد اأحمد

ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد  ر�شيد  اأحمد  مقبول  المتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
760612269. فعلى كل وارث للمتوفى المذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه 
المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة 2017/2/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 1/00063/2017/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

ريت�سارد ايوجني ابريرناثي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى ريت�شارد ايوجين ابريرناثي

الرقم ال�شخ�شي: 480809763. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. 

وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/2/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 02/2016/06199/7
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل المدعي عليها: �شركة 
مانكات للتدريب البحرين. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ. 

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/5 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 02/2016/03435/3

تبليغ باحل�سور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل المدعي عليه: اأحمد 

علي جالل البلو�شي. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/5 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 02/2016/09987/9
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل المدعي عليه: مخزن 
العيان – �شركة تو�شيه ب�شيطة. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/6 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 02/2016/15828/1

تبليغ باحل�سور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل

المدعي عليها: �شركة مجموعة ال �شفر القاب�شة. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ. 
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/6 
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لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 02/2016/1982/6
تبليغ باحل�سور

المدعية: امانة العا�شمة. وكيل المدعية: جا�شم محمد جا�شم تلفت. المدعي عليها: موؤ�ش�شة بلور ريفر للتجارة. 
مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/7 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 02/2016/4898/2

تبليغ باحل�سور
المدعي: بنك العربي. وكيل المدعي: ا�شامة انور محمد. المدعي عليه: محمد علي ح�شن خاتم العنوان: مجهول. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/7 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 02/2016/02665/2
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: المحامية/ ليلى عي�شى الب�شري. المدعي عليه: 
محمد ح�شن حميد علي احمد المطوع. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/6 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 02/2016/09744/4

تبليغ باحل�سور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل. المدعي عليه: مكاي 

الدولة )مورجن( – ل�شاحبها/ محمد عايد خمي�س العنوان: مجهول. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/7 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 02/2016/10068/2
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل
المدعي عليها: �شركة ابناء جواد. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/7 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 02/2016/10425/42
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل
المدعي عليه: احمد ح�شن يعقوب ال�شائغ. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/7 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 02/2016/10340/1

تبليغ باحل�سور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل

المدعي عليه: ديدال�س لالأدوات الكهربائية – ل�شاحبها/ يو�شف احمد الدنيد. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ. 

     
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/7 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 02/2016/10564/1
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل
المدعي عليها: موؤ�ش�شة فايز انور احمد – ل�شاحبها/ فايز انور احمد. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ. 
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/6 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 02/2016/10048/8
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل
المدعي عليها: موؤ�ش�شة طالب حميد علي �شاحب طالب حميد علي ال�شالحي. العنوان مجهول. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ. 
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/7 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/13533/2014/04

اإعالن باملزاد العلني
 ،BN1099 تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني ال�شفينة التي تحمل ا�شم اأبو فار�س رقم الت�شجيل
وموا�شفتها كالتالي: تحمل علم البحرين، ميناء ت�شجيلها البحرين، رقم المنظمة البحرية الدولية 6617609، 
ل 75.90 متر، العر�س 13.13 متر، العمق 5.88 متر، الحد الق�شى لل�شحب 5.2  اإ�شارة النداء 75.90، الطو 
متر، اإ�شاءة ال�شحب 2.2 متر، اجمالي الحمولة بالطن 1574، �شافي الحمولة بالطن 782، المحركات الرئي�شية 
2X محرك 2Mk Mirrlees Blackstone Esl 8. القدرة: بمقدار 3.720 ح�شان مكبحي، المولدات 2x مولد 75 

Detroit Diesels كيلووات و220 فولت وتيار م�شتمر، تم ت�شنيعه )ت�شليمه( 1967، ال�شانع �شركة ت�شارلز هيل 

�شانز بمدينة بر�شتل المملكة المتحدة، �شعة القادو�س 1250 متر مكعب، نوع ال�شفينة حفارة، وال�شفينة عبارة عن 
�شفينة تجريف الرمال م�شتقرة برفا�شين معدنيين ملحومين مزودين بعار�شة طوافة منحنية ومائلة يقع انبوب 
الجزء  يوجد  اليمن  الجانب  بال�شاطئ على  و�شلتها  تفرغ على  ان  لل�شفينة  ويمكن  الي�شر  الجانب  الجرف على 
العلوي في موؤخرة ال�شفينة القادو�س عبارة عن قادو�س مفتوح وتوجد م�شاحة الماكينة في موؤخرة ال�شفينة تحت 
غرفة القيادة مع الجزء التوجيهي في موؤخرة ال�شفينة توجد م�شاحة اإ�شافية للماكينة في الجهة المامي وموقع 

ر�شو ال�شفينة: مدينة الحد، ا�شم الربان اأبوفار�س وكامب روك.
وهي ال�شفينة الخا�شة بالمنفذ �شدها/ �شركة بي دي �شي العالمية �س.ت 1-56900. �شقة 92، مبنى 741، طريق 
3616، مجمع 436 ال�شيف. و�شيتم بيعها ت�شديدًا للدين المحكوم بـه بموجب الدعوى رقم 8/2014 ال�شادر من 
�س.ت  التجارية  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  له(/  )المنفذ  الحاجز  ل�شـالح  المنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة 
13444 عنوانها )�س.ب 1175 مدينة عي�شى( بوا�شطة المحامية ليلى عي�شى علي ح�شن، مكتب 75 الدور 7 بناية 
ب�شعر  المزاد  يبـداأ  اأن  على  بحريني،  دينار  وقدره 882،201.102  مبلغ  والبالـغ  الدبلوما�شية   317 عالية مجمع 
اأ�شا�شـي قدره -/ 113400 دينار. وقد حددت المحكمة ثالث جل�شات لبيع ال�شفينة وهي: الجل�شة الأولى تاريخ 

2017/2/19م الجل�شة الثانية تاريخ 2017/2/28م الجل�شة الثالثة تاريخ 2017/3/6م.
قا�سي حمكمة التنفيذ 

رقم الدعوى: 5/17626/2012/02
اإعالن باملزاد العلني

رقم  الوثيقة  بموجب  الم�شجل  للعقار  العلني  بالمزاد  للبيع  و�شعها  عن  الأولى  ال�شغرى  المحكمة  تعلن 
1974/4888 والمقدمة رقم 1973/2956 الكائن في الكورة والآيل ملكيته لكل من اأمل ونادر وريا�س اأبناء ميرزا 

عبدعلي الخير وغيرهم.
لذا فاإن كل من لديه رغبة في المزاد على ال�شراء اأو المزايدة اأن يراجع الدلل عبدالحميد القا�شمي هاتف 
ـ/159375 األف دينار )مائة وت�شعة وخم�شون  رقم 33233435 اأو قلم كتاب المحكمة على اأن يبداأ ب�شعر مبلغ وقدرهـ 

األف وثالثة مائة وخم�شون و�شبعون(، وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/02/09 لبدء المزايدة.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى
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رقم الدعوى: 02/2016/16073/1
تبليغ باحل�سور

الطالب: عبداهلل �شالح خليفة جاراهلل. المطلوب �شده: م�شعل ربيع وح�س ب�شيب�س الحباب. رقمه ال�شخ�شي: 
900715529 مبنى 1565 طريق 2014 مجمع 1020 دم�شتان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2120.500 دينار مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/07 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2016/13
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة اأيه اأي اأ�س بي العربية المحدودة )�شعودية(. المدعى عليهم: 1- �شركة الطاقة المركزية �س.م.ب 
)مقفلة(. 2- بيت التمويل الكويتي �س.م.ب )مقفلة(. 3- عبدالرحمن بن عبداهلل بن حمد الزامل. 4- �شليمان 
ر�شيد  خلدون   -7 حمزة.  عبدالعزيز  يو�شف  مناف   -6 الخياط.  يعق�ب  عبدالحكيم   -5 البريكان.  عبدالعزيز 
�شعيد الطبري. 8- عدنان �شكور ملك. 9- عبداهلل بن محمد بن عبداهلل الزامل. 10- محمد خلفان بن خربا�س. 
المدعى عليهم المطلوب اإعالنهم: 1- �شليمان عبدالعزيز البريكان. 2- خلدون ر�شيد �شعيد الطبري. 3- محمد 

خلفان بن خربا�س. 
لذا تعلن غرفة البحرين لت�شوية المنازعات المدعى عليهم المطلوب اإعالنهم اأعاله بموعد جل�شة الرد على 
لئحة الدعوى والمحددة لتاريخ 24 يناير 2017 ال�شاعة 11،30 �شباحًا بمقر الغرفة، �شارع 1704، بناية البارك 

بالزا، مبنى 247، الطابق الثالث، ليعلم.

اأمين ال�سر غرفة البحرين لت�سوية المنازعات
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اإعالنات اإدارة اأموال القا�سرين

اإعالن 008/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى جعفر علي احمد اإ�شماعيل، من �شكنة مدينة حمد ويحمل رقم �شكاني 
640036546، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من 
تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي ادعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما 

اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفى عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 010/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفاة بدريه محمد ح�شن بوح�شين، من �شكنة الرفاع ال�شرقي، وتحمل رقم 
�شكاني 610801856، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركتها، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر 
يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي ادعاء يقدم اإليها في هذا 

ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 013/2017
اأن كل من له طلب على المتوفى جعفر احمد عبداهلل قمبر، من �شكنة مهزه، ويحمل رقم �شكاني  نعلن للعموم 
640035191، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من 
تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي ادعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما 

اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفى عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 009/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى �شادق �شالح ح�شين المدحوب، من �شكنة بالد القديم ويحمل رقم 
�شكاني 570073987، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر 
يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي ادعاء يقدم اإليها في هذا 

ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفى عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 012/2017
اأن كل من له طلب على المتوفى علي �شلمان ح�شين ثامر، من �شكنة جرداب، ويحمل رقم �شكاني  نعلن للعموم 
580155404، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من 
تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي ادعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما 

اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفى عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 361/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى ح�شين عبداهلل ح�شين لطيف، من �شكنة المعامير ويحمل رقم �شكاني 
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720102820، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من 
تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي ادعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما 

اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفى عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
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 استدراك

 3192مايُ  91الصادر بخاريخ  (2323وشز في الجزيدة الزسميت العدد )
الصادرة في  بشأن قزاراث الخزسيت 3192( لسىت 9إعالن رقم  )

( مه المزسُم 23إعمااًل لحكم المادة ) 3192المىاقصاث خالل شٍز يىايز 
بشأن حىظيم المىاقصاث َالمشايداث  3113( لسىت 22بقاوُن رقم )

 . َالمشخزياث َالمبيعاث الحكُميت 

 ححج عىُان َسارة الثقافت الجدَل الخالي: –َقد حضمه ٌذا االعالن 
 وسارة الثقافت

 رقم المىاقصت الىوع الموضوع # العطاء الفائش العملت ءقيمت العطا

061,46111 BD  
 

RESTAURA 
SAL 

١ 

006111 BD  
 

STUDIO ANN 
HOLTROP 

٢ 

016111 BD  
 

SCE
PROJECT 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 1,162,000
 

تصميم وتىفيذ جىاح مملنت 
البحزيه في المعزض العالمي 

 0102للحضاراث امسبو ميالن 
 تفنيل الجىاح 

 TB/21285/2015 مىاقصت

 

َلما كان الجدَل المذكُر لم يىشز في صُرحً الصحيحت , فإوً يعاد  
 وشزي بصُرحً الصحيحت كالخالي:   

 وزارة الثقافة -  6102تقرير شهر يناير   

قيمت العطاء المالحظاث العملت العطاء الفائش # الموضوع الىوع رقم المىاقصت

تعديل في ووع 
 العملت 

061,46111 EUR RESTAURA SAL ١

006111 EUR STUDIO ANN 
HOLTROP

٢

016111 EUR SCE PROJECT ٣

570,542 المجموع )د.ب.(:

تصميم وتىفيذ جىاح مملنت 
البحزيه في المعزض العالمي 

 0102للحضاراث امسبو ميالن 
تفنيل الجىاح 

مىاقصت 5112B28T12/BT

 

 لذا لشم الخىُيً. 

 
 

ا�ستدراك
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 استدراك

 8102أكخٕبز  82(انصادر بخاريخ 5823َشز في انجزيدة انزسًيت انعدد )
انصادرة في انًُاقصاث  بشأٌ قزاراث انخزسيت 8102( نسُت 2إعالٌ رقى  )

( يٍ انًزسٕو بقإٌَ 52إعًااًل نحكى انًادة ) 8102خالل شٓز أغسطس 
بشأٌ حُظيى انًُاقصاث ٔانًشايداث ٔانًشخزياث  8118( نسُت 52رقى )

 ٔانًبيعاث انحكٕييت . 

انجدٔل  انخًُيت االجخًاعيتححج عُٕاٌ ٔسارة  –ٔقد حضًٍ ْذا االعالٌ 
 انخاني:

 االجتمبعيتوزارة التنميت 

 # رقم المنبقصت النىع المىضىع # العطبء الفبئس العملت قيمت العطبء

3333333333 BD  
 

جًعيت 
االجخًاعييٍ 

 انبحزيُيت

١ 

 

إدارة ٔحشغيم دار األياٌ 
 نهًخعزضاث نهعُف األسزي

 ١ 1/2011 تجديد

1313131,331,1 BD  
 

مرفأ البحريه 
 المبلي

١ 

 

ومىاقف استئجبر ثالثت طىابق 
 سيبراث للىزارة

 ٢ 11/2001 تجديد

 

ٔنًا كاٌ انجدٔل انًذكٕر نى يُشز في صٕرحّ انصحيحت , فإَّ يعاد َشزِ 
 بصٕرحّ انصحيحت كانخاني: 

 وزارة التنميت االجتمبعيت -  ,611تقرير شهر أغسطس   

تصحيح في 
3333333333 جديدقيمت الت BD  هجمعيت االجتمبعيي

البحرينيت
١ إدارة وتشغيل دار األمبن 

للمتعرضبث للعنف األسري
تجديد 1/6111 1

تصحيح في 
1313131,331,1 قيمت التجديد BD مرفأ البحريه 

المبلي
١ استئجبر ثالثت طىابق 

ومىاقف سيبراث للىزارة
تجديد 1,/611, 2

 

 نذا نشو انخُٕيّ.


