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��أمر�ملكي�رقم�)28(�ل�سنة�2017
مبْنح�و�سام

ملك�مملكة��لبحرين� � نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا�بالآتي:
�ملادة��لأولى

ُينح فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�س جمهورية م�شر العربية، و�شام ال�شيخ عي�شى بن 
�شلمان اآل خليفة من الدرجة املمتازة.

�ملادة��لثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة
�ملك�مملكة��لبحرين

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــــخ: 12 �شعبان 1438هــ
المـوافــق: 8 مــايـــــــــو 2017م
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���لنائب��لأول�لرئي�س�جمل�س��لوزر�ء
�قر�ر�رقم�)8(�ل�سنة�2017

�بتعيني�ممثلني�عن�حكومة�مملكة��لبحرين
يف�جمل�س��إد�رة��ملوؤ�س�سة��لعامة�جل�سر��مللك�فهد

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على البنود )6  و7  و8( من اتفاقية اإن�شاء املوؤ�ش�شة العامة للج�شر ال�شعودي البحريني 

ال�شادرة باملر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 1986،
وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2014 بتعيني ممثلني عن حكومة مملكة البحرين يف جمل�س اإدارة 

املوؤ�ش�شة العامة جل�شر امللك فهد،
وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
قرر��لآتي:
�ملادة��لأولى

ُيعنينَّ ممثلني عن حكومة مملكة البحرين يف جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة العامة جل�شر امللك فهد:
نائبًا للرئي�س وزارة الداخليـــة  1- رئيــــ�س الجمـــارك 

وزارة الموا�شالت والت�شالت 2- وكيل وزارة الموا�شالت والت�شالت 
  للنقل البري والبريد

وزارة ال�شناعـة والتجارة وال�شياحة 3- الوكيل الم�شاعد للتجارة الخارجية  
وزارة المالية 4- مدير اإدارة العالقات القت�شادية الخارجية 

  وتكون مدة ع�شويتهم يف املجل�س املذكور ثالث �شنوات قابلة للتجديد.

�ملادة��لثانية
يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ   - يخ�شه  فيما  – كل  الوزراء  على 

اجلريدة الر�شمية.

�لنائب��لأول�لرئي�س�جمل�س��لوزر�ء
�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 16 رجب 1438هـ
المــــــوافـــــق: 13 اأبـريل 2017م

اأع�شاء
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)43(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�تنظيم��سيد�و��ستخر�ج��للوؤلوؤ

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 1979 ب�شاأن قواعد الت�شجيل وال�شالمة اخلا�شة 

ل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 2000، بال�شفن ال�شغرية، واملعدنَّ
وعلى املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1990 يف �شاأن الرقابة على اللوؤلوؤ والأحجار ذات القيمة، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )65( ل�شنة 2014، املعدنَّ
وعلى املر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الرثوة البحرية، 

ل مبوجب املر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 2012، املعدنَّ
وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري،
وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2001 باإن�شاء وتنظيم جمل�س الغو�س واللوؤلوؤ،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر��لآتي:
�لتعاريف
مادة�)1(

نَة قريَن كلٍّ منها، ما مل  يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَّ
يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

�لقان���ون: المر�شوم بقانون رقـــم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الثروة 
البحرية.

�لوز�رة: وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.
�لوزير: وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

�لإد�رة��لمخت�سة: اإدارة الرقابة البحرية التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية بالوزارة.
مجل�س��لغو�س�و�للوؤلوؤ: مجل�س الغو�س واللوؤلوؤ الُمن�َشاأ طبقًا للمر�شوم رقم )27( ل�شنة 2001.
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�س له مـــن ِقَبل الإدارة المخت�شة لتنظيم ن�شاط �شيد وا�شتخراج اللوؤلوؤ  �لمرك���ز: المركز المرخنَّ
عن طريق رحالت الغو�س.

�ل�سخ�س: اأي �شخ�س طبيعي يرغب في الغو�س ل�شيد وا�شتخراج اللوؤلوؤ.
�لرخ�س���ة: الرخ�شة التـــي ُت�شِدرها الإدارة المخت�شة للمركـــز؛ لتنظيم رحالت الغو�س ل�شيد 

وا�شتخراج اللوؤلوؤ.
�لترخي����س: الترخي�ـــس الـــذي ُت�شـــِدره الإدارة المخت�شـــة لالأ�شخا�س بغر�ـــس الغو�س ل�شيد 

وا�شتخراج اللوؤلوؤ.

مادة�)2(
رخ�سة�تنظيم�رحالت��لغو�س�ل�سيد�و��ستخر�ج��للوؤلوؤ

ل يجوز تنظيم �شيد وا�شتخراج اللوؤلوؤ عن طريق رحالت الغو�س اإل بعد احل�شول على الرخ�شة، 
مة من ِقَبل املراكز ل يجوز لأيِّ �شخ�س الغو�س ل�شيد وا�شتخراج  وفيما عدا امللتحقني بالرحالت املنظنَّ

اللوؤلوؤ اإل بعد احل�شول على الرتخي�س ِوْفقًا لالأحكام وال�شروط الواردة يف هذا القرار.

مادة�)3(�
ُي�شرَتط للح�شول على الرخ�شة توافر الآتي:

1- الح�شـــول على ن�شاط )تنظيم رحـــالت �شياحية داخلية بحرية/ رحـــالت الغو�س، وت�شمل الغو�س 
ل في نظام ال�شجـــل التجاري لدى وزارة ال�شناعة والتجارة  ار(، والم�شجنَّ ل�شتخـــراج اللوؤلوؤ والَمحنَّ

وال�شياحة.
�شة مـــن اإدارة خفر ال�شواحل معدة ل�شيد وا�شتخراج اللوؤلوؤ عن  2- اأْن يكـــون لدى المركز �شفينة ُمَرخنَّ

طريق رحالت الغو�س.
 )PADI( ي الغو�س المحترفين 3- تقديم ما يثبت ح�شول مدربي المركز على ُرَخ�س من اتحاد مدربِّ

َير الذاتية لهوؤلء المدربين. اأو ما يعادلها دوليًا، وال�شِّ
بيه دورة تدريبية في كيفية المحافظة علـــى البيئة وا�شتخدام الموارد  4- تقديـــم ما يثبت اجتيـــاز مدرِّ

الحيوية بالطرق الم�شتدامة التي يحددها المجل�س الأعلى للبيئة.
5- تقديـــم �شهادة تاأمين �شارية المفعول من قبل اإحدى �شـــركات التاأمين المعتَمدة على ال�شفينة التي 

تمار�س ن�شاط �شيد وا�شتخراج اللوؤلوؤ عن طريق رحالت الغو�س وطاقم ال�شفينة وركابها.
دة لحماية الثـــروة البحرية والمحافظة  ع من �شاحب الطلـــب باللتزام بال�شروط المحدنَّ ـــد ُموقنَّ 6- تعهُّ

عليها وعدم ا�شتخدام الطرق الممنوعة في ال�شيد.
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7- �شداد ر�شم تقديم الطلب وقدره )50( دينارًا.

مادة�)4(
م طلب احل�شول على الرخ�شة اإلى الإدارة املخت�شة على منوذج تعده لهذا الغر�س، م�شتوفيًا  يقدنَّ

ال�شروط الالزمة طبقًا لأحكام هذا القرار وم�شفوعًا بامل�شتندات الثبوتية.

مادة�)5(
تاريخ تقديه،  يومًا من  الرخ�شة وطلب جتديدها خالل )15(  املخت�شة يف طلب  الإدارة  تُبتُّ 
م�شتوفيًا كافة ال�شروط والبيانات وامل�شتندات الثبوتية. ويف حالة الرْف�س يجب اأن يكون القرار ال�شادر 
بًا. وُيعتَب فوات )15( يومًا على تقدمي الطلب دون اأن  برْف�س اإ�شدار الرخ�شة اأو رْف�س جتديدها م�شبنَّ

جتيب عنه الإدارة املخت�شة مبثابة رْف�س له.
اإبالغه  تاريخ  من  يومًا   )15( خالل  الوزير  اإلى  يتظلنَّم  اأن  مرفو�شًا  اعُتِب  اأو  طلبه  ُرِف�س  وملن 
بالقرار ال�شادر بالرْف�س اأو من تاريخ اعتباره مرفو�شًا. ويُبتُّ الوزير يف التظلُّم خالل )15( يومًا من 
تاريخ تقديه ويبَلغ به �شاحبه، وُيعتَب فوات )15( يومًا على تقدمي التظلُّم دون البت فيه مبثابة رف�س 

له.
وملن رِف�س تظلُّمه �شراحة اأو �شمنًا اأْن يطعن يف قرار الرْف�س اأمام املحكمة الكبى املدنية خالل 

)30( يومًا من تاريخ اإبالغه برْف�س تظلُّمه اأو من تاريخ اعتباره مرفو�شًا.

مادة�)6(
ورقم  وموا�شفاته،  املركز  وا�شم  وبياناته،  املركز  �شاحب  ا�شم  على  الرخ�شة  ت�شتمل  اأن  يجب 

ت�شجيله لدى الإدارة العامة خلفر ال�شواحل.

مادة�)7(
يلتزم املركز مبا يلي:

ي  1- عـــدم تنظيم ن�شاط �شيد وا�شتخراج اللوؤلوؤ عن طريق رحالت الغو�س بوا�شطة مدربين غير مدربِّ
الغو�س المحترفين الذين وافقت عليهم الإدارة المخت�شة م�شبقًا.

2- اإ�شدار تذاكر فردية لالأفراد للقيام برحالت الغو�س ل�شيد وا�شتخراج اللوؤلوؤ.
3- تزويد الإدارة العامة لخفر ال�شواحل باأ�شماء الأفراد على َمْتن ال�شفينة قبل البدء بالرحلة البحرية 

للغو�س ل�شيد وا�شتخراج اللوؤلوؤ. 
فه عن تنظيم رحالت الغو�س ل�شتخراج  ل بعلم الو�شول بتوقُّ 4- اإخطار الإدارة المخت�شة بكتاب م�شجنَّ
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اللوؤلوؤ، وباأي تغيير يطراأ على اأية بيانات للرخ�شة خالل ثالثين يومًا من تاريخ التوقُّف اأو التغيير.
ار الم�شتخَرج من ِقَبل كل فرد على ال�شفينة عدد )60( محارًة لكل رحلة. 5- األ يتجاوز عدد الَمحنَّ

�س به بقواعد �شكل ال�شفينة وا�شرتاطات ال�شالمة ِوْفقًا  ويلتزم املركز عند تنظيم الن�شاط املرخنَّ
لأحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها. 

مادة�)8(�
وال�شروط  الإجراءات  بذات  مماثلة  ملدة  جتديدها  ويجوز  واحدة،  �شنة  الرخ�شة  مدة  تكون 
�س له خالل )15( يومًا قبل انتهائه. ول  م من املرخنَّ املن�شو�س عليها يف هذا القرار بناًء على طلب يقدنَّ

�س به بعد انتهاء مدة �شريان الرخ�شة. يجوز له ممار�شة الن�شاط املرخنَّ
ويف حالة التاأخري يف تقدمي طلب التجديد ملدة جتاوز ال�شهرين التاليني لنتهاء مدة الرخ�شة بغري 
عذر مقبول، ُتفَر�س غرامة مالية على تاأخري التجديد قدرها )500( دينار بحريني، فاإذا زادت مدة 
التاأخري عن ال�شهرين جاز لالإدارة املخت�شة رْف�س جتديد الرخ�شة، وتعتب الرخ�شة يف هذه احلالة 

ملغاة ول يجوز اإعادتها اإل باإجراءات جديدة طبقًا لأحكام هذا القرار.

مادة�)9(
�لرت�خي�س��لفردية

مع عدم الإخالل باأحكام القانون، ُي�شرَتط يف طالب احل�شول على الرتخي�س توافر الآتي:
1- اأن يكون بحرينيًا.

2- األ يقل عمره عن 18 �شنة ميالدية.
3- اأْن يجتاز دورة تدريبية في كيفية المحافظة على البيئة وا�شتخدام الموارد الحيوية بطرق م�شتدامة 

يحددها المجل�س الأعلى للبيئة.
4- �شداد ر�شم اإ�شدار الترخي�س لالإدارة المخت�شة المن�شو�س عليه في المادة )17( من هذا القرار. 

5- تقديم اأية بيانات اأو معلومات اأخرى تطلبها الإدارة المخت�شة ب�شاأن الح�شول على الترخي�س.

مادة�)10(
الغو�س  طريق  عن  اللوؤلوؤ  وا�شتخراج  ل�شيد  الرتخي�س  على  احل�شول  طلب  ال�شخ�س  م  يقدِّ
وم�شفوعًا  القرار  هذا  لأحكام  طبقًا  الالزمة  ال�شروط  م�شتوفيًا  املخت�شة،  الإدارة  اإلى  جتديدها  اأو 

بامل�شتندات الثبوتية.
م الطلب لكافة ال�شروط والبيانات  وتُبتُّ الإدارة املخت�شة يف الطلب بعد التثبُّت من ا�شتيفاء مقدِّ
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وامل�شتندات الثبوتية طبقًا لالإجراءات واملواعيد املن�شو�س عليها يف املادة )5( من هذا القرار.

مادة�)11(�
وال�شروط  الإجراءات  بذات  مماثلة  ملدة  جتديدها  ويجوز  واحدة،  �شنة  الرتخي�س  مدة  تكون 
�س له خالل )15( يومًا قبل انتهائه.  م من املرخنَّ املن�شو�س عليها يف هذا القرار بناًء على طلب يقدنَّ
�س به من حني انتهاء مدة  ول يجوز له ممار�شة ن�شاط تنظيم رحالت ال�شيد اأو ا�شتخراج اللوؤلوؤ املرخنَّ

�شريان الرتخي�س.
ويف حالة التاأخري يف تقدمي طلب التجديد ملدة جتاوز ال�شهرين التاليني لنتهاء مدة الرتخي�س 
بغري عذر مقبول، ُتفَر�س غرامة مالية على تاأخري التجديد قدرها )50( دينارًا بحرينيًا، فاإذا زادت 
مدة التاأخري عن ال�شهرين جاز لالإدارة املخت�شة رْف�س جتديد الرتخي�س. وُيعتَب الرتخي�س يف هذه 

احلالة ملغيًا ول جتوز اإعادته اإل باإجراءات جديدة طبقًا لأحكام هذا القرار.

مادة�)12(
�أحكام�عامة

َخ�س  ُي�شِدر الوزير قرارًا �شنويًا بعد الت�شاور مع جمل�س الغو�س واللوؤلوؤ باحلد الأق�شى لعدد الرُّ
والرتاخي�س التي ُت�شِدرها الإدارة املخت�شة.

مادة�)13(
َخ�س والرتاخي�س التي ُت�شَدر وفقًا لأحكام هذا القرار �شخ�شية ل يجوز التنازل عنها  تكون الرُّ

للغري، ويجب اإبرازها للموظفني التابعني لالإدارة املخت�شة اأو اجلهات املعنية عند الطلب.

مادة�)14(
ِوْفقًا لهذا القرار،  َخ�س والرتاخي�س املمنوحة  الرُّ د فيه  تعد الإدارة املخت�شة �شجاًل خا�شًا تقيِّ

وتعطيها اأرقامًا ت�شل�شلية ح�شب تواريخ تقديها.

مادة�)15(�
َخ�س والرتاخي�س، على اأْن تقوم بتزويد ن�شخة  ثة بجميع الرُّ حتتفظ الإدارة املخت�شة بقوائم محدنَّ

منها كل �شهر لكلٍّ من الإدارة العامة خلفر ال�شواحل وجمل�س الغو�س واللوؤلوؤ.
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مادة�)16(
�س له – بح�شب الأحوال - باإبالغ الإدارة املخت�شة يف حالة فقدان  يلتزم املركز وال�شخ�س املرخنَّ
اإل بعد  �س به  اأو ال�شخ�س ممار�شة الن�شاط املرخنَّ اأو تلفه. ول يجوز للمركز  اأو الرتخي�س  الرخ�شة 
احل�شول على بدل فاقد اأو تالف، وبعد �شداد مبلغ وقدره )150( دينارًا بحرينيًا، مع تقدمي ما يثبت 

فْقد الرخ�شة اأو الرتخي�س اأو تلفه.

مادة�)17(
الرخ�شة، ور�شمًا قدره )25(  اإ�شدار  الوزارة ر�شمًا قدره )1000( دينار بحريني عند  ت�شتويف 

دينارًا بحرينيًا عند اإ�شدار الرتخي�س. 

مادة�)18(
�س له بكافة القوانني والأنظمة اخلا�شة بحماية الرثوة البحرية،  يلتزم املركز وال�شخ�س املرخنَّ
وكذلك كافة القرارات ال�شادرة ب�شاأن حتديد مناطق الغو�س ل�شيد وا�شتخراج اللوؤلوؤ ، والتقيُّد بفرتات 

دة يف تلك القرارات.  حْظر ا�شتخراج اللوؤلوؤ املحدنَّ

مادة�)19(
تـلغي الإدارة املخت�شة الرخ�شة اأو الرتخي�س – بح�شب الأحوال - املمنوحة للمركز يف الأحوال 

الآتية:
1- اإذا تم �شْطب ت�شجيل ال�شفينة الم�شتخَدمة في ن�شاط تنظيم رحالت �شيد وا�شتخراج اللوؤلوؤ.

2- اإذا طراأت اأية تغييرات على ال�شفينة من �شاأنها تعديل البيانات الخا�شة برخ�شة ال�شفينة، وذلك ما 
لم يخِطر المركز الإدارة المخت�شة كتابة بتلك التغييرات خالل ثالثين يومًا من تاريخ حدوثها.

3- اإذا قـــام �شاحب ال�شفينـــة الم�شتخَدمة في ن�شاط تنظيم رحالت �شيد وا�شتخـــراج اللوؤلوؤ ببيعها اأو 
تحويلها اإلى �شفينة نْقل ب�شائع اأو ركاب اأو اأي غر�س اآخر.

مادة�)20(
مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�شو�س عليها يف القانون، يجوز لالإدارة املخت�شة اتخاذ التدابري 

الآتية:
1( اإلغاء الرخ�شة في الحالت الآتية:

اأ- اإذا ثبت قيام المركز بتقديم معلومات غير �شحيحة عند طلب الرخ�شة اأو في حالة مخالفة 
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المركز لإحدى ال�شروط المن�شو�س عليها في المادة )3( من هذا القرار.
ف دون الح�شول على اإذن م�شبق من  ف فيها المركز باأيِّ �شكل من اأ�شكال الت�شرُّ ب- اإذا ت�شـــرنَّ

الإدارة المخت�شة.
2( اإيقاف العمل بالرخ�شة اأو الترخي�س في الحالت الآتية:

       اأ- اإذا مار�ـــس المركـــز ن�شاط تنظيم رحالت الغو�س ل�شيد وا�شتخراج اللوؤلوؤ دون اأْن يتوافر 
لديه مدربون ُمواَفق عليهم م�شبقًا من قبل الإدارة المخت�شة. 

       ب- اإذا خالـــف المركـــز الأحـــكام الـــواردة في البندين )3( و)5( مـــن المادة )7( من هذا 
القرار.

�س له اأو فقد اأحد ال�شروط المن�شو�س عليها في المادة )9(        ج-  اإذا خالف ال�شخ�س المرخنَّ
من هذا القرار.

املخالفة  عند  اأ�شهر  ثالثة  ملدة  املادة  هذه  من   )2( الفقرة  يف  عليه  املن�شو�س  الإيقاف  ويكون 
نهائية  ب�شورة  الرتخي�س  اأو  الرخ�شة  اإلغاء  يتم  اأْن  على  الثانية،  املخالفة  عند  اأ�شهر  و�شتة  الأولى، 
ق من وقوع املخالفة الثالثة، ول يجوز للمخالف يف هذه احلالة اأن يتقدم بطلب ل�شت�شدار  عند التنََّحقُّ

رخ�شة جديدة اأو ترخي�س جديد اإل بعد َفوات �شنة من تاريخ اإيقاف رخ�شته اأو ترخي�شه.

مادة�)21(
ار ال�شارية املفعول عند تاريخ �شدور هذا القرار توفيق اأو�شاعهم  على حاملي ُرَخ�س �شيد الـَمحنَّ

ِوْفقًا لأحكام هذا القرار خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

مادة�)22(
– تنفيذ هذا  – كلٌّ فيما يخ�شه  املعنية  البحرية واجلهات  والرثوة  للزراعة  الوزارة  وكيل  على 

القرار، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 26 رجب 1438هـ
المــــــوافــــــق: 23 اأبريـل 2017م                
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وز�رة��لعمل�و�لتنمية��لجتماعية

�قر�ر�رقم�)32(�ل�سنة�2017
ب�ساأن��لرتخي�س�باإن�ساء�مركز�دي�ستنك�سن�للتدريب

)موؤ�س�سة�تدريبية�خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية 

اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2008 ب�شاأن ر�شوم تراخي�س اإن�شاء املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،
وعلى قرار اللجنة امل�شرتكة يف جل�شتها رقم )146( املنعقدة بتاريخ 2017/3/28،

قرر��لآتي:
مادة�-�1-

�س لل�شادة/ مركز دي�شتنك�شن للتدريب ذ.م.م  يف اإن�شاء معهد للتدريب الإداري والتجاري  يرخنَّ
رقم  جتاري  �شجل  حتت   )Distinction Training Center للتدريب  دي�شتنك�شن  )مركز  با�شم 

)102425/1(، ويقينَّد حتت قيد رقم )3/م.ت.خ/2017(.

مادة�-2-
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير��لعمل�و�لتنمية��لجتماعية
جميل�بن�محمد�علي�حميد�ن

�شدر بتاريخ: 7 �شعبان 1438هـ
المـــوافــــــــق: 3 مــايــــــو 2017م
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م�سرف��لبحرين��ملركزي

�قر�ر�رقم�)24(�ل�سنة��2017
ب�ساأن�مْنح�ترخي�س�لبنك��خلليج��لدويل�)�س�م�ب(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
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��لآتي:
مادة�)1(

ُينح بنك اخلليج الدويل )�س.م.ب( ترخي�س )بنك جتزئة تقليدي/ فرع(.

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

محافظ�م�سرف��لبحرين��ملركزي
ر�سيد�محمد��ملعر�ج�

�شدر بتاريخ: 8 �شعبان 1438هـ
المـــــوافـــــــق: 4 مــايــــو 2017م
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�إعالنات�مركز��مل�ستثمرين

�إعالن�رقم�)524(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
ال�شخ�س  اإليه مالك �شركة  باأنه قد تقدم  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  البحرين  يعلن مركز 
الواحد التي حتمل ا�شم )عطورات احلرمني �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 72883، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين 
لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، 

مملوكة لكل من ال�شيد/ محمد مهتاب الرحمن، وال�شيد/ محمد عماد الرحمن. 
رة  واملبِّ 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.

�إعالن�رقم�)525(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

�إلى�موؤ�س�سة�فردية
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة ذات 
امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )املحميد للمقاولت والتجارة واخلدمات ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 14969، 

طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية مملوكة لل�شيد/ فريد محمد علي املحميد.
رة  واملبِّ 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. 

�إعالن�رقم�)526(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل خليفه 
عبداهلل املناعي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأك�شن لل�شيانة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 32151، طالبًا 
حتويل الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة وامل�شمى )�شيبد ا�شتيديو للت�شاميم( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 
وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، مملوكة لكل من ال�شيد/ عبداهلل خليفه عبداهلل اأحمد املناعي، 
وال�شيد/ اأحمد عبداهلل خليفه عبداهلل اأحمد املناعي، وال�شيد/ را�شد اأحمد ح�شني يو�شف العريفي، وال�شيد/ عبداهلل 

اأحمد عبداهلل بن هندي املناعي.   
رة  واملبِّ 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.
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�إعالن�رقم�)527(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ كرامت علي محمد 
ح�شني محمد دين، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )احلكيم لقمان لتجارة الأع�شاب(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 52452، طالبًا حتويل فرع من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،000 
)األفني( دينار بحريني، مملوكة لكل من ال�شادة/ جول اأحمد، الباك�شتاين اجلن�شية، وكرامت علي محمد ح�شني محمد 

دين، البحريني اجلن�شية، وعبدالر�شول حاجى دو�شت، الباك�شتاين اجلن�شية، و�شدام خان، الباك�شتاين اجلن�شيىة.
رة  واملبِّ 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.

�إعالن�رقم�)528(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�فروع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة��ل�سخ�س��لو�حد��
اأحمد حاجي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالرحمن بهمن، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )تر�شت تريدرز(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 13136، طالبًا 
 20،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة  من  و9(  و7   5( اأرقام  الفروع  حتويل 

)ع�شرون األف( دينار بحريني، مملوكة لل�شيد/ اأحمد حاجي عبدالرحمن بهمن.
رة  واملبِّ 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.

�إعالن�رقم�)529(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالنزول �شويف 
�شكر دين اأحمد دين، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )كابريكون للتجارة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 67526-

4، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 
)األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من ال�شيد/ عبدالنزول �شويف �شكر دين اأحمد دين، وال�شيد/ بركا�س بيالي. 

رة  واملبِّ 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.
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�إعالن�رقم�)530(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
اإليه ال�شيد/ طارق محمود   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مبوجب  امل�شجلة  الإعالنات(،  لت�شميم  )الدلو  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  بت  عبدالعزيز  الدين  �شالح 
القيد رقم 49479، طالبا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
بت،  عبدالعزيز  الدين  �شالح  محمود  طارق  ال�شيد/  من  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره 

         . RAMANANDA DNYANOBA KAMBLE

رة  واملبِّ 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.

 
��إعالن�رقم�)531(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
اأحمد في�شل  ال�شيد/  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
ح�شن العلوي مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )املختب احليوي(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 91154-2، طالبًا 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من �شركة اأومك�س القاب�شة ذ.م.م، وال�شيد/ اأحمد في�شل ح�شن العلوي.
رة  واملبِّ 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.
 

�إعالن�رقم�)532(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة�

�إلى�موؤ�س�سة�فردية
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء يف ال�شركة ذات 
امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )بي اأند بي برايد اأند بيبي �شتايل�س ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 1-99092، 
طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ ي�شرى اأحمد ح�شن 

قمب.
رة  واملبِّ 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.
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���إعالن�رقم�)533(�ل�سنة��2017
ب�ساأن��إ�سهار��نتهاء��أعمال�ت�سفية
�سركة�)�إد�رة��لوقت�للمقاولت(

م�شطفى  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ا�شم  التي حتمل  الت�شامن  اأ�شحاب �شركة  ال�شيد/ عمار محمد عبداهلل و�شركائه  نيابة عن  عبدالعزيز ر�شي محفوظ 
لل�شركة  القانوين  امل�شفي  باعتباره  طالبًا   ،104406 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ت�شامن(،  للمقاولت/  الوقت  )اإدارة 
ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  باإ�شهار 

التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                                                            
رة  واملبِّ 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.

�إعالن�رقم�)534(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيده/ اإنعام مح�شن 
فتحي احلمادي، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مطعم اأ�شوار بغداد(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم -262868، 
 2،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة 

)األفني( دينار بحريني، وتكون مملوكة ال�شيده/ اإنعام مح�شن فتحي احلمادي، وال�شيد/ اأ�شامه نوري العبيد الفرحان. 
رة  واملبِّ 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.

���إعالن�رقم�)535(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ رقية جا�شم 
اأحمد �شالح، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )لهبيباتي ملقاولت �شيانة املباين(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره  96485 ، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
1،000 ) األف( دينار بحريني، وتكون ال�شركة مملوكة لكل من ال�شيدة/ رقية جا�شم اأحمد �شالح وال�شيد/ محمود خالد 

محمود الزعبي. 
رة  واملبِّ 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.
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��إعالن�رقم�)536(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك املوؤ�ش�شة الفردية 
ال�شكل  تغيري  القيد رقم 42298، طالبًا  امل�شجلة مبوجب  وال�شناعية(،  التجارية  للتموينات  )اآل زميع  ا�شم  التي حتمل 
القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار 

بحريني.
رة  واملبِّ 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.

�إعالن�رقم�)537(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة��ل�سخ�س��لو�حد�

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اإلهام اإبراهيم 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  ح�شن  )اإلهام  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  ح�شن،  عبداهلل 
76246، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وتخفي�س راأ�شمالها من 
50،000 )خم�شني األف( دينار بحريني اإلى 20،000 )ع�شرين األف( دينار بحريني، وي�شبح ا�شمها التجاري )دار ر.م 

.)R.M Design W.L.L.Dar .للت�شميم ذ.م.م
رة  واملبِّ 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.

�إعالن�رقم�)538(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
الت�شامن  �شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
)اأنفال( لأ�شحابها اأحمد خليل القاهري وم�شاركوه، نيابة عن ال�شيدة/ مع�شومة ال�شيد �شعيد علي عبا�س محمد، مالكة 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )لإيواء ديزاين(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 29532-3، طالبًة حتويل فرع من املوؤ�ش�شة 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 4،000 )اأربعة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة 

لكل من ال�شيدة/ �شريفة ال�شيد محمد ر�شي ح�شني ف�شل، وال�شيدة/ اآلء ال�شيد �شادق محفوظ محمد.  
رة  واملبِّ 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.
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�إعالن�رقم�)539(�ل�سنة�2017
ب�ساأن��إ�سهار��نتهاء��أعمال�ت�سفية

�سركة�)ب�سرى�للبنية��لتحتية�ذ�م�م(
اإليه ال�شيد/ محمود يو�شف  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
يحيى رحمة، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )ب�شرى للبنية التحتية ذ.م.م(، امل�شجلة 
ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،99002 رقم  القيد  مبوجب 

التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001.
رة  واملبِّ 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.

�إعالن�رقم�)540(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالواحد علي 
محمد الو�شابي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )الو�شابي للو�شاطة والإدارة �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 107949-1، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيدة/ جيهان علي علي النهام �شريكة يف ال�شركة بن�شبة %51.
رة  واملبِّ 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.

�إعالن�رقم�)541(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ بدر خالد عبداهلل 
امل�شجلة مبوجب  الدولية(،  ا�شم )الكوهجي لال�شت�شارات  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  الكوهجي، مالك  يو�شف  محمد 
القيد رقم 108038، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من ال�شيد/ بدر خالد عبداهلل محمد يو�شف الكوهجي، 

وال�شيد/ عبدالرحمن �شعود محمد احلديبي. 
رة  واملبِّ 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.
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�إعالن�رقم�)542(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية 
التي حتمل ا�شم )دكتور �شاين اأوتو كلني(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 82687-1، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة 
وي�شبح  بحريني،  دينار  اآلف(  )ثالثة   3،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك 
ا�شمها التجاري )دكتور �شاين اأوتو كلني ذ.م.م( وتكون مملوكة لكل من ال�شيد/ اأحمد محمود مريزا علي بن�شبة %51.6، 

وال�شيد/ اإبراهيم عبده عزالدين ح�شن بن�شبة %48.3.
رة  واملبِّ 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.

�إعالن�رقم�)543(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية
�إلى��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ مهدي عبداهلل 
جعفر مهدي نا�شر، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شمه، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 70950، طالبًا تغيري ال�شكل 
دينار  وخم�شمائة(  )األفان  مقداره 2،500  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين 

بحريني، وتكون مملوكة لل�شيد/ مهدي عبداهلل جعفر نا�شر
رة  واملبِّ 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.

�إعالن�رقم�)544(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة�

�إلى�موؤ�س�سة�فردية
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة ذات 
امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اإ�شباير اأك�شن اأجيف منت لال�شت�شارات ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 95404، 
طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية وتكون مملوكة لل�شيدة/ اأمل عبدالرحمن علي 

اجلودر.
رة  واملبِّ 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.
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قر�ر���ستغناء

قر�ر��إلغاء�رقم�)113-�غ(�ل�سنة��2017
ب�ساأن�قر�ر���ستمالك�رقم�)82(�ل�سنة�2011

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن   
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة قد قررت الغاء  قرار 
ا�شتمالك رقم )82( ل�شنة 2011 ال�شادر على ملك ال�شادة/ محمد جعفر ح�شن و�شركاه، الكائن يف 
توبلي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1976/6244، وذلك من اأجل م�شروع توبلي الإ�شكاين، وذلك 

لكون العقار موقوف لالإمام احل�شني، ح�شب طلب وزارة الإ�شكان. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعتب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف
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��ستدر�ك

ي�شحح قرار ال�شتمالك رقم )41( ل�شنة 2004 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، اخلا�س 
املنامة  من  ال�شاخورة  يف  الكائن  اجلعفرية،  الأوقاف  اإدارة  با�شم  امل�شجل  العقار  با�شتمالك 
ح�شب املقدمة رقم 3191/ 1977، وامل�شتملك من اأجل م�شروع ال�شاخورة الإ�شكاين ح�شب طلب 

وزارة الإ�شكان، بحيث يكون القرار على جزء من العقار املذكور بدل ال�شتمالك الكلي.

وزير��ل�سغال�و�سوؤون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

��ستدر�ك

ح قرار ال�شتمالك رقم )209( ل�شنة 2006 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، اخلا�س  ي�شحنَّ
با�شتمالك ُمْلك ال�شيدة/ لطيفة بنت �شند محمد بوهالل، الكائن يف حالة بوماهر من املحرق، 
مبوجب  امل�شجل  الـُمْلك  على  ال�شتمالك  يكون  بحيث   ،1980/1558 رقم  باملقدمة  امل�شجل 
�شند  بنت  ال�شيدة/ لطيفة  اإلى  والآيلة ملكيته  ورقم 1955/189  املقدمتني رقم 1980/1558 

محمد بوهالل.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف
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�لدعوى�رقم: 9/ 2017)غرفة(

ر�بتاريخ��11مايو�2017 �إعالن��بجدول�مو�عيد��إد�رة��لدعوى��ملحرَّ

�لمدعية: �شركة المعجل للتجارة والمقاولت
وكيلها: المحامي اأيمن توفيق الموؤيد

عنو�ن�وكيلها: بناية بنك البحرين الوطني، الطابق ال�شابع، �شارع الحكومة، المنامة 316.
�لمدعى�عليها���لأولى: �شركة ريل كابيتا �س.م.ب مقفلة

�لمدعى�عليه��لثاني: اأحمد علي خلفان المطوع الظاهري
اُود �لمدعى�عليه���لثالث: عبدالرحمن علي عبدالرحمن الدنَّ
��لمدعى�عليه��لر�بع: اأحمد عبدالحكيم محمد اأبو العينين

��لمدعى�عليه��لخام�س: خالد بن نا�شر بن عبداهلل الم�شند
�لمدعى�عليه���ل�ساد�س: نبيل م�شطفى نمر ن�شر

��لمدعى�عليه���ل�سابع: يو�شف يا�شين مال اهلل اإبراهيم
عنو�نهم: �شقة 11، طريق 1705، طريق 2831 جممع 317 املنامة.

وكيلة��ملدعى�عليهم��لثاين�و�لر�بع�و�خلام�س: املحامية لولوة �شالح العو�شي
عنو�نها: بناية الر�شي�س، الطابق الثامن، مكتب 81-82-83، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة.

جدول مواعيد اجتماعات اإدارة الدعوى المحرر في 11 مايو 2017:
• د لت�شلُّم اأطراف الدعوى 	 الجتمـــاع الأول  بتاريخ 27 اأبريل 2017 ال�شاعة 12 ظهـــرًا والمحدنَّ

جدول مواعيد اإدارة الدعوى، واإبداء الآراء حوله، وبدء الأجل لالأطراف لتقديم كافة الأمور 
المتعلقة بالدعوى واإثباتها من خالل تقديم مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات.

• تاريـــخ 21 مايـــو 2017 ال�شاعـــة 4:00 ع�شرًا هو نهايـــة الأجل لتقديم اتفـــاق الأطراف على 	
اختيار اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع.

• الجتماع الثاني  بتاريخ 25 مايو 2017 ال�شاعة 12 ظهرًا، نهاية الأجل لتقديم المدعى عليهم 	
مذكرة الرد على لئحة الدعوى ونهاية الأجل لرد الدعوى وللدفع بعدم قبول الدعوى.

• الجتمـــاع الثالث بتاريخ 8 يونيـــو 2017 ال�شاعة 12 ظهرًا، نهاية الأجل لتقديم المدعية الرد 	
علـــى مذكرة المدعى عليهم المقدمة في الجتماع الثاني ونهاية الأجل لتقديم ن�س القانون 

الأجنبي الواجب التطبيق مع الترجمة. 
• تاريـــخ 1 يونيـــو 2017 ال�شاعـــة 4 ع�شرًا هو نهايـــة الأجل لتقديم طلبـــات الإدخال والدعوى 	
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المتقابلة والطلبات العار�شة.
• الجتماع الرابع بتاريخ 22 يونيو 2017 ال�شاعة 12 ظهرًا نهاية الأجل لتقديم المدعى عليهم 	

الـــرد على مذكرة المدعية المقدمة في الجتماع الثالث ونهاية الأجل لتقديم مذكرات الرد 
حول كافة طلبات الإدخال والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة )اإن وجدت(، ونهاية الأجل 

لتقديم تقارير الخبراء وجميع الم�شتندات.
• الجتمـــاع الخام�ـــس بتاريـــخ 29 يونيـــو 2017 ال�شاعـــة 12 ظهـــرًا نهاية الأجـــل لتقديم كافة 	

طلبـــات اإجراءات الإثبـــات ونهاية الأجل لتقديم مذكرات الرد حـــول تقارير الخبراء وجميع 
الم�شتندات.

• الجتمـــاع ال�شاد�ـــس بتاريخ 6 يوليو 2017 ال�شاعة 12 ظهرًا لتبـــادل مذكرات الرد حول كافة 	
طلبات اإجراءات الإثبات ولإعالن الأطراف بموعد الجل�شة الأولى اأمام الهيئة.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم الأولى والثالث وال�شاد�س وال�شابع املذكورين 
اآنفًا بجدول مواعيد اإدارة الدعوى رقم 2017/9 ومبواعيد احل�شور لجتماعات اإدارة الدعوى مبقر 
الغرفة وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة رقم 2، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة 
باإ�شدار لئحة  ل�شنة 2009  بالقرار رقم )65(  البحرين، وذلك عماًل  املنامة، مملكة  الدبلوما�شية، 
اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من 

الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، لُيعلم.
�� � � �
�مدير��لدعوى �

لدى�غرفة��لبحرين�لت�سوية��ملنازعات


