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 قانون رقم )17( ل�صنة 2017
 بالت�صديق على بروتوكول تعديل االتفاقية 

 بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة املغربية 
ب من ال�صرائب  لتجنُّب االزدواج ال�صريبي ومْنع التََّهرُّ

ْخل  بالن�صبة لل�صرائب على الدَّ
 

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

ال�شريبي  الزدواج  اتفاقية جتنُّب  بالت�شديق على  ل�شنة 2001  بقانون رقم )8(  املر�شوم  وعلى 
ْخل بني حكومة دولة البحرين وحكومة اململكة  ب من ال�شرائب بالن�شبة لل�شرائب على الدَّ ومْنع التََّهرُّ

املغربية،
لتجنُّب  املغربية  اململكة  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  التفاقية  تعديل  بروتوكول  وعلى 
ع  يف مدينة املنامة   ْخل، املوقَّ ب من ال�شرائب بالن�شبة لل�شرائب على الدَّ الزدواج ال�شريبي ومْنع التََّهرُّ

بتاريخ 25 اأبريل  2016،
قنا عليه واأ�شدرناه : ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة االأولى
ودق على بروتوكول تعديل التفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة املغربية لتجنُّب  �شُ
ع يف مدينة املنامة   ْخل، املوقَّ ب من ال�شرائب بالن�شبة لل�شرائب على الدَّ الزدواج ال�شريبي ومْنع التََّهرُّ

بتاريخ 25 اأبريل  2016، واملرافق لهذا القانون.

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به من 

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

 ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

 

�شدر في ق�شر الرفاع: 
بتاريــــــــخ: 10 رم�شان 1438هـ
المـوافـــق: 5 يــونيــــــــــو 2017م
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 مر�صوم رقم )34( ل�صنة 2017
 بالت�صديق على بروتوكول تعديل املادة 50 )اأ( 

 من اتفاقية الطريان املدين الدويل وبروتوكول تعديل املادة )56(
من اتفاقية الطريان املدين الدويل

 
 نحن حمد بن عي�صى اآل خليفة            ملك مملكة البحرين� 

بعد الطالع على الد�شتور،
وَمالحقها  دي�شمرب 1944،   7 بتاريخ  �شيكاغو  املربمة يف  الدويل  املدين  الطريان  اتفاقيه  وعلى   

وتعديالتها،        
وعلى وثيقة ان�شمام دولة البحرين لتفاقية الطريان املدين الدويل بتاريخ 15 يوليه 1971،

ع يف مونرتيال يف 6  وعلى بروتوكول تعديل املادة 50 )اأ( من اتفاقيه الطريان املدين الدويل املوقَّ
اأكتوبر 2016، 

ع يف مونرتيال يف 6  وعلى بروتوكول تعديل املادة )56( من اتفاقيه الطريان املدين الدويل املوقَّ
اأكتوبر 2016،

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

 
ر�صمنا باالآتي:

املادة االأولى
ودق على: �شُ

ـــع في مونتريال في 6  1- بروتوكـــول تعديـــل المادة 50 )اأ( من اتفاقيـــه الطيران المدني الدولي الموقَّ
اأكتوبر 2016، والمرافق لهذا المر�شوم.

ع فـــي مونتريال في 6  2- بروتوكـــول تعديـــل المادة )56( مـــن اتفاقية الطيران المدنـــي الدولي الموقَّ
اأكتوبر 2016، والمرافق لهذا المر�شوم.
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املادة الثانية 
يف  ن�شره  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  اأحكام  تنفيذ  والت�شالت  املوا�شالت  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.
ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

رئي�ص جمل�ص الوزراء

خليفة بن �صلمان اآل خليفة

 
وزير املوا�صلت واالت�صاالت

كمال بن اأحمد محمد

 
 

�شدر في ق�شر الرفاع: 
بتاريــــــخ: 10 رم�شان 1438هـ

المـوافــق: 5 يــونيـــــــــو 2017م  
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 قرار رقم )10( ل�صنة 2017
ب�صاأن الر�صم ال�صهري ملزاولة �صاحب العمل االأجنبي للأن�صطة املهنية

 
رئي�س مجل�س الوزراء: 

وعلى  وتعديالته،  العمل  �شوق  تنظيم  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )19( رقم  القانون  على  الطالع  بعد   
الأخ�س املادتني )4  و 42( منه،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2014 ب�شاأن تنظيم ت�شاريح مزاولة �شاحب العمل الأجنبي لالأن�شطة 
املهنية، 

وعلى القرار رقم )31( ل�شنة 2014 ب�شاأن بع�س الر�شوم املفرو�شة لدى هيئة تنظيم �شوق العمل،
وبناًء على عْر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية، رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
 

 قرر االآتي:
املادة االأولى

ن�شاط  مبزاولة  ت�شريح  اأيِّ  اإ�شدار  ر�شم  اإلى  ُي�شاف  دينارًا  ثالثون  قدره  �شهري  ر�شم  ُيحت�َشب 
مهني اأو جتديده، وُي�شتَحق يف بداية كل �شهر ميالدي. 

وتفر�س غرامة تاأخري قدرها خم�شة دنانري عن كل �شهر مل يتم �شداد الر�شم ال�شهري امل�شتَحق 
عنه وذلك بحد اأق�شى خم�شة ع�شر دينارًا.  

 
املادة الثانية

 مع مراعاة اأحكام الفقرتني )هـ( و)و( من املادة )42( من القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن 
تنظيم �شوق العمل، تتولى هيئة تنظيم �شوق العمل حت�شيل الر�شم املن�شو�س عليه يف هذا القرار.

 
املادة الثالثة

على وزير العمل والتنمية الجتماعية، رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل وكافة اجلهات 
املعنية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شميـة.

                                                                                                                                         
 رئي�ص جمل�ص الوزراء

 خليفة بن �صلمان اآل خليفة 
 

 �شدر بتاريخ: 18 رم�شان 1438هـ
المــــــوافـــــــق: 13 يـــونــيـــو 2017م
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وزارة العدل وال�صئون االإ�صلمية واالأوقاف

 قرار رقم )33( ل�صنة 2017
 با�صتبدال ع�صو بهيئة التحكيم املن�صو�ص عليها يف املادة )160(

من قانون العمل يف القطاع االأهلي ال�صادر بالقانون رقم )36( ل�صنة 2012

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 2012 ل�شنة   )36( رقم  بالقانون  ال�شادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )77( ل�شنة 2016 ب�شاأن ت�شكيل هيئة التحكيم املن�شو�س عليها يف املادة )160( 

من قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ي، يف ع�شوية هيئة التحكيم  ُي�شتبَدل ال�شيد/ يو�شف اأحمد ح�شن، بال�شيد/ عبدالكرمي يو�شف ر�شِ
املن�شو�س عليها يف املادة )160( من قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 

.2012

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�شره باجلريدة الر�شمية.

 
وزير العدل

وال�صئون االإ�صلمية واالأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 21 �شعبان 1438هـ
المـــــوافــــــق: 17 مــايــــــو 2017م
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وزارة الرتبية والتعليم
  قرار رقم )591/م ع ن/2017(

 بتعديل بع�ص اأحكام القرار رقم )3( ل�صنة 2007
 ب�صاأن اللئحة املالية ملوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة

 
 وزير التربية والتعليم، رئي�س مجل�س التعليم العالي:

  بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،
 وعلى القانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمع املال لالأغرا�س العامة،

 وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن لئحة اإجراءات ومعايري و�شروط الرتخي�س ملوؤ�ش�شات 
ل بالقرار رقم )1( ل�شنة 2012، التعليم العايل اخلا�شة، واملعدَّ

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

 وعلى قراري جمل�س التعليم العايل رقم )2017/478( ورقم )2017/2/487(، يف جل�شته رقم 
)2017/40(، املنعقدة بتاريخ 9 فرباير  2017،

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

قــرر االآتي:
 املادة االأولى

ُي�شتبَدل بن�شي املادتني الرابعة وال�شاد�شة من القرار رقم )3( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة املالية 
ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة، الن�شان الآتيان: 

المادة الرابعة:
م طالب الترخي�س �شمانًا ماليـــًا يوَدع با�شم موؤ�ش�شة التعليم العالـــي الخا�شة في اأحد البنوك  1-يقـــدِّ
حة بالميزانية  �ـــس لها في مملكة البحرين بواقـــع )20%( من اإيرادات ال�شنة الأولى المو�شَّ المرخَّ

التقديرية المرفقة بطلب الترخي�س، وبحد اأدنى خم�شمائة األف دينار. 
2- تلتـــزم موؤ�ش�شـــات التعليـــم العالي الخا�شة خـــالل ثالثة اأ�شهر مـــن تاريخ �شدور قـــرار الترخي�س 
با�شتبـــدال ال�شمان المالي الم�شار اإليه في الفقرة )3( من هـــذه المادة بال�شمان المالي الم�شار 

اإليه في الفقرة )1( منها ِوْفقًا لطاقتها ال�شتيعابية.
3- يكون ال�شمان المالي الذي تلتزم به موؤ�ش�شة التعليم العالي الخا�شة، بعد ح�شولها على الترخي�س، 

ِوْفقًا لطاقتها ال�شتيعابية، على النحو التالي:
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اأ( 500 طالب فاأقل    )500.000( خم�شمائة األف دينار
ب( اأكثر من 500 - 1000 طالب  )1.000.000( مليون دينار

ج( اأكثر من 1000 - 2000 طالب  )1.500.000( مليون وخم�شمائة األف دينار
د( اأكثر من 2000 – 2500 طالب   مليونا دينار

هـ( ما زاد على 2500 طالب ُي�شتوَفى األفا دينار عن كل طالب.
4- يكـــون ال�شمـــان المالـــي المن�شو�س عليـــه في هذه المادة غيـــر قابل لالإلغاء وغير مقتـــرن بقيد اأو 
�ـــس لها في مملكة  �شـــرط، وُيـــوَدع با�شم موؤ�ش�شـــة التعليم العالي الخا�شـــة في اأحد البنوك المرخَّ
البحريـــن، م�شحوبًا بخطاب من البنـــك الموَدع فيه هذا ال�شمان يلتزم فيـــه بعدم الت�شرف في 

قيمة هذا ال�شمان، اإل بموافقة مكتوبة من مجل�س التعليم العالي.
العايل  التعليم  موؤ�ش�شة  قدرة  عدم  على  املرتتبة  اللتزامات  ملواجهة  املايل  ال�شمان  �س  ويخ�شَّ
اخلا�شة على ال�شتمرار وعْجزها عن توفري فر�س تعليم مماثلة للطلبة الراغبني يف ا�شتمرار الدرا�شة، 
اأو لتمكني الطلبة الراغبني يف ا�شرتداد م�شاريف درا�شتهم من ا�شرتدادها، اأو عدم قدرتها على ت�شديد 
اأجور وم�شتحقات اأع�شاء الهيئتني الأكادميية اأو الإدارية بها، وما ت�شتحقه الأمانة العامة ملجل�س التعليم 
العايل من م�شاريف ور�شوم مالية مرتتبة يف ذمتها، ا�شتنادًا اإلى املادة الثانية ع�شرة من القانون رقم 

)3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل.
 المادة ال�صاد�صة:

مع مراعاة القواعد القانونية املعمول بها يف مملكة البحرين، يجب على موؤ�ش�شات التعليم العايل 
اخلا�شة احل�شول على املوافقة امل�شبقة ملجل�س التعليم العايل على جميع التربعات والهبات والو�شايا 
اأو منها للغري. وي�شتثَنى من ذلك ما تقدمه ال�شركات واملوؤ�ش�شات التي متتلك  مة لها  والقرو�س املقدَّ

فيها حكومة مملكة البحرين ن�شبة )51%( من راأ�شمالها.
 

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: 17 رم�شان 1438هـ
المــــــوافـــــــق: 12 يـــونيــــــو 2017م
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 قرار رقم )62( ل�صنة 2017
 ب�صاأن حت�صيل اإيرادات بيع ال�صتلت الزراعية
املنَتجة يف امل�صاتل املركزية ب�صئون البلديات

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني: 
البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته،  بعد الطالع على قانون 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط 

العمراين، 
وعلى القرار رقم )95( ل�شنة 2008 ب�شاأن كيفية حت�شيل اإيرادات بيع منتجات امل�شاتل املنَتجة من 

ال�شتالت الزراعية ب�شئون البلديات،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر االآتي:
مادة )1(

والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  بوزارة  البلديات  ل�شئون  التابعة  املركزية  امل�شاتل  تتولى 
ِوْفقًا  والبلديات  العا�شمة  اأمانة  على  جمانًا  بتوزيعها  وتقوم  الزراعية،  ال�شتالت  اإنتاج  العمراين 

لحتياجاتها، وذلك بغر�س ت�شجري وجتميل ال�شوارع وامليادين والطرقات وامل�شاريع البلدية املختلفة.

املادة )2(
ُيعمل بقائمة اأ�شعار النباتات املنَتجة يف م�شاتل البلدية، املرفقة بهذا القرار.

املادة )3(
للم�شاتل املركزية بيع ما يزيد عن احتياجاتها من اإنتاج ال�شتالت الزراعية لالأفراد من املواطنني 
واملقيمني؛ بغر�س ت�شجيع زيادة م�شاحة الرقعة اخل�شراء، وذلك ح�شب قائمة اأ�شعار النباتات املنَتجة 

يف م�شاتل البلدية، املرفقة بهذا القرار.

املادة )4(
ُيلغى القرار رقم )95( ل�شنة 2008 ب�شاأن كيفية حت�شيل اإيرادات بيع منتجات امل�شاتل املنَتجة من 
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ال�شتالت الزراعية ب�شئون البلديات، كما ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

املادة )5(
على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات واملعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
 
 

 وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف

 
�شدر بتاريخ: 15 رم�شان 1438هـ
المــــوافــــــــق: 5 يــونــيـــــــو 2017م
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قائمة اأ�صعار النباتات المنَتجة في م�صاتل البلدية
 Prices of Nurseries Production Plants Varieties

1-Trees         اأواًل:  االأ�صجــــــــــــار

code

ال�شم العلمي
 Botanical name

حجم 
الأ�شي�س
 Pots
Size

ال�شعر
 بالدينار 
البحريني

Price BD

حجم 
الأ�شي�س
 Pots
Size

ال�شعر
 بالدينار 
البحريني

Price BD

حجم 
الأ�شي�س
 Pots
Size

ال�شعر
 بالدينار 
البحريني

Price BD
T1Acacia arabica6"1.0008"1.8009"4.500
T2Acacia farnesiana6"1.0008"1.8009"4.500
T3Acacia saligna6"1.0008"1.8009"4.500
T4Acacia tortilis6"1.0008"1.8009"4.500
T5Adenium obesum6"1.0008"1.8009"4.500
T6Albizia lebbeck6"1.0008"1.8009"4.500
T7Azadirachta indica6"1.0008"1.8009"4.500
T8Buhinia variegata6"1.0008"1.8009"4.500
T9Bombax malabaricum6"1.0008"1.8009"4.500

T10Callistemon viminalis6"1.0008"1.8009"4.500
T11Carica papaya6"1.0008"1.8009"4.500
T12Cassia fistula6"1.0008"1.8009"4.500
T13Cassia javanica6"1.0008"1.8009"4.500
T14Cassia nodosa6"1.0008"1.8009"4.500
T15Casuarina6"1.0008"1.8009"4.500
T16.Conocarpus sp6"1.0008"1.8009"4.500
T17Coccoloba uvifera6"1.0008"1.8009"4.500
T18Cordia myxa6"1.0008"1.8009"4.500
T19Cordia sebestena6"1.0008"1.8009"4.500
T20Cupressus arizonica6"1.0008"1.8009"4.500
T21Delonix regia6"1.0008"1.8009"4.500
T22Euqenia jamblana6"1.0008"1.8009"4.500
T23Erythrina indica6"1.0008"1.8009"4.500
T24Eucalyptus camaldulesis6"1.0008"1.8009"4.500
T25Ficus altissima6"1.0008"1.8009"4.500
T26Ficus benjamina6"1.0008"1.8009"4.500
T27Ficus carica6"1.0008"1.8009"4.500
T28Ficus elastica6"1.0008"1.8009"4.500
T29Ficus lyrata6"1.0008"1.8009"4.500
T30Ficus microcarpa6"1.0008"1.8009"4.500
T31Ficus religiosa6"1.0008"1.8009"4.500
T32Ficus salicifolia6"1.0008"1.8009"4.500
T33Hibiscus tileaceus6"1.0008"1.8009"4.500
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T34Jacaranda acutifolia"61.000"81.800"94.500
T35Juniperus polycarpos"61.000"81.800"94.500
T36Leucaena leucocephala"61.000"81.800"94.500
T37Mangifera indica"61.000"81.800"94.500

T38
 Melaleuca
quinquenervia

"61.000"81.800"94.500

T39Melia azedarach6"1.000"81.8009"4.500
T40Moringa oleifera6"1.000"81.8009"4.500
T41Musa paradisiaca6"1.000"81.8009"4.500
T42Olea europaea6"1.000"81.8009"4.500
T43Pakinsonia aculeata6"1.000"81.8009"4.500
T44Pithecellobium dulce6"1.000"81.8009"4.500
T45Plumeria obtusa6"1.000"81.8009"4.500
T46Plumeria rubra acutifolia6"1.000"81.8009"4.500
T47Populus fremontii6"1.000"81.8009"4.500
T48Prosopis juliflora6"1.000"81.8009"4.500
T49Ricinus communis6"1.000"81.8009"4.500
T50Schinus molle6"1.000"81.8009"4.500
T51Schinus terbinthifolius6"1.000"81.8009"4.500
T52Sesbania grandiflora6"1.000"81.8009"4.500
T53Sesbania sesban6"1.000"81.8009"4.500
T54Tabebuia roseo alba6"1.000"81.8009"4.500
T55Tamarindus indica6"1.000"81.8009"4.500
T56Tamarix aphylla6"1.000"81.8009"4.500
T57Tamarix nilotica6"1.000"81.8009"4.500
T58Terminalia catappa6"1.000"81.8009"4.500
T59Thuja orientalis6"1.000"81.8009"4.500
T60Ziziphus jujuba6"1.000"81.8009"4.500
T61Ziziphus spina-christi6"1.000"81.8009"4.500
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2 - Offset and Palms      ثانياً: ف�صائل النخيل واأ�صباه النخيل

code
ال�شم العلمي

 Botanical name

حجم 
الأ�شي�س

Pots Size

ال�شعر
 بالدينار
البحريني

Price BD

حجم 
الأ�شي�س

Pots Size

ال�شعر 
بالدينار

البحريني
Price BD

P1Cycas revoluta6"3.0009"4.500
P2Cocos nucifera6"3.0009"4.500
P3Phoenix dactylifera6"3.0009"4.500
P4Phoenix dactylifera1mtr trunk40.0002mtr Trunk60.000
P5Washingtonia filifera"63.0009"4.500
P6Washingtonia robusta"63.0009"4.500
P7Washingtonia Palm1mtr trunk40.0002mtr Trunk60.000
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3- Shrubs    ثالثاً: ال�صجيرات

code

ال�شم العلمي
 Botanical name

حجم
الأ�شي�س

Pots Size

ال�شعر
بالدينار

البحريني
Price BD

حجم
الأ�شي�س

Pots Size

ال�شعر
بالدينار

البحريني
Price BD

S1Acalypha wilkesiana6"1.0008"1.800
S2Asparagus plumosus6"1.0008"1.800
S3Atriplex halimus6"1.0008"1.800
S4.Bouganvillea sp6"1.0008"1.800
S5Caesalpinia gilliesii6"1.0008"1.800
S6Caesalpinia pulcherrima6"1.0008"1.800
S7Calotropis procera6"1.0008"1.800
S8Callistemon lanceolatus6"1.0008"1.800
S9Canna indica6"1.0008"1.800
S10Capparis spiosa6"1.0008"1.800
S11Carissa grandiflora6"1.0008"1.800
S12Cassia alata6"1.0008"1.800
S13Codiaeum variegatum6"1.0008"1.800
S14Cyperus alternifolius6"1.0008"1.800
S15Dodonaea viscosa6"1.0008"1.800
S16Duranta repens6"1.0008"1.800
S17Hibiscus rosa-sine6"1.0008"1.800
S18Ixora chinensis6"1.0008"1.800
S19Ixora javancia6"1.0008"1.800
S20Jasminum sambac6"1.0008"1.800
S21Jatropha pandurifolia6"1.0008"1.800
S22Jatropha gossypifolia6"1.0008"1.800
S23Lantana camara6"1.0008"1.800
S24Lawsonia inermis6"1.0008"1.800
S25Leucophyllum frutescens6"1.0008"1.800
S26Malvaviscus arboreus6"1.0008"1.800
S27Myrtus communis6"1.0008"1.800
S28Nerium oleander6"1.0008"1.800
S29Pseuderanthemum6"1.0008"1.800
S30Rosa species6"1.0008"1.800
S31Tecoma stans6"1.0008"1.800
S32Thevetia peruviana6"1.0008"1.800
S33Vitex agnus castus6"1.0008"1.800
S34Zamioculcas zamiifolia6"1.0008"1.800
S35Encelia californica6"1.0008"1.800
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  4 - Bedding Annual )رابعاً: الحْوليات )ال�صتوية/ال�صيفية /المعمرة

code
ال�شم العلمي

 Botanical name

حجم الأ�شي�س

 Pots Size

ال�شعر
بالدينار

البحريني
Price BD

A1Petunia hybridPlug tray (50)3.000
A2Petunia grandifloraPlug tray (50)3.000
A3Alyssum saxatilisPlug tray (50)3.000
A4Cinerarir maritimaPlug tray (50)3.000
A5Antirrhinum majusPlug tray (50)3.000
A6Calendula officinalisPlug tray (50)3.000
A7Catharanthus (vinca)Plug tray (50)3.000
A8Celosia argentea ‹›plumosa››Plug tray )50)3.000
A9Chrysanthemum morifoliumPlug tray (50)3.000
A10ColeusPlug tray (50)3.000
A11Geranium6"1.000
A12Salvia salsaPlug tray (50)3.000
A13MarigoldPlug tray (50)3.000
A14Aster (Powder puff)Plug tray (50)3.000
A15PansyPlug tray (50)3.000
A16Dianthus caryophyllusPlug tray (50)3.000
A17Dianthus chinensisPlug tray (50)3.000
A18Gaillardia grandifloraPlug tray (50)3.000
A19Gomphrena globosaPlug tray (50)3.000
A20Kochia scopariaPlug tray (50)3.000
A21Matthiola incanaPlug tray (50)3.000
A22Tagetes erectaPlug tray (50)3.000
A23VerbenaPlug tray (50)3.000
A24Zinnia elegansPlug tray (50)3.000
A25Porulaca grandifloraPlug tray (50)3.000
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5 - Ground Cover       )حات )عرائ�ص خام�صاً: الم�صطَّ

code
ال�شم العلمي

 Botanical name
حجم الأ�شي�س
 Pots Size

ال�شعر بالدينار البحريني
Price BD

GC1Alternanthera versicolor)Plug tray )503.000
GC2Asparagus densiflorus6"1.000
GC3Carissa grandiflora6"1.000
GC4Cenchrus ciliaris6"1.000
GC5Pennistum6"1.000
GC6Gazania6"1.000
GC7Rhoeo discolor6"1.000
GC8Setcreasea purpurea6"1.000
GC9Wedelia trilobataPlug tray (50)3.000

  6 - actus and Succulent صاد�صاً: النباتات ال�صوكية والع�صارية�  

code
ال�شم العلمي

 Botanical name
حجم الأ�شي�س
 Pots Size

ال�شعر بالدينار البحريني
Price BD

SC1Agave6"1.000
SC2Aloe Vera6"1.000
SC3Kalanchoe blossfeldiana6"1.000
SC4Opuntia basilaris6"1.000
SC5Opuntia dillenii6"1.000
SC6Opuntia ficus indica6"1.000
SC7Pandanus utilis bory6"1.000
SC8Pedilanthus tithymaloides6"1.000
SC9Sansevieria trifasciata6"1.000

SC10Yucca6"1.000
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   7- Climbers and Creapers Hedges      صابعاً: المت�صلِّقات والمدادات واالأ�صيجة�

code
ال�شم العلمي

 Botanical name
حجم الأ�شي�س
 Pots Size

ال�شعر بالدينار البحريني
Price BD

C1Allamanda cathartica6"1.000
C2Antigonon leptopus6"1.000
C3Clerodendrum inerme6"1.000
C4Clitoria ternatea6"1.000
C5Ipomoea cairica6"1.000
C6Ipomoea pes caprae6"1.000
C7jacquemontia pentatha6"1.000
C8Jasminum angulare6"1.000
C9Quisqualis indica6"1.000
C10Tecomaria capensis6"1.000
C11Tristellaeia australasiae6"1.000

8-Lawn and Grass       ثامناً: النجيل

code
ال�شم العلمي

 Botanical name
حجم الأ�شي�س
 Pots Size

ال�شعر بالدينار البحريني
Price BD

G1 Paspalum vaginatum Sq-mtr 1.500

9-Fruit Trees     تا�صعاً: اأ�صجار فاكهة

code
ال�شم العلمي

 Botanical name

حجم 
الأ�شي�س

Pots Size

ال�شعر 
بالدينار

البحريني
Price BD

حجم 
الأ�شي�س
 Pots
Size

ال�شعر 
بالدينار

البحريني
Price BD

F1Psidium Guava6"1.0008"1.800
F2Punica granatum6"1.0008"1.800
F3Terminalia catappa6"1.0008"1.800
F4Ficus carica6"1.0008"1.800
F5Carica papaya6"1.0008"1.800
F6Citrus limon6"1.0008"1.800
F7Musa paradisiaca6"1.0008"1.800
F8Morus alba6"1.0008"1.800
F9Mangifera indica6"1.0008"1.800
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م�صرف البحرين املركزي

 قرار رقم )36( ل�صنة 2017
 ب�صاأن مْنح ترخي�ص ل�صركة

بنفت )�ص�م�ب( مقفلة

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

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

قرر االآتي:
مادة )1(

مو خدمات  مُتنح �شركة بنفت )�س.م.ب( مقفلة ترخي�س )ال�شركات امل�شاندة للقطاع املايل - مقدِّ
الدفع( و)تقدمي خدمات معلومات الئتمان(.

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

محافظ م�صرف البحرين املركزي
ر�صيد محمد املعراج

�شدر بتاريخ: 18 رم�شان 1438هـ
المـــــوافـــــــق: 13 يــونيــــــو 2017م
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة
اإعلنات مركز  امل�صتثمرين

اإعلن رقم )626( ل�صنة  2017
ب�صاأن حتويل فروع من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ال�صخ�ص الواحد

ح�شن  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ميرزا عبداهلل اإبراهيم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل اإ�شمه، الم�شجلة بموجب القيد رقم 19861، طالبًا 
ن �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها وبقيد جديد،  تحويل كل من الفروع )3( و)6( و)7( من الموؤ�ش�شة لتكوِّ

وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني وتكون مملوكة لل�شيد/ ح�شن ميرزا عبداهلل اإبراهيم.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن رقم )627( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ ن�شرين 
القيد  بموجب  الم�شجلة  المباني(،  لت�شييد  بالثقة  )جديرا  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  مالكة  �شليم،  محمد  اأختر 
رقم106113، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من ال�شيدة/ ن�شرين اأختر محمد �شليم، وال�شيد/ اأح�شن 

تقويم.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن رقم )628( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك الموؤ�ش�شة 
الفردية التي تحمل ا�شم )اآل زميع للتموينات التجارية وال�شناعية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 42298، طالبًا 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير 
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)ع�شرون األف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
اإعلن رقم )629( ل�صنة 2017

 ب�صاأن التنازل عن فرع موؤ�ص�صة فردية
لي�صبح فرعاً من �صركة ذات م�صئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شمو ال�شيخ اأحمد 
بن محمد بن �شلمان اآل خليفة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شولو كوفي �شوب(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 19363، معلنًا تنازله عن الفرع رقم 28 من الموؤ�ش�شة، وطالبًا تحويله لفرع من ال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة التي تحمل ا�شم )مطعم ومقهى م�شايا ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 87909.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن رقم )630( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
 

ال�شيدة/اآمال  اإليه  باأنه قد تقدمت  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
الطبيعية(،  للمنتجات  اليا�شمين  )وردة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ال�شاهدي،  محمد  التهامي 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  100287، طالبة  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكوم مملوكة لكل من اآمال التهامي 

محمد ال�شاهدي، و يا�شمين محمد ح�شين دياب.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن رقم )631( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/  خديجة 
عبدالح�شين علي اأحمد اآل حبيل، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأطيب الت�شجيالت(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 21624، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،   وبراأ�شمال 
 مقدره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من  خديجة عبدالح�شين علي اأحمد اآل حبيل،

.SAMSON CHENANKARA VARGHESEو PAUL DAVIDو
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعلن رقم )632( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ص الواحد

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة

)كي  �شركة  تقدمت اإليه  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
بوينت لخدمات الأعمال ذ.م.م(، نيابة عن ال�شركة القبر�شية )اإم �شيرفي�س مانجمنت �شيرفي�شز ليمتد(، مالكة 
�شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )فان وورد البحرين �س.�س.و(،  الم�شجلة بموجب القيد رقم 46679، 
طالبة تغيير ال�شكل القانوني ل�شركة ال�شخ�س الواحدالمذكورة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
ال�شركة  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  وثالثون  وواحد  )ت�شعمائة   931،000 مقداره  وبراأ�شمال 
البحرينية )يونيفير�شال ماريتايم �س.�س.و( لمالكها فواز محمد عبداهلل عي�شى المناعي،  وال�شركة القبر�شية 

)اإم �شيرفي�س  مانجمنت �شيرفي�شز ليمتد(. 
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن رقم )633( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ص الواحد

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه المحامي �شامي 
عي�شى  �شيادي، نيابة عن ال�شيد/ خالد عبداهلل علي يتيم، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )برادات 
�شركة اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 7996، طالبًا  القيد  بموجب  الم�شجلة   ح�شينة(، 
واإدخـــــال بــحــريــنــي،  ديـــنـــار  اآلف(  )خــمــ�ــشــة   5،000 ـــداره  مـــق وبـــراأ�ـــشـــمـــال  مــــحــــدودة،  مــ�ــشــئــولــيــة   ذات 

 ال�شيد/ PANDIKASALA VALAPPIL SUKKOOR �شريكًا في ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ   فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعلن جلنة ت�صوية م�صاريع التطوير العقارية املتعرثة
قائمة �صروط البيع والثمن االأ�صا�صي

بناًء على قرار لجنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية المتعثِّرة بالحْجز على العقار المملوك 
القرار  وعلى  و2006/14865.  و2006/14864   2006/14863 اأرقام  المقدمات  بموجب  لكم 
ال�شادر من اللجنة بتاريخ  2015/3/8 بو�شع اإ�شارة الحْجز على قيد العقار المذكور؛ تمهيدًا 
ين الثابت في ذمتك والبالغ مقداره 28977460/884 مليون دينار  لبيعة بالمزاد العلني وفاًء للدَّ
بحريني )ثمانية وع�شرون مليونًا وت�شعمائة و�شبع و�شبعون األفًا واأربعمائة و�شتون دينارًا بحرينيًا 
نة بالمواد  ر بيع العقار ِوْفقًا ل�شروط البيع بالمزاد المبيَّ وثمانمائة واأربعة وثمانون فل�شًا(، فقد تقرَّ
من 289 وحتى 302 مرافعات، على اأن يبداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي مقداره -/36000000 مليون 

دينار بحريني )�شتة وثالثون مليون دينار بحريني(.
ين والم�شاريف والفوائد خالل  وا�شتنادًا اإلى المادة 291 مرافعات نكلفكم بالوفاء بقيمة الدَّ

�شبعة اأيام من تاريخ اإعالنكم بهذا الكتاب، واإل ف�شوف ناأمر ببيع العقار بالمزاد العلني.
وتف�شلوا بقبول فائق الحترام.

رئي�ص جلنة ت�صوية م�صاريع التطوير العقارية املتعرثة
القا�صي محمود عربي محمد ها�صم

 المرفقات: قائمة �شروط البيع.
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قائمة �صروط بيع م�صروع
)بوابة اأمواج(

العقارية  التطوير  م�شاريع  ت�شوية  لجنة  بمعرفة   2017/4/3 بتاريخ  القائمة  هذه  رت  ُحــرِّ
م�شاريع  ت�شوية  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )66( رقم  بقانون  المر�شوم  على  بناًء  لة  الم�َشكَّ المتعثِّرة، 
التطوير العقارية المتعثِّرة، وذلك لبيع م�شروع )بوابة اأمواج( المقام على قطع الأرا�شي رقم 
رقم  مقدمة   2021561 ورقــم   ،127681 رقــم  وثيقة   2006/14865 رقــم  مقدمة   2021560
رقم  وثيقة   2006/14863 رقم  مقدمة   2021562 ورقم   ،127682 رقم  وثيقة   2006/14864

127683 الكائنة في جزر اأمواج.
اأواًل: �شبب البيع: يتم اتخاذ الإجراءات ببيع العقار بناًء على قرار لجنة ت�شوية م�شاريع التطوير 
العقارية المتعثِّرة ال�شادر بجل�شة 2017/3/27 ِوْفقًا لحكم المادة الثامنة من المر�شوم بقانون 

رقم )66( ل�شنة 2014 الم�شار اإليه.  
ثانياً: و�شف العقار الَمبيع: هو عبارة عن م�شروع تطوير عقاري متعدد ال�شتخدام، ويقع بالقرب 
مـــن مدخل جـــزر اأمواج، ويحتـــوي على وحـــدات للبيع بالتجزئـــة واأخرى تجاريـــة، ومنازل ذات 
واجهة بحرية. وتف�شياًل هي ثالثة اأبراج، برجان �شكنيان وبرج ل�شقق فندقية. مقامة على قطع 
الأرا�شـــي رقم 201560 ورقم 201561 ورقم 201562 البالغة م�شاحتها الإجمالية 33391 مترًا 
مربعًا. البرج ال�شكني ال�شرقي م�شاحته 29314/8 مترًا مربعًا، البرج ال�شكني الغربي 29026/7 
مترًا مربعًا، وبرج ال�شقق الفندقية م�شاحته 20592/10 مترًا مربعًا، ومجموعة من المنازل على 

م�شاحة قدرها 27013/8 مترًا مربعًا.
ثالثـــاً: مقدار الثمن الأ�شا�شي للعقار: تم تقدير الثمن الأ�شا�شي للعقار بمبلغ -/36.000.000 
مليـــون دينار بحريني )�شتة وثالثون مليون دينار بحريني( بناًء على تقدير لجنة ت�شوية م�شاريع 

التطوير العقارية المتعثِّرة الم�شتند اإلى تقارير الخبرة المقدمة للجنة.

رابعاً: �صروط خا�صة:
يتم بيع الم�شروع �شفقة واحدة، ويجوز للجنة تجزئته وبيعه في �شفقات متعددة بما يحقق 

م�شلحة الدائنين.
به  الذي ر�شا  الثمن  ُع�ْشر  البيع  انعقاد جل�شة  ُيوِدع حال  باأن  المزاد  ير�شو عليه  َمن  يلتزم 
المزاد والم�شروفات، كما يلتزم باأن ُيوِدع باقي الثمن خزانة وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية 

والأوقاف خالل ال�شهر التالي ل�شيرورة البيع نهائيًا. 
يكون من ير�شو عليه المزاد م�شئوًل عن ا�شتخراج كافة التراخي�س والموافقات المطلوبة 

من الجهات المخت�شة ل�شتكمال اأعمال البناء.
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الثمن  كامل  �شداد  بعد  المزاد  عليه  ير�شو  لَمن  منقولت  اأية  من  خاليًا  العقار  ت�شليم  يتم 
والم�شروفات و�شيرورة قرار اإيقاع البيع نهائيًا.

يتم ت�شليم العقار خاليًا من اأية رهون اأو حقوق عينية تَبعية.
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ال�شاعة:11.00 �شباحًا الجل�شة اليوم: 2017/6/14م 
رئيـ�س اللجنة بح�شور القا�شي محمود عربي محمد ها�شم 
ع�شو اللجنة وع�شوية القا�شي محمـــــد ميـــــرزا اأمـــــان 
ع�شو اللجنة وع�شوية القا�شي اأمل اأحمد عبداهلل اأبل 
ع�شو اللجنة وع�شوية الدكتور عبداهلل يو�شــف طالب 
ع�شو اللجنة وع�شوية عـارف حيدر علي رحيمـي  

قررت اللجنة نظر الم�شروع بجل�شة اليوم، واجتمعت اللجنة بالهيئة المبيَّنة بالمح�شر عاليه.
ورد تقرير الخبير محمود مراد ب�شاأن توزيع ح�شيلة البيع على دائني الم�شروع واطلعت عليه 

اللجنة.
باإيقاع  ال�شادر منها  القرار  ال�شادر بجل�شة 2016/11/14، وكذلك  وا�شتعر�شت قرارها 
البيع على م�شروع )جفير فيوز( وتوزيع ح�شيلة البيع على الدائنين، واأكدت اللجنة على قرارها 
ال�شابق با�شتبعاد مطالبة ال�شيدة جوزيت �شتيفاني وكذلك ا�شتبعاد مطالبة المدعو عادل فليفل، 
لكونها غير ثابتة ِوْفقًا ِلما جاء بتقرير الخبير الأ�شلي والتكميلي، وِوْفقًا لالأ�شباب التي اأوردتها 
الحقيقي  المالك  ُيعتبر  فليفل  عادل  المدعو  اأن  اإلى  اإ�شافة   ،2016/11/14 بجل�شة  اللجنة 

للم�شروع ِوْفقًا لتقرير الخبير.
وبالن�شبة لمطالبة بنك البحرين والكويت فاإن اللجنة تنوه اإلى اأن اخت�شا�شها ينح�شر في 
ل�شنة   )66( رقم  بقانون  المر�شوم  اأحكام  �شوء  في  عليها  المعرو�س  المتعثِّر  الم�شروع  ت�شوية 
2014، واأن ت�شوية حقوق دائني الم�شروع ل يمنعهم من اللجوء اإلى الق�شاء بباقي حقوقهم اإذا 

كان لذلك مقت�شى.
من  مة  المقدَّ القرو�س  قيمة  اأن  المنتَدب  الخبير  تقرير  من  الثابت  وكان  ذلك  كان  متى 
يثبت  لم  فيوز(  )جفير  م�شروع  ل�شالح  مت  ُقدِّ اأنها  البنك  ذكر  والتي  والكويت  البحرين  بنك 
م البنك ما يفيد اأن هذه القرو�س دخلت في تمويل الم�شروع، بل اإن هذه  لدى الخبير ولم يقدِّ
اأن  كما  فيوز(.  بم�شروع )جفير  لها  ل عالقة  �شركة  وهي  )المحور(  ل�شركة  ِرفت  �شُ القرو�س 
الثابت من تقرير الخبير اأن جانبًا كبيرًا من قيمة هذه القرو�س تم ا�شتخدامها لتغطية ح�شاب 
�شركة )المحور( اأو ل�شداد قرو�س �شابقة للمدعو عادل فليفل. وبناًء على ما تقدم فاإن اللجنة 
ر مطالبة بنك البحرين والكويت  توؤكد على قرارها ال�شابق ال�شادر بجل�شة 2016/11/14 بح�شْ
في قيمة الأر�س المقام عليها الم�شروع بح�شبانه دائنًا مرتِهنًا، وا�شعة بالعتبار اأن الت�شهيالت 
م للم�شروع، واأن تلك  مت ل�شركة )المحور( ولم تقدَّ التي قدمها البنك للمدعو اأحمد �شريف ُقدِّ
مثير  وب�شكل  بكثير  تفوق  الفوائد  �شاملة  دينار  ت�شعة ماليين  يقارب  ما  بلغت  التي  الت�شهيالت 
يبة قيمة الأر�س، ولذلك فاإن اللجنة تقرر اعتماد توزيع ح�شيلة البيع على دائني الم�شروع كلٍّ  للرِّ
على ح�شب َدينه، مع تحديد َدين البنك فقط في قيمة الأر�س المقام عليها الم�شروع بو�شفة دائنًا 
ر الخبير ن�شبتها بما يعادل 20% من قيمة الم�شروع. وترى اللجنة زيادة هذه  مرتِهنًا، والتي قدَّ
القيمة اإلى ن�شبة 25% من قيمة الم�شروع. وبناًء عليه فاإن البنك يكون م�شتِحقًا ِلما يعادل %25 
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من ح�شيلة البيع. ول ينال من ذلك ما ت�شمنه ن�س المادة )948( من القانون المدني من اأن 
الرهن ي�شمل ما ي�شتحَدث على العقار من بناء، اإذ اإنه لم يثبت لدى اللجنة اأن القر�س ا�شُتخِدم 
ل�شالح تمويل الم�شروع واإنما تم تقديمة ل�شالح �شركة اأخرى هي �شركة )المحور( والتي لي�س 
لها عالقة بالم�شروع والبنك و�شاأنه بالرجوع على تلك ال�شركة بقيمة القر�س. وعلى ذلك فاإن 
الن�شبة المخ�ش�شة  ِوْفقًا لتقرير الخبير المنتَدب مع زيادة  البيع  اللجنة تعتمد توزيع ح�شيلة 
لبنك البحرين والكويت من 20% اإلى 25% من ح�شيلة البيع، على اأْن يتم التوزيع بعد �شيرورة 

هذا القرار نهائيًا.
واأُقِفل المح�شر على ذلك عند اإثبات ما تقدم وقررنا اإثبات الآتي:

الـقــرار
ِوْفقًا لتقرير الخبير المنتَدب، مع زيادة الن�شبة  قررت اللجنة اعتماد توزيع ح�شيلة البيع 
�شة لبنك البحرين والكويت من 20% اإلى 25% من ح�شيلة البيع، على اأْن يتم التوزيع  المخ�شَّ

بعد �شيرورة هذا القرار نهائيًا. واأمرت بن�شره بالجريدة الر�شمية.

الرئي�س ع�شو  ع�شو   امين ال�شر 
ع�شو ع�شو    
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اإعلن غرفة البحرين لت�صوية املنازعات

رقم الدعوى : 13/ 2017 )غرفة(
 

اإعلن بلئحة دعوى   واأْمر القا�صي ال�صادر على
 غلفها وموعد االجتماع االأول الإدارة الدعوى

واإعلن بلئحة تَظلُّم وموعد ح�صور جل�صة التََّظلم
 

المدعي والمتظلِّم: بنك القاهرة
وكيلتاه: المحامية دعاء اأحمد الع�شمي والمحامية فجر اإبراهيم كمال.

عنوان وكيلتيه: مكتب 16، بناية 150، طريق 1507، مجمع 315، المنامة 315 مملكة البحرين.
المدعى عليه والمتظلَّم �صده: اآر اي البحرين �س.م.ب مقفلة )بنك اأركابيتا �س.م.ب(.

اآخر عنوان معلوم: مكتب 801، مبنى 114، طريق 385، �شارع الخليفة، المنامة مجمع 304.
طلبات الئحة الدعوى:

ف المدعى عليه في  اأواًل: ب�شفة م�شتعجلة وحيث اإن مبلغ المطالبة مبلغ كبير وُيخ�شى من ت�شرُّ
اأموالـــه اأو تهريبهـــا للخارج ل�شيما واأن لديه فروعًا كثيرة، لذا نطلب اإ�شدار الأمر باإيقاع الحْجز 
التََّحفُّظي على ح�شابات المدعى عليها في حدود مبلغ المطالبة لدى كافة البنوك العاملة بمملكة 

البحرين ومنها البنك المدعى عليه وتحت يده. 
ثانيـــاً: كمـــا يطلب المدعي الحجـــز التََّحفُّظي على كافة اأموال وموجـــودات )يق�شد بها مقولت 

مبنى البنك الرئي�شي( وممتلكات المدعى عليه )يق�شد بها عقاراته(.
لع وله دراية  ثالثـــاً: يطلـــب المدعي قبل الف�شل في المو�شوع تعيين خبيـــر محا�َشبي وقانوني مطَّ
بالمعامـــالت الدولية التجاريـــة والم�شرفيـــة والمحا�َشبية لالطالع على الك�شوفـــات وميزانيات 
المدعـــى عليه وتقديم تقرير لغرفتكـــم الموقرة يك�شف فيه مدى التـــزام المدعى عليه باتفاقية 
المرابحـــة وبم�ْشك دفاتر منتظمة وبتقديم ميزانيـــات منتظمة للجهات المخت�شة ِوْفقًا للمعايير 
المحا�َشبيـــة والم�شرفيـــة المتَّبعة، وتو�شيح حقـــوق المدعي وتحديد المبالـــغ الم�شتحقة له من 
اأ�شـــل قر�س المرابحة والأرباح التي تحققت والأ�شرار التي وقعت على المدعي وتحديد قيمتها، 

ويحتفظ المدعي بتعديل طلباته ِوْفقًا لتقرير الخبير.
رابعاً: ب�شفة اأ�شلية يطلب المدعي الحكم على المدعى عليه بمبلغ المطالبة ِوْفقًا لالتفاقية وقدره 
خم�شون مليونًا وخم�شمائة واأربعة وثالثون األفًا و�شتمائة وخم�شة وخم�شون دولرًا )5،534،655( 
دولرًا، اأو مـــا يعادلـــه بالدينار البحريني وقدره )2،086،565( دينـــار بحريني، واإلزام المدعى 
عليـــه بالفوائد بواقع 10% من تاريـــخ رْفع الدعوى حتى تمام ال�شداد. كمـــا يطلب المدعي اإلزام 

المدعى عليه بالر�شوم واأتعاب المحاماة.



العدد: 3318 – الخميس 15 يونيو 2017

37

 اأمر القا�صي المنتدب:
بتاريخ 2017/5/22 �شدر اأمر القا�شي برف�س الطلبات التحفظية.

طلبات الئحة التظلم:
نطلب من عدالتكم اإلغاء الأمر ال�شادر منكم برف�س الطلبات التََّحفُّظية وقبول هذا التََّظلُّم 
�شكاًل لتقديمه في الموعد المحدد، حيث اإن اأمركم قد �شدر في 2017/5/22 ولقد ت�َشلَّمه وكيل 

المتظلِّم في 2017/5/24، كما نطلب مجددًا اإ�شدار اأمركم الم�شتعجل على النحو الآتي:
1 - نطلب من غرفتكم املوقرة اإ�شدار الأمر باإيقاع احلجز التََّحفُّظي على ح�شابات املتظلَّم �شده 
يف حدود مبلغ املطالبة لدى كافة البنوك العاملة يف مملكة البحرين ومنها البنك املتظلَّم �شده وحتت 

يده.
2 - كما نطلب من غرفتكم املوقرة اإ�شدار الأمر باإيقاع احلجز التََّحفُّظي على كافة املوجودات 
العقارات  كافة  على  احلجز  وكذلك  له  الرئي�شي  املبنى  يف  واملوجودات  �شده  املتظلَّم  للبنك  العائدة 

اململوكة للبنك املتظلَّم �شده ومخاطبة ال�شجل العقاري بهذا ال�شدد.
تعلن غرفة البحرين لت�شوية المنازعات للمدعى عليه المذكور اآنفًا بطلبات لئحة الدعوى 
الثالثاء  يوم  عقده  والمقرر  الدعوى  لإدارة  الأول  الجتماع  وبموعد ح�شور   2017/13 رقم 
على  المدعي  من  مة  المقدَّ التََّظلُّم  وبالئحة  �شباحًا،   11:00 ال�شاعة   2017 يونيو   20 الموافق 
رف�س الطلبات التََّحفُّظية وموعد الح�شور لجل�شة التََّظلُّم المقرر عقدها يوم الثالثاء الموافق 
الطابق  بالزا،  البارك  وعنوانها: بناية  الغرفة  بمقر  �شباحًا    11:30 ال�شاعة   2017 يونيو   20
الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين، وذلك عماًل 
بها  تخت�س  التي  المنازعات  ت�شوية  اإجــراءات  لئحة  باإ�شدار   2009 رقم )65( ل�شنة  بالقرار 
غرفة البحرين لت�شوية المنازعات بموجب الف�شل الأول من الباب الثاني من المر�شوم بقانون 

رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.
مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�صوية املنازعات
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  ا�صتدراك ب�صاأن ن�صر اإعلن رقم )3( ل�صنة 2016 
ب�صاأن الر�صوم والنماذج ال�صناعية

 
ه اإدارة الِمْلكيـــة ال�صـــناعية اإلـــى اأنـــه ب�صـــدد االإعلن رقم )3( ل�صـــنة 2016 ب�صـــاأن الر�صـــوم  تنـــوِّ
والنمـــاذج ال�صـــناعية المن�صـــور فـــي العدد 3299 مـــن الجريدة الر�صـــمية، اأنه تـــم االإعلن عن 
طلبين يحملن الرقم ب ت/ 1366 بالخطاأ، في حين اإن اإعلن الن�صر كان من المفتر�ص اأن 
يت�صـــمن طلباً واحداً يحمل الرقم  ب ت/ 1366، اأمــا الـرقــم ال�صــــحـيـح  للطلـب االآخـر فــهــــو  

ب ت/1358 كما هو مبين اأدناه بجميع التفا�صيل:
 
 

 

رقم الطلب:  ب ت /  1358
ا�صم الطالب: ماريكو ليمتد

عنوانه:  الطابق ال�شابع جراند بالديوم، كالينا،
�صانتاكروز )اإيه( مومباي 400098، الهند

تاريخ تقديم الطلب: 10/22/ 2015م.
ة و�صف طلب الت�صميم:  جرَّ

J0011.09.01 :الت�صنيف
ا�صم الوكيل المفو�ص: �شما�س للملكية الفكرية

عنوانه: �س ب 11925 المنامة - مملكة البحرين
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ا�صتـــدراك
 

ح قرار ال�شتمالك رقم )148( ل�شنة 2012 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، اخلا�س   ُي�شحَّ
با�شتمالك العقار امل�شجل با�شم محمود محمد حاجي وحيدي، الكائن يف احلورة من املنامة 
وزارة  طلب  ح�شب  الإ�شكاين  احلورة  م�شروع  اأجل  من   ،2002/12705 رقم  املقدمة  ح�شب 

الإ�شكان، بحيث يكون القرار با�شم حاجي محمد حاجي عبدالرحمن وحيدي.  


