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 اأمر ملكي رقم )37( ل�سنة 2017
 بتكليف ويل العهد نائب القائد الأعلى

القيام مبهام احلكم

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

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

حمد بــن  �شلمان  الأمــيــر  الملكي  ال�شمو  �شاحب  الأعــلــى  القائد  عهدنا  ــيِّ  ول ــى  اإل  ُيعهد 
ا اأثناء مدة غيابنا في الخارج. بن عي�شى اآل خليفة القيام بمهام الُحْكم نيابة عنَّ

املادة الثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع
بتاريـــــخ: 18 رم�شـان 1438هـ
الموافق: 13  يونيــــــــو  2017م
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 تعميــــــم

ب�ساأن عطلة عيد الفطر املبارك لعام 1438هـــ
 

ل وزارات المملكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها  ُتعطَّ بمنا�شبة عيد الفطر المبارك لعام 1438هــ، 
العامة يوم العيد واليومين التاليين له.

 

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

 
�شدر بتاريخ: 26 رم�شان 1438هـ
المــوافــــــــق: 21 يونيــــــــــو 2017م
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 قرار رقم )96( ل�سنة 2017
 ب�ساأن اعتماد دليل اإجراءات بيع اأرقام الت�سجيل

املميَّزة و�سبه املميَّزة

وزير الداخلية:
بعد الطالع على قانون المرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015،
وعلى القرار رقم )47( ل�شنة 2017 ب�شاأن بيع لوحات اأرقام الت�شجيل المميَّزة و�شبه المميَّزة 

للمركبات في مملكة البحرين،
المميَّزة  و�شبه  المميَّزة  الت�شجيل  ــام  اأرق لبيع  الدائمة  اللجنة  رئي�س  عْر�س  على  وبناًء 

للمركبات،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعتَمد دليل اإجراءات بيع اأرقام الت�شجيل المميَّزة و�شبه المميَّزة، المرافق لهذا القرار.

املادة الثانية
على مدير عام الإدارة العامة للمرور والمعنيين – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، 

وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.
 
 
 

الفريق الركن
وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة
�شدر بتاريخ: 20 رم�شان 1438هـ
الموافـــــــــــق: 15 يونيـــــــــو 2017م
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دليل إجراءات بيع أرقام 
التسجيل المميزة وشبه 

 المميزة
 
 

 ( 1اإلصدار رقم )
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 نطاق التطبيق: .1

يحددددذذ اددددل   اددددذايو اتددددام ايددددل الحدددداو به ددددام  المددددتيو  ا  يدددد   ل ددددا   ا  يدددد   ا  ه ادددداو 
بل ل دددددد   الددددددف ي عدددددداذ لقدددددداي فا ا ددددددل بافددددددا به ددددددام   يدددددد    ددددددف  ا دددددد  ذ  اع اددددددف بل  ا دددددد  ذ 
 إلا لهلادددددددف بل  اايدددددددل  ا اا دددددددهي للمدددددددهد ا دددددددل به دددددددام لمدددددددتيو  ا ه اددددددداو ادددددددذ    ددددددد  

 ( ل ا اعذه. 066666 الم مو )
 
 :  تعاريف.2

ذل   إلخدلو ا عددااف  ا   داو ل اعادداه و  ا ايادن  ددف  داال   ا ددهله  اقداذه ااا دداال  ه ددم 
اإقددذ ه  الةحددن  الا يليددن ا دداال   2605( امددان 052ي ل ا دده ه ه ددم )2602( امددان 22)

ا دد   ايددل الحدداو به ددام  المددتيو  ا  يدد   ل ددا   2604( امددان 24 ا دده ه ه ددم ) ا ددهلهي 
 دف لبايدأ بح دام ادل   ادذايو ا    داو ل اعاداه و ي ي ل   ااحهي   ا  ي   ا  ه ااو ا    ن

 :  الااين  ا عااف  ا ايان  هي   و  افاي  اام ي لضف مياأ  ااص خلف لا 

: اددددل ه ددددم لمددددتيو  ا ه اددددن الم مددددو ه دددد د خدددداصي ياددددا  ادددد  رقممممم التسممممجيل المميممممز
قددددددايف لذهتددددددن   عيدددددداه  البهيددددددأ  ا دددددد  ذ  اع اددددددف بل  ا دددددد  ذ  إلا لهلاددددددفي ليددددددلم لحذيددددددذ 

ته   و ايع  ل  ا  ا ا ال  اقلص ا ي   ف ال   اذايو.  ال ي    ل  
: اددددل ه ددددم لمددددتيو  ا ه اددددن الم مددددو ه دددد د خدددداصي ياددددا  رقممممم التسممممجيل شممممبه المميممممز

ادددد  بهيددددأ  اايددددل  ا اا دددده ليتددددل  هادددداذ  لقدددداي   ل الادددداهه ه ددددم لمددددتيو   يدددد  اياددددا  
لقدددداي   ل عيدددداه يددددلم لحذيددددذ ذهتددددن ادددد  بهيددددأ  ا دددد  ذ  اع اددددف بل  ا دددد  ذ  إلا لهلاددددفي ل 

ته   و ايع  ل  ا  ا ا ال  اقلص ا ي   ف ال   اذايو.  لقاي    ل  
: اددددهق به ددددام  المددددتيو  ا  يدددد   ا  ه ادددداو ا ددددل  اع ددددلم ا لقددددلو هاددددل المممممزاد الع نمممم 
 با ل معه. 

: اددددهق به ددددام  المددددتيو  ا  يدددد   ا  ه ادددداو ا ددددل  اع ددددلم ا لقددددلو المممممزاد اإللنترونمممم 
 ه    خلو لضعفا ا ل اتام ها لهلاف. هال با ل مع
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: اددددهق به ددددام  المددددتيو  ددددا   ا  يدددد   ا  ه ادددداو ا ددددل  اع ددددلم ا مددددعاه البيممممع المباشممممر
 ثاال  لعاذو  ا ي ن  الم ين    خلو لضعفا ا ل اتام ها لهلاف. 

:  دددددددده ن  دددددددد  ذ  ا مدددددددداذ افددددددددا ايددددددددل به ددددددددام  المددددددددتيو  ا  يدددددددد   ل ددددددددا   ا  يدددددددد   الشممممممممرن 
  ه ن  ماا ن     ن.  (002660التاهد اه م )ل ا مت ن  ف  امتو  

 
 تحديد رقم التسجيل المميز والقيم  األسمي  والسوقي :.3

يحددددددذذ ه ددددددم  المددددددتيو  ا  يدددددد  ل ددددددا   ا  يدددددد  ل ددددددأ  الم مددددددو  اه دددددد د  اخدددددداص  ا اددددددي  
  ف ال   اذايوي للحذذ  ي ل   ألم يني للا  ا ل  ااحل  آللف:

 رقم التسجيل المميز: 3.1
 القيم  السوقي  القيم  االسمي  معيار التصنيف

به ددددددددام  المددددددددتيو  الددددددددف لحلددددددددلد اددددددددذذ  دددددددد   أله ددددددددام 
 ا ل اث ددددددن بل  ا لضدددددداا ن بل الم مددددددو خدددددداص ل الددددددف 
لحددددددددذذاا  ا تاددددددددن ل الددددددددف ل ددددددددل  ل و ه اددددددددن لب دددددددد  

  هل ل     او  اع لم.

  يه  حذذ  لحذذه  ا تان

 
 رقم التسجيل شب  المميز: 3.3

 القيم  السوقي  القيم  االسمي  معيار التصنيف
به ددددددددام  المددددددددتيو  الددددددددف لحلددددددددلد اددددددددذذ  دددددددد   أله ددددددددام 
 ا ل اث ددددددن بل  ا لضدددددداا ن بل الم مددددددو خدددددداص ل الددددددف 
لحدددددذذاا  ا تادددددن ل الدددددف اددددداذ    دددددا ل دددددل   ه لادددددن  ددددد  

  او  اع لم لال لعلاهاا  ا تان به ام   ي  . 

  يه  حذذ  لحذذه  ا تان

 
 ددددد  به دددددام  المدددددتيو  دددددا   ا  يددددد   ا تادددددن بل  ا ددددده ني هاددددداذ   الاددددداه  دددددا لددددده ه ليتدددددل  

  ه دددددام   يددددد  ي بل هاددددداذ   الاددددداه بد به دددددام لمدددددتيو بخددددده   اادددددو افدددددا ذالالو  عاليدددددن 
   ي  بل  ا    ي .بل لاهيخين  ه م لمتيو   
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 أحنام عام : .4
لعل ددددددددذ ا  يددددددددن  ا دددددددده   احمدددددددد   ألحددددددددل و ال مددددددددبن ابا ددددددددن هةل اايددددددددن  عل ددددددددذ  4.1

 ا ين. ل عااني بل ال مبن  ي   عل ذي بل حل ان ا
ال يددددددددلم  ال يددددددددذ اعددددددددذذ  عددددددددي   دددددددد  به ددددددددام  المددددددددتيو ا ددددددددو  ددددددددخص بايعددددددددف بل 4.3

  الااهد  ف ا  ين  ا ه  . 
اددددهق بد به ددددام لمددددتيو   يدددد   بل  ددددا    يدددد    دددد   اددددو  ا دددده ن ا ايددددل  يددددلمال 4.3

ادددددد  بهيددددددأ  ا دددددد  ذ  اع اددددددف بل  ا دددددد  ذ  إلا لهلاددددددف بل  اايددددددل  ا اا ددددددهي هال  الددددددف 
 لحذذاا  ا تان. 

ذ دددددددل  اددددددداام  ا ددددددده   بل  ال لادددددددا  اددددددد   ادددددددذ لي يحدددددددأ ا تادددددددن  دددددددف حاادددددددن ادددددددذم 4.4
حه ددددا   ا دددددخص ا ددددذ   حدددددذذ   ددددد   ا  دددداه ن  مدددددل ال   ددددف بد  ددددد  ذ ا ادددددف بل 
 دددددددد  ذ ها لهلاددددددددف بل ايددددددددل  اا دددددددده ذل   إلخددددددددلو اددددددددإته   و  ا دددددددد  ذ  اع اددددددددف بل 

  ا   ذ  الا لهلاف بل  اايل  ا اا ه.
ل  لاددددددي  ب  اددددددهق ا تاددددددن مددددددح  بد ه ددددددم لمددددددتيو   يدددددد   اددددددو  اايددددددل ه يحددددددأ4.4

  اه م ا ايل  ا   يه قحيح. 
هتدددددده   و ايدددددددل به دددددددام  المدددددددتيو  ا  يددددددد   بل  دددددددا   ا  يددددددد   ال ل  دددددددف   دددددددله باو 4.4

لمددددددتيو للددددددهخيص  ا ه ادددددداو  ا اقددددددلص ا يفددددددا  ددددددف  دددددداال   ا ددددددهله لالةحلدددددد  
  الا يلين. 

 
 اإلعالن عن المزاد الع ن  أو المزاد اإللنترون : .4

 دددددد   اددددددو  ا تاددددددن ااالامدددددديأ  ددددددل  ا دددددده ني لللددددددلال  يددددددلم لحذيددددددذ   ددددددا  ل لاددددددذ  ا دددددد  ذ
 ا دددددددده ن  إلاددددددددل  ادددددددد   ا دددددددد  ذ اادددددددده  ا ددددددددن لمدددددددداةو  إلاددددددددلم  ا هةيددددددددن ل ا مدددددددد لان 
ل ا  دددددهل    مدددددلااذ   ا لخليدددددو افدددددا  ددددد   ادددددو  ا تادددددن للاددددد   ادددددو  دددددذ   ا يدددددن  ددددد   الددددداهي  

  ا حذذ إل ا ن  ا   ذي ا ل ب  ي ل و  إلال  ا ل   ا  ل لاذ  اع اذ  ا   ذ.
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 إجراءات المزاد الع ن : .4

 ع ني  المزاد: 4.1
لددددددددلم هتدددددددده   و  ا دددددددد  ذ ل ا   يددددددددذ و  ددددددددف ت مددددددددن ا ايددددددددن  ددددددددف  ا لاددددددددذ ل ا  ددددددددا  

  ا حذذي .
 شروط االشتراك ف  المزاد: 4.3

مدددددددان  يلذيدددددددني للدددددددلم ا  يدددددددن  20يتددددددد  بال ي دددددددو ا ددددددده  ا ل دددددددذم ا  ددددددد  ذ اددددددد  
  ال له    اآللف: 

( 566ا   ددددددداه ن  دددددددف    يدددددددذ  ا دددددددل ه دددددددم لمدددددددتيو   يددددددد   ي لددددددد   ألمددددددد ين )4.3.1
ي اددددد  بهيدددددأ ( ذياددددداه  اادددددو ا دددددهذ0666يلب ددددد  ذ دددددل  ا دددددم )ذياددددداه بل ب دددددوي 

 لحهيه  ي   عل ذ ال و  ا ا م بل ابا ن  ةل ااين  عل ذ  ل عاان. 
ا   ددددداه ن  دددددف  ا   يدددددذ  ا دددددل ه دددددم لمدددددتيو   يددددد   ي لددددد   ألمددددد ين ب ثددددده  ددددد  4.3.3

يلب دددددد  لحهيدددددده  ددددددي   عل ددددددذ   لددددددل  ) يدددددده  حددددددذذ  ا ي ددددددن( ( ذيادددددداهي 566)
  ا   ذ ا ل قاح   ا ي .  هل  ام يهمل  ف   ملهتل

 المزايدة: 4.3
لادددددذب  ا   يدددددذ  ااا اددددداذ   ا دددددل  دددددو ه دددددم ا دددددل حدددددذهي اعدددددذ لحذيدددددذ  ي دددددن بمددددد ين 4.3.1

 ب  لاذب  ا   يذ  ا  و     ا ي ن  ألم ين ا ه م.  يت ا ه مي لال 
ا دددددددل  ا ي دددددددن  ألمددددددد ين ا ددددددده مي لل دددددددل   ا   يدددددددذ   ااا اددددددداذ   لادددددددذب  إلتددددددده   و4.3.3

اعدددددهق با دددددل  ددددد   ا ي دددددن  ألمددددد ين ا ددددده مي ليمددددد ب  اعدددددهق اعدددددهق با دددددل 
  ا . 

هل   اادددددددو  ا   يدددددددذ  ا دددددددل ه دددددددم لمدددددددتيو   يددددددد   ي لددددددد   ألمددددددد ين ب ثددددددده  ددددددد  4.3.3
ذياددددداهي يتدددددل   ادددددلو  ا   يدددددذ  اددددد  بهيدددددأ  افدددددالفي ا دددددل ب  ل دددددل   0666

 دددددددددا  اددددددددداالال  م اعدددددددددذ لل يدددددددددل  دددددددددهلب  ا  ددددددددداه ن  دددددددددي   عل دددددددددذ اضددددددددد ا   ال 
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 دددددذ   ا يدددددن  ا  دددددله  ا دددددل ا دددددذ  ع دددددأ ا دددددل  دددددهب همدددددل  ا ددددد  ذ ي دددددذم  ادددددو 
 . يع   اافا  او  و    ذ

يتددددل  لحذيددددذ  ددددذ    ايددددن  اقدددد ن اددددي   ددددو اددددهق ل خددددهي ل ددددف اددددله  احااددددن 4.3.4
ال همدددددددل  ا ددددددد  ذ  يتدددددد   ال دددددددذم ادددددددااعهق  ألا دددددددل خدددددددلو  ا دددددددذ   ا حدددددددذذ ي ل  

عددددهق  اددددلد مدددد ب ب ادددده  ادددد  للادددد  لاددددل  ددددا   اا ددددل بخدددده با ددددل اددددهق ي 
 .  ا عهق  الفا   ال و  ا حذذ ا لا  اابل للم ل ذي   اعذ

 يهمل  اعبا  ا ل با ل اهق ي ذم خلو  ا ذ   ا حذذ . 4.3.4
 العرض لمص ح  الغير: 4.4

يتددددددددل  ا ددددددددهق للمددددددددعن  ااددددددددذ   ا  ددددددددله ي   ددددددددف  ا دددددددد  ذي ا دددددددد  يه دددددددد   ددددددددف 
 ال ددددددله    ددددددف  ا دددددد  ذ لل يددددددو  يدددددددهه ا لتدددددد  لل يددددددو همدددددد ف  عل ددددددذي ليمدددددددهد 

 ا ل  ال يو  ا ن  ألح ام  اخاقن ااا   ذ. 
 الممنوعين من االشتراك ف  المزاد:   4,4

 ي  اددددددل  دددددد   ال ددددددله    ددددددف  ا دددددد  ذ  ا حتددددددله ا دددددديفم بل  دددددد  ل ددددددل ا دددددديفم حتدددددد 
لح تدددددددفي بل ب ا ددددددد  ه لمدددددددفم اااامدددددددان ا  دددددددخاص  الالااهيدددددددن بل ذخ دددددددل   دددددددف 
هتدددددددددده   و  ال  يمددددددددددني بل  لخددددددددددلو ضددددددددددذام هتدددددددددده   و  القدددددددددد ين ل ا مدددددددددد ن بل 

  احه من.
 
 اعتماد رسو المزاد ودفع المب غ:.7

  الالددددد  م ادددددذ ل  ا ا دددددميال ذي ددددد   اعدددددهق  ألا دددددل ا دددددل  ددددد  همدددددل ا يددددد   ا ددددد  ذ 7.1
ال  ذم  ا ي  ا  بااان ا  ا ل  ااا   ا محل  ا ي   .ل  

هل  اددددم ي ددددم  دددد  همددددل ا يدددد   ا دددد  ذ اددددذ ل  ا ا ددددم ي بل لددددم ههتددددا   ا ددددي ي يمدددد ب 7.3
ح دددددددد   ددددددددف  ا باااددددددددن اددددددددااه مي لا تاددددددددن بل  ا دددددددده ن اددددددددهق  ادددددددده م  ددددددددف     يددددددددذ  
تذيددددددددددذ ي ليددددددددددلم  لخددددددددددال  ا ددددددددددن  إلتدددددددددده   و  ا االايددددددددددن احمدددددددددد   ألحددددددددددل وي ذل  

 ا   اضهه.     العلقاحأ ب إلخلو 
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عادة المزاد: .8  وقف وا 
 يتل  ل ف  ا   ذ  ف  احاالو  آللين: 

 هل  ام يلم  ال ذم اعهق با ل     ا ي ن  ألم ين  ا حذذ  ا ه م. 8.1
هل  بثيددددددهو  اا ادددددداو للع ددددددأ ا دددددد و  إلتدددددده   و بل ا لضددددددل   اح ددددددلأ ل ااددددددو 8.3

 تذيني بل  ااو للع أ ااااتام  اعام. 
 هل  ام ي   اذذ  احضله  ا يا  ا اذ   ف  ا   ذ. 8.3
يحددددددأ اددددددل  ه   اذ خ يددددددن ) إلذ ه ( ل ددددددف  ا دددددد  ذ بل ها ددددددا ه هل    لضددددددو  ا قدددددد حن 8.4

  اعا ن لا  ذل  بذال  مةلاين  ذاين  ف ال   ا   . 
ليعدددداذ  ا دددد  ذ ا ددددل  ادددده م )   يددددذ  تذيددددذ (  ددددف ا دددد   ا دددد  ذ بل  ددددف ل ددددو  خدددده لحددددذذه 

 و  إلته   و  اخاقن ااا   ذ  اع اف.  ا تان اعذ هلاا  ل 
 
 إجراءات المزاد اإللنترون : .9

يتددددد  ا دددددل  ددددد  يه ددددد   دددددف  ددددده   ه دددددم  المدددددتيو  ا  يددددد  اددددد  بهيدددددأ  ا ددددد  ذ 9.1
 إلا لهلاددددددددفي  المددددددددتيو  ددددددددف  ا ل ددددددددل  إلا لهلاددددددددف  ا خقددددددددص افددددددددل   ا ددددددددهق 

  ا ب لان. ا خقين للذلي   ا ن  ااياااو 
ذ   ا ددددددد  ذ للددددددداهي  لل دددددددو هالفدددددددا  يحدددددددذذ  ا ل دددددددل  إلا لهلادددددددف لددددددداهي  لل دددددددو اددددددد9.3

  ا   ذ ) لح ل  و اا   ا   يذ (.
%  ددددد   ا ي دددددن  الدددددف يه ددددد   ا   يدددددذ  افدددددا 26يتددددد  هيدددددذ    ا دددددم لددددد  ي  يعددددداذو 9.3

  او هته    ا   يذ   ااو ا هذ  ف حاان اذم همل  ا   ذ. 
لعل ددددددذ  ددددددف ا  يددددددن هيددددددذ    ا ددددددم  الدددددد  ي  ابا ددددددن هةل اايددددددن  عل ددددددذ  ل عااددددددني بل 9.4

  عل ذي بل حل ان اا ين.  ال مبن  ي 
 للم ا  ين  ا   يذ  ها لهلايا  ال مبن  ا ل ل  إلا لهلاف. 9.4
 يهمل  ا   ذ ا ل  اعهق  ألا ل ااذ   و اا   ا   يذ . 9.4
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ا ددددل  دددد  همددددل ا يدددد   ا دددد  ذ ذ ددددل  ا ددددم  الهمددددين  ددددا ل ي ا ددددل ب  يخقددددم  ادددد  9.7
  ا م  ال  ي . 

ا ل ي يمددددددد ب ح ددددددد   دددددددف هل  ادددددددم ي دددددددم  ددددددد  همدددددددل ا يددددددد   ا ددددددد  ذ ادددددددذ ل  ا ا دددددددم  ددددددد9.8
 ا باااددددددن اددددددااه مي لا تاددددددن بل  ا دددددده ن اددددددهق  ادددددده م  ددددددف    يددددددذ  تذيددددددذ ي للددددددلم 
هلخددددددال  ا ددددددن  إلتدددددده   و  ا االايددددددن احمدددددد   ألحددددددل وي ذل   إلخددددددلو ااا باااددددددن 

 ااالعليق ا   اضهه.
 ي ددددددا اددددددم يددددددهذ ا دددددد ا  اددددددصي لمددددددهد  ا ددددددن  ألح ددددددام  ألخدددددده   ا لع  ددددددن ادددددداا   ذ 9.9

 ا لهلاف.  اع اف ا ل  ا   ذ  إل
  

 الطعن ف  إجراءات المزاد: .11
  دددددددف  لادددددددذ ب قددددددداها ددددددو لد  قددددددد حن  احدددددددأ   دددددددف  ابعددددددد  ا ددددددل هتددددددده   و  ا ددددددد  ذي 

 ابعدددد ي ب دددد   ا تاددددن  ددددف  اتددددهي للا ددددل ب ادددده اددددهق ( مدددداان  دددد  همددددل  ا دددد  ذ42)
 لال لاته  ا تان بد بع  ي ذم اعذ  ا لاذ  ا  اه هاي  .

 
 البيع المباشر: .11

ي ددددل  ايددددل  أله ددددام  ددددا   ا  يدددد   ادددد  بهيددددأ  اايددددل  ا اا دددده  دددد  خددددلو  ا ل ددددل 11.1
  إلا لهلاف بل    خلو هحذ   هل   ا ه ن. 

ا ددددددل  دددددد  يه دددددد   ددددددف  دددددده   ه ددددددم  المددددددتيو  ددددددا   ا  يدددددد   دددددد  خددددددلو يتدددددد  11.3
 ا ل دددددددددل  إلا لهلادددددددددفي  المدددددددددتيو  دددددددددف  ا ل دددددددددل  إلا لهلادددددددددف  ا خقدددددددددص افدددددددددل  

  ا ب لان.  ا هق للذلي   ا ن  ااياااو  ا خقين
مدددددعه ثاادددددو اددددده م  المدددددتيو بل  ا  دددددل او  ا عل دددددذ  يحدددددذذ  ا ل دددددل  إلا لهلادددددف 11.3

 .ل  ا  ا  ي ن  إلم ين  الف لحذذاا  ا تان ا   ا  ي  
 للم ا  ين  اذ ل ها لهلايا  ال مبن  ا ل ل  إلا لهلاف.11.4
   ي  او  ف ا  ين ذ ل  ا ا م ابا ن هةل ااين  عل ذ  ل عااني بل حل ان اا ين.11.4
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 حصي   المزاد أو البيع المباشر: .13

لعلادددده حقددددي ن  اايددددل ادددداا   ذ بل  اايددددل  ا اا دددده هيدددده ذ   اا ددددا ي ليددددلم  العا ددددو  عفددددا ل  ددددا  
 الا  لذل   إلخلو اااع ذ  ا اهم  ل  ا ه ن.

 
 :  وشبه المميزشهادة م ني  رقم التسجيل المميز .13

لقدددددذه  إلذ ه   دددددفاذ     يدددددن ا دددددو ه دددددم لمدددددتيو   يددددد  بل  دددددا    يددددد  لدددددم لخقيقددددد  
 ل  ا  ألح ام ال   اذايو ا ل  اا للج  الد لحذذه  ا تان. 

 
 االحتفاظ برقم التسجيل المميز وشب  المميز: .14

يحددددددأ ا دددددد  خقددددددص ادددددد  ه ددددددم لمددددددتيو   يدددددد  بل  ددددددا    يدددددد   الحل ددددددات اددددددااه م  ددددددف  
ت اددددددده م  المدددددددتيو  ا  يددددددد  ا  ه اددددددداو ضددددددد    ا ا دددددددم  إلذ ه ي لي حلمددددددد  همدددددددم  الحل دددددددا

  ا ااف  ا  هه ا حقلو ا ل ال   اه م. 
 

 وضع الرقم ع ى السيارة الخاص : .14
يحدددددأ ا ددددد  خقدددددص اددددد  ه دددددم  المدددددتيو  ا  يددددد  بل  دددددا    يددددد ي ب  يب ددددد  ا دددددو  اددددده م  

هادددددددل بد  ه ادددددددن بخددددددده  ي ل  دددددددا  اوتددددددده   و  ا اقدددددددلص ا يفدددددددا  دددددددف  ددددددداال   ا دددددددهله 
يليددددددن اعددددددذ مددددددذ ذ  اهمددددددلم  ا  ددددددهه  افددددددل   إلتدددددده  ي لال يتددددددل  لثايددددددو  ادددددده م لالةحلددددد   الا 

ا دددددددل  ه ادددددددن بخددددددده   دددددددف    ل حدددددددذي لال ا دددددددل  ه ادددددددن  يددددددده    ل دددددددن اقددددددداح  ه دددددددم 
 .  2604( امان 24 المتيو  ا  ي  بل  ا   ا  ي   هال ل  ا  ألح ام  ا ه ه ه م )

 
 إعادة بيع رقم التسجيل: .14
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يو   يدددددد  بل  ددددددا    يدددددد  ل  ددددددا  ألح ددددددام ا دددددد  خقددددددص ادددددد  )ل  دددددد ( ه ددددددم لمددددددت يتددددددل 
ي هادددددداذ  ايعدددددد  ا  يدددددده للادددددد  اعددددددذ مددددددذ ذ  ا ددددددم ل ددددددذهه 2604( امددددددان 24 ا دددددده ه ه ددددددم )

ذياددددددداه ) اةدددددددن ذياددددددداه(ي ليعلاددددددده ا دددددددو  اددددددده م  ددددددد   دددددددخص هادددددددل  خددددددده ايعدددددددا ي لال  066
 ياباأ لا  هل   ا  ا و  اه م اي   ألقلو ل ا هل  بل اي   أل ل ج. 

 
 بل العمل بالقرار: ق مصروفتم ك رقم تسجيل .17

( امدددددان 24يحدددددأ ا ددددد  خقدددددص اددددد  ه دددددم لمدددددتيو  ادددددو  اع دددددو اددددداا ه ه ه دددددم )17.1
( ل دددددددا ذلاددددددد ي 555555لادددددددف به دددددددام لمدددددددتيو  ا ه اددددددداو  اخاقدددددددن ) 2604

ب ددددد   الحل دددددات اددددد  بل لثايلددددد  ا دددددل  ه ادددددن ي   فدددددا للمدددددهد ا دددددل  اددددده م  دددددف 
اددددد   ادددددله  احاادددددن  ا دددددن بح دددددام  ددددداال   ا دددددهله لالةحلددددد   الا يليدددددن ي   دددددا يحدددددأ

ذيادددداه ) اةددددن ذيادددداه( للمددددهد ا ددددل  ادددده م  066ل   دددد  اعددددذ مددددذ ذ  ا ددددم ل ددددذهه 
ي لال يتددددل  ادددد  2604( امددددان 24 ددددف حااددددن ل   دددد   ا ددددن بح ددددام  ا دددده ه ه ددددم )

ا دددو  اددده م هادددل  خددده هال اعدددذ ل  ددد   اددده م ل  دددا  ألح دددام لاددد   ا ددده ه  دددا ادددم يدددلم 
 ايل  امياه  ذل  ب    الحل ات بل ل     اه م.

  ددددل   دددد  ثلثددددن به ددددام هاددددل  ا يدددده بل ايددددل  اا ددددو بد ه ددددم لمددددتيو ال يتددددل  17.3
  ا ه ان ذل  ب    الحل ات بل ل     اه م هال اعذ  ل   ن  ال يه.

 
 :  . أرقام التسجيل شبه المميزة18

يتددددددل  ا دددددد  حددددددا  ه ددددددم  يدددددده   يدددددد  اعددددددذ  اع ددددددو افددددددل   ا دددددده هي ب دددددد  ل  دددددد   ادددددده مي 
 ادددددده م ل الادددددداهه ه ددددددم لمددددددتيو  ددددددا  لاددددددوذ ه   ددددددف اددددددله  احااددددددن حددددددأ هادددددداذ  لقددددددايف 

 .  ي ي للمهد ا ل  اه م  ف اله  احاان  ا ن بح ام  ا ه ه
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 صرف لوح  رقم تسجيل: . 19
ذل   إلخدددددلو اضدددددل اب لثايدددددو الحددددداو به دددددام  المدددددتيو ا دددددل  ا ه اددددداو ل  دددددا  ألح دددددام 
 ددددددداال   ا دددددددهله لالةحلددددددد   الا يليدددددددني يتدددددددل  ا ددددددد  خقدددددددص اددددددد  )ل  ددددددد ( ه دددددددم لمدددددددتيو 

ي ب ددددددد  ادددددددذذ 2604( امدددددددان 24  يددددددد  بل  دددددددا    يددددددد  ل  دددددددا  ألح دددددددام  ا ددددددده ه ه دددددددم )
 خقددددين اعددددذ ذ ددددل الحل ددددات افددددا اقدددد ن امددددخن ل حددددذ   دددد  ه ددددم  المددددتيو  ا   ددددل  ادددد  

 اهمدددددم  ا  ددددددههي لاعددددددذ  الل يددددددل ا ددددددل  العفدددددذ  اددددددل م اعددددددذم  مددددددلع اافا ا ددددددل  ه اددددددن بل 
 . ام ا  ا  يه     ملع اافا ا ل  ه ان هال ل  ا  ألح ام  ا اال  ل الةحن
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )35( ل�سنة 2017
ب�ساأن تعديل ا�سم مركز اإن�سايت )Insight( للإر�ساد الأُ�َسِري

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�شنة 2015 ب�شاأن الحماية من العنف الأُ�َشِري، 

الإر�شاد  الترخي�س لمراكز  واإجراءات  ب�شاأن �شروط  ل�شنة 2017  القرار رقم )26(  وعلى 
الأُ�َشِري،

وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2017 ب�شاأن الترخي�س بفتح مركز اإن�شايت )Insight( لالإر�شاد 
الأُ�َشِري،

)Insight( لالإر�شاد الأُ�َشِري الموؤرخ في 11 يونيو 2017  اإن�شايت  وعلى طلب �شاحب مركز 
والأ�شري النف�شي  والإر�شاد  اأند هارت لال�شت�شارات  )ِهْيد  لي�شبح مركز  المركز  ا�شم   بتعديل 

 Head & Heart Psychotherapy and Counseling Centre(
وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر الآتي:
مادة )1(

اأند هارت  "مركز هيد  الأُ�َشِري" لي�شبح  لالإر�شاد   )Insight( اإن�شايت  "مركز  ا�شم   ُيعدل 
 Head & Heart Psychotherapy and Counseling( لال�شت�شارات والإر�شاد النف�شي والأ�شري

.")Centre

مادة )2(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة 

الر�شمية.
 

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر في: 20 رم�شان 1438هـ
الموافـــق: 15  يونيـــــو  2017م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )9( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتديد مقابل خلدمات تاأهيل املقاولني 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على المر�شوم رقم )10( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال في وزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني،
  وبناًء على موافقة مجل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون الأ�شغال، 

قرر الآتي:
مادة )1(

التاأهيل  اإعادة  اأو  الم�شبق  التاأهيل  الراغبين في  للمقاولين  التاأهيل  د مقابل خدمات   يحدَّ
وذلك لمدة �شنتين، على النحو المبيَّن في الجداول المرفقة بهذا القرار.

مادة )2(
 تقوم اإدارة هند�شة التكاليف وبالتن�شيق مع اإدارة الموارد المالية ب�شئون الأ�شغال بتح�شيل 

المقابل الوارد في الجداول المرفقة من المقاولين الذين تقوم الوزارة بتاأهيلهم. 
 

مادة )3(
على وكيل الوزارة ل�شئون الأ�شغال والمعنيين تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.
 

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

 
�شدر بتاريخ: 27 رم�شان 1438هــ
المــوافـــــــــق: 22 يونيــــــــــو 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )108( ل�سنة 2017
 ب�ساأن وْقف العمل بالرتخي�ص ال�سياحي
 لـِمرفق دار فار�ص بفندق ق�سر فر�سان 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  بعد الإطالع على المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، المعدَّ

بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى المر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
ل�شنة   )15( رقم  بقانون  والمر�شوم  والموؤتمرات،  للمعار�س  البحرين  هيئة  وتنظيم  باإن�شاء 

1986ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س،

تقرر الآتي:
مادة )1(

يوَقف العمل بالترخي�س ال�شياحي لِمرفق دار فار�س بفندق ق�شر فر�شان لمدة ثالثة �شهور، 
وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو يم�س م�شلحة 

ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من 

اليوم التالي لن�شره في الجريدة الر�شمية.

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

�شدر فـــــي:  26 رم�شان 1438هــ
الموافـــــــق: 21 يونيـــــــــــو 2017م
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 وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 

 قرار رقم )109( ل�سنة 2017
 ب�ساأن وْقف العمل بالرتخي�ص ال�سياحي

لـِمرفق بو�سكن بفندق اإ�ص هوتيل
 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل   بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، المعدَّ

بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى المر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س والموؤتمرات، والمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س،

 
تقرر الآتي:

مادة )1(
يوَقف العمل بالترخي�س ال�شياحي لِمرفق بو�شكن )Pushkin( بفندق اإ�س هوتيل لمدة ثالثة 
ال�شياحية على نحو يم�س  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة  �شهور، وذلك لإخالل 

م�شلحة ال�شياحة الوطنية.
 

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من 

اليوم التالي لن�شره في الجريدة الر�شمية.

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

�شدر فـــــي:  26 رم�شان 1438هــ
الموافـــــــق: 21 يونيـــــــــــو 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )110( ل�سنة 2017
 ب�ساأن رْف�ص جتديد الرتخي�ص ال�سياحي

 لـِمرفق تامييز كلوب لوجن بفندق بانوراما

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، المعدَّ

بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى المر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س والموؤتمرات، والمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س،

تقرر الآتي:
مادة )1(

ُيرَف�س تجديد الترخي�س ال�شياحي لِمرفق تامييز كلوب لونج بفندق بانوراما لمدة �شهر، 
وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو يم�س م�شلحة 

ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من 

اليوم التالي لن�شره في الجريدة الر�شمية.

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

�شدر فـــــي:  26 رم�شان 1438هــ
الموافـــــــق: 21 يونيـــــــــــو 2017م



العدد: 3319 – الخميس 22 يونيو 2017

28

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )111( ل�سنة 2017
 ب�ساأن رْف�ص جتديد الرتخي�ص ال�سياحي

 لـِمرفق الفار�ص بفندق بانوراما

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، المعدَّ

بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى المر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س والموؤتمرات، والمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س،

تقرر الآتي:
مادة )1(

وذلك  �شهر،  لمدة  بانوراما  بفندق  الفار�س  لِمرفق  ال�شياحي  الترخي�س  تجديد  ُيرَف�س 
لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو يم�س م�شلحة ال�شياحة 

الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من 

اليوم التالي لن�شره في الجريدة الر�شمية.

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

�شدر فـــــي:  26 رم�شان 1438هــ
الموافــــــــق: 21 يونيــــــــــو 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )112( ل�سنة 2017
 ب�ساأن وْقف العمل بالرتخي�ص ال�سياحي

 لـِمرفق ديوانية بفندق جفري جراند هوتيل

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، المعدَّ

بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى المر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س والموؤتمرات، والمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س،

تقرر الآتي:
مادة )1(

ال�شياحي لِمرفق ديوانية بفندق جفير جراند هوتيل لمدة �شهر،  العمل بالترخي�س  يوَقف 
ولحين ت�شحيح الأو�شاع، وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية 

على نحو يم�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من 

اليوم التالي لن�شره في الجريدة الر�شمية.

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

�شدر فـــــي:  26 رم�شان 1438هــ
الموافــــــــق: 21 يونيــــــــــو 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )113( ل�سنة 2017
 ب�ساأن رْف�ص جتديد الرتخي�ص ال�سياحي

 لـِمرفق راين تري بفندق �سوي�ص اإنرتنا�سيونال 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، المعدَّ

بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى المر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س والموؤتمرات، والمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س،

تقرر الآتي:
مادة )1(

ُيرَف�س تجديد الترخي�س ال�شياحي لِمرفق راين تري بفندق �شوي�س اإنترنا�شيونال )رامادا 
بال�س �شابقًا( لمدة �شهر، وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية 

على نحو يم�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من 

اليوم التالي لن�شره في الجريدة الر�شمية.

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

�شدر فـــــي:  26 رم�شان 1438هــ
الموافــــــــق: 21 يونيــــــــــو 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )114( ل�سنة 2017
 ب�ساأن وْقف العمل بالرتخي�ص ال�سياحي

 لـِمرفق �سكاي لوجن بفندق ديفا

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، المعدَّ

بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى المر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س والموؤتمرات والمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س،

تقرر الآتي:
مادة )1(

وذلك  �شهرين،  لمدة  ديفا  بفندق  لونج  �شكاي  لِمرفق  ال�شياحي  بالترخي�س  العمل  يوَقف 
لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو يم�س م�شلحة ال�شياحة 

الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من 

اليوم التالي لن�شره في الجريدة الر�شمية.

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

�شدر فـــــي:  26 رم�شان 1438هــ
الموافــــــــق: 21 يونيــــــــــو 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )115( ل�سنة 2017
 ب�ساأن وْقف العمل بالرتخي�ص ال�سياحي

 ملطعم مريال ال�سياحي

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، المعدَّ

بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى المر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س والموؤتمرات، والمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س،

تقرر الآتي:
مادة )1(

يوَقف العمل بالترخي�س ال�شياحي لمطعم ميرال لمدة �شهرين، وذلك لإخالل اإدارة المطعم 
باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو يم�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من 

اليوم التالي لن�شره في الجريدة الر�شمية.

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

�شدر فـــــي:  26 رم�شان 1438هــ
الموافــــــــق: 21 يونيــــــــــو 2017م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )37( ل�سنة 2017
 ب�ساأن اإلغاء الرتخي�ص املمنوح

لـ)�سركة الأهلي املالية(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون 

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وبناًء على توجيه مدير اإدارة التراخي�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

الممنوح  المالية  الأهلي  ُيلغى ترخي�س "�شركة اأعمال ا�شتثمارية - الفئة 1 )فرع(" ل�شركة 
ل تحت ال�شجل التجاري رقم 66122. بتاريخ 29 يوليو 2007، الم�شَجَّ

مادة )2(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

محافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد محمد املعراج

�شدر بتاريخ: 18 رم�شان 1438هـ
المـوافــــــــــق: 13 يونيـــــــــو 2017م
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�سئون اجلمارك
 قرار رقم )8( ل�سنة 2017 

 بتعديل بع�ص اأحكام القرار رقم )1( ل�سنة 2014
 ب�ساأن الوثائق الواجب اإرفاُقها مع البيانات اجلمركية

 واملعلومات التي يجب اأن تت�سمنها هذه الوثائق
وال�سروط الواجب اتِّباعها يف هذا ال�ساأن

رئي�س الجمارك:
بعد الطـالع علـى القرار رقم )1( ل�شنة 2014 ب�شاأن الوثائق الواجب اإرفاُقها مع البيانات 
باعها في هذا  الجمركية، والمعلومات التي يجب اأن تت�شمنها هذه الوثائق، وال�شروط الواجب اتِّ

ال�شاأن،
قرر الآتي:
املادة الأولى

ُي�شتبَدل بن�س المادة )1( من القرار رقم )1( ل�شنة 2014 ب�شاأن الوثائق الواجب اإرفاُقها 
الواجب  وال�شروط  الوثائق،  هذه  تت�شمنها  اأن  يجب  التي  والمعلومات  الجمركية،  البيانات  مع 

باعها في هذا ال�شاأن، الن�س الآتي: اتِّ
"مادة )1(:

يجب اأن يرَفق مع البيان الجمركي لال�شتيراد - في َمْنفذ الدخول الأول عند التخلي�س على 
اأية ب�شاعة، ولو كانت معفاة من ال�شرائب )الر�شوم( الجمركية – الوثائق الآتية: 

1 - بولي�سة ال�سحن: م�شتند ُت�شِدره ال�شركة الناقلة مقابل اأجرة النقل وتكاليف ال�شحن، وُيذَكر فيه 
مًا في مكتب الت�شدير اأو اإذا كان الدفع عند الت�شليم، ويت�شمن  ما اإذا كان قد تم دفع المبالغ مقدَّ
ر وبلد وميناء الت�شدير وو�شيلة النقل. دِّ كافة المعلومات الالزمة عن الب�شاعة والم�شتوِرد والُم�شَ
2 - الفواتيـــر: ت�شـــُدر مـــن ال�شركـــة اأو الم�شنـــع الذي قام بت�شديـــر الب�شاعة، ويجـــب اأن تكون هذه 
ر. وُتقَبل الفواتير المر�شلة بالفاك�س  دِّ قـــة من ِقَبل الُم�شَ الفواتيـــر اأ�شلية و�شحيحة �شادرة وم�شدَّ
اأو باأيـــة و�شيلة ات�شال اإلكترونية اأخرى م�شتوفيـــة ل�شروطها القانونية، على اأن تحتوي على �شهادة 
عة من  ـــد المرفقة والموقَّ َعهُّ الم�شتـــوِرد ب�شحة جميـــع البيانات المذكورة فيها ح�شـــب ا�شتمارة التَّ

ِقَبله.
  ويجـــب اأن تكون الفواتيـــر مكتوبة باإحدى اللغتين العربية اأو الإنجليزيـــة. واإذا كانت الفواتير بغير 
اللغـــة العربية فعلـــى الم�شتوِرد اإرفاق ترجمة ِطبق الأ�شل باللغـــة العربية من مكتب ترجمة معتَمد 

وذلك في حال طلب �شئون الجمارك ذلك.
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ق الخا�س بها وكميتها    ويجب اأن تت�شمن الفواتير و�شفًا تف�شيليًا عن الب�شاعة ورْمز النظام المن�شَّ
ووزنها والقيمة التف�شيلية لكل �شلعة على حدة وقيمة الب�شاعة الإجمالية وعدد الطرود والعالمات 

ر والم�شتوِرد وتاريخ �شدور الفواتير. دِّ التجارية وا�شم الُم�شَ
3 - �سهـــادة المن�ســـاأ: مـــع مراعاة التفاقيـــات القت�شادية المعمول بها في مملكـــة البحرين �شواء على 
الم�شتـــوى الثنائي اأو الخليجي اأو العربي ب�شاأن �شهـــادات المن�شاأ، فاإن �شهادة المن�شاأ هي الم�شتَند 
ق عليه من ِقَبل غرفة التجارة  الذي ُيثِبت بلد اإنتاج الب�شاعة، وي�شدر من الجهة المخت�شة وي�شدَّ
وال�شناعـــة اأو اتحاد ال�شناعة في بلـــد المن�شاأ اأو من اأية جهة مخت�شة اأخرى. وفي حالة ا�شتيراد 
الب�شاعـــة من غير بلد الإنتاج فيجـــوز قبول �شهادة من�شاأ �شادرة من غرفة التجارة وال�شناعة في 
ر. وفي الحالتيـــن ال�شابقتين، يجب ت�شديق �شهادة المن�شاأ مـــن ِقَبل وزارة الخارجية  دِّ بلـــد الُم�شَ
فـــي مملكة البحرين اأو اأيٍّ من البعثات الدبلوما�شية للمملكة في الخارج ِطبقًا لالأو�شاع وال�شروط 
ق �شهادة المن�شاأ من ِقَبل  رة قانونًا في هـــذا ال�شاأن. وفي حال عدم وجود تلك البعثات ت�شدَّ المقـــرَّ
اأيـــة �شفـــارة اأو قن�شلية عربية ح�شـــب الأ�شول المرعية في هـــذا ال�شاأن، علـــى اأن تت�شمن �شهادة 

المن�شاأ بلد الإنتاج وا�شم الم�شنع اأو ال�شركة المنِتجة ونوع الب�شاعة."

املادة الثانية
البيانات  مع  اإرفاُقها  الواجب  الوثائق  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )1( رقم  القرار  اإلــى  ُت�شاف 
باعها في هذا  الجمركية، والمعلومات التي يجب اأن تت�شمنها هذه الوثائق، وال�شروط الواجب اتِّ

اهما الآتي: ال�شاأن مادتان جديدتان برقمي )3 مكررًا( و)3 مكررًا 1(، ن�شَّ
"مادة )3 مكرراً(:

يجب اأن يرَفق مع البيان الجمركي للت�شدير عند التخلي�س على اأية ب�شاعة الوثائق الآتية:
1 -  بولي�شة �شحن.
2 -  فاتورة تجارية.
3 -  �شهادة من�شاأ."

"مادة )3 مكرراً 1(:
ح عنها في حالتي ال�شتيراد  ِقها من �شحة البيانات الم�شرَّ ل�شئون الجمارك في �شبيل تَحقُّ
ر - ح�شب مقت�شى الحال - تقديم اأية وثائق اأخرى  دِّ لب من الم�شتوِرد اأو الُم�شَ اأو الت�شدير، الطَّ
اأو م�شتندات اأو معلومات اإ�شافية تراها �شرورية قبل اأو بعد الإف�شاح عن الب�شاعة الم�شتوردة 
القرار  هذا  من   )1( المادة  من  )ج(  الفقرة  في  به  المعمول  الإجــراء  وُيطبَّق  رة.  الم�شدَّ اأو 
ب�شاأن الت�شديق على �شهادة المن�شاأ على اأية �شهادات اأو م�شتندات اأو وثائق اأخرى تطلبها �شئون 

الجمارك متى تَطلَّب الأمر ذلك."
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املادة الثالثة

على المعنيين في �شئون الجمارك تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره 
في الجريدة الر�شمية.

رئي�ص اجلمارك
اأحمد بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 رم�شان 1438هـ
المــوافــــــــــق: 21 يونيـــــــــو 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
اإعلنات مركز  امل�ستثمرين

اإعلن رقم ) 634 ( ل�سنة  2017 
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن

علي  ال�شيد/  تقدم اإليه  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالر�شول ن�شيف علي مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )القرية ال�شامية لتركيب الإعالنات(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 113051، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 
ال�شادة/ علي عبدالر�شول ن�شيف علي، وحميدة  مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من 

ومحمد حماد خليفة حماد، وعرفات اأحمد مكي علي ح�شن.
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.

إعلن رقم )635( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى موؤ�س�سة فردية

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ نور اأحمد 
يو�شف محمود م�شطفى قائد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )جورا �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 107266، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شم ال�شيد/ نور  

اأحمد يو�شف محمود م�شطفى قائد، وقيامه باإجراءات التحويل.
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 )636( ل�سنة2017
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 تقدمت اإليه ال�شيدة/ اأميرة 
ال�شيد �شعيد ح�شن علوي، مالكه الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برن�ش�س بالرول بروبرتي(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 87726، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 
مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وبملكية المالكة نف�شها، وي�شبح  ا�شمها التجاري �شركة )برن�ش�س 

بالرول بروبرتي �س.�س.و(.
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 )637( ل�سنة 2017
ب�ساأن �سم وحل �سركة اجلنوب لل�سياحة �ص�م�ب )م(

واندماجها مع �سركة تطوير املنطقة اجلنوبية �ص�م�ب )م(
ال�شركة  تقدمت اإليه  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  ــوزارة  ب للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )ممتلكات البحرين القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، طالبة �شم وحل 
ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )الجنوب لل�شياحة �س.م.ب.م(، واندماجهما مع ال�شركة 
الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )تطوير المنطقة الجنوبية �س.م. ب.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 34420 وانتقال كافة الحقوق واللتزامات التي على �شركة الجنوب لل�شياحة �س.م.ب.م( اإلى �شركة )تطوير 
المنطقة الجنوبية �س.م. ب.م(، وزيادة راأ�س المال الم�شرح به من 10،000،000د.ب. )ع�شرة ماليين( دينار 
بحريني الى 20،000،000 د.ب )ع�شرين مليون( دينار بحريني، اأي ما يعادل 200،000،000 �شهم بقيمة 100 
واأربعة  و�شبعمائة  ماليين  )�شبعة   7،764،361 من  والمدفوع  ال�شادر  المال  راأ�س  وزيادة  الواحد،  لل�شهم  فل�س  
و�شتين األفًا وثالثمائة وواحد و�شتين( دينارًا بحرينيًا الى 10،880،774 د.ب.)ع�شرة ماليين وثمانمائة وثمانين 

األفًا و�شبعمائة واأربعة و�شبعين( دينارًا بحرينيًا.
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 )638( ل�سنة  2017 
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  ال�شيد/ عبدالحميد 
عبدالرزاق عبدالقادر محمد �شريف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ريزيدن�س للمقاولت(، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا  رقم  61326 ،  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من ال�شيد/عبدالحميد 

عبدالرزاق عبدالقادر محمد �شريف، وال�شيد/ مازن عبدالحميد عبدالرزاق عبدالقادر �شريف.
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 )639( ل�سنة 2017 
ب�ساأن حتويل فرعني

من �سركة ذات م�سئولية محدودة 
اإلى موؤ�س�سة فردية 

    يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في �شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بيور فلو ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 31541، طالبين تحويل 
الفرعين الثاني وال�شاد�س من ال�شركة اإلى موؤ�ش�شة فردية م�شتقلة، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ �شهيلة عبدالنبي علي 

حاجي، وتعيين ال�شيد/ فريبرز علي اأكبر عبا�س كازروني للقيام باإجراءات التحويل. 
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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إعلن رقم )640( ل�سنة  2017 

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ نورة 
ياقوت عبدالرزاق ياقوت فرحان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأ�شواق بوابة نورة(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 92478-   1، طالة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره 1،000 دينار )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من ال�شيدة/ نورة ياقوت عبدالرزاق 

ياقوت فرحان، البحرينية الجن�شية، وال�شيد/ عبدال�شالم فيزهايل، الهندي الجن�شية.
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.

إعلن رقم )641( ل�سنة  2017 

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

و�شيم  ال�شيد/  اإليها  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ب�شير عبداهلل الحق، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نخيل الخليج للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 
القيد  بموجب  الم�شجل  بل�س(،  طباخ  )مطعم  الم�شمى  الموؤ�ش�شة   من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبًا   ،68514 رقم 
رقم  68514-4، اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار 

بحريني، وتكون مملوكة لكل من: و�شيم ب�شير عبداهلل عبدالرحمن الحق، واأ�شماء عبدالرزاق الكافي.  
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.

إعلن رقم )642( ل�سنة  2017 

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإليه ال�شيد/ محمد    يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
موؤمن مياه محمد عرب اهلل، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مومن ال�شم�شرة �س.�س.و(، الم�شجلة 
�شركة ذات م�شئولية   اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 107812-1، طالبًا  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  محمد موؤمن مياه محمد عرب 

اهلل، وميزانور رحمن اإم دي اأبو اأكا�س.
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 )643( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
�شركة  مالك  اليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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القيد رقم 39107،  الم�شجلة بموجب  للب�شريات �س.�س.و(،  الرازي  ا�شم )مركز  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س 
طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 

)خم�شون 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.

إعلن رقم )644( ل�سنة  2017 
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اليه مكتب    جعفر �شبت 
لال�شت�شارات، نيابة عن ال�شيد/ خالد ال�شربيني اأحمد اإبراهيم، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم 
)مودرن موديلز يونيفورم �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 98838، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 40،000 )اأربعون األف( دينار بحريني، بين 

كل من ال�شيد/ خالد ال�شربينى اأحمد اإبراهيم، و�شركة )العبقري للحلول الذكية ذ.م.م(.
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.

إعلن رقم )645( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اليه مكتب المحامي 
ح�شين �شعيد محمد المخرق للمحاماة، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شندوي�شات وم�شويات 
وادى ال�شراج(، المـ�شجلة بموجب القـيد رقم 34997، طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من عبير 

محمد رم�شان عبداهلل، وكورونداراث اإبراهيم، وبودان كونيل �شووبى.
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 )646( ل�سنة  2017 
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
اليه  تــقــدم  ــد  ق ــه  ــاأن ب والــ�ــشــيــاحــة  ــجــارة  ــت وال الــ�ــشــنــاعــة  بـــــوزارة  للم�شتثمرين  الــبــحــريــن  مــركــز  يعلن 
ا�ــشــم )الــمــهــنــد�ــس  تــحــمــل  ــتــي  ال ــة  ــفــردي ال الــمــوؤ�ــشــ�ــشــة  ــــراد،   مالك  م اأكــبــر ح�شين عــبــدالــرحــمــن  الــ�ــشــيــد/ 
للموؤ�ش�شة  الــقــانــونــي  ال�شكل  تغيير  طــالــبــًا   ،10296 ــم  رق القيد  بموجب  الم�شجلة  والأقــمــ�ــشــة(،  للخياطة 
اآلف(  )عــ�ــشــرة   1،0000 مـــقـــداره  ــمــال  ــش ــراأ� وب مـــحـــدودة،  م�شئولية  ذات  �ــشــركــة  اإلــــى  بتحويلها  وذلــــك 
، PADA THODI USSAN و ـــراد،  م عبدالرحمن  ح�شين  اأكــبــر  مــن  لكل  مملوكة  وتــكــون  بحريني،   ديــنــار 

. MOHAMMED SHUAIB و ، ABDUL RASHEED PADATHODI  و
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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 )647( ل�سنة  2017 
ب�ساأن حتويل فرع من    موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
ال�شيد/ ه�شام  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
خواجه نياز اأحمد خواجه نبي بخ�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بروجر�شيف بلدر�س للمقاولت(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 89819، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة   اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ه�شام خواجه نياز 

. MOHAMMAD ASHRAF KHAN و ، SARFRAZ KHAWAJA KHAN اأحمد خواجه نبي بخ�س، و
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.

إعلن رقم )648( ل�سنة  2017 
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فتحية 
ل مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مقاولت الخليل(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  خليل اإبراهيم الحالَّ
وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  بتحويلها   اإلى  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،39680
عبداهلل  علي  اأحمد  عبدعلي  ح�شن  من  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األــف(  )خم�شون   ،50،000 مقداره 

الن�شابه، وخليل عبدعلي اأحمد، وعلي عبداهلل الن�شابه.
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 )649( ل�سنة  2017 
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
ال�شيد/ محمد  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
عبدالمنعم اأحمد �شادق، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )العطار للعقارات �س.�س.و(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم111800، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
للعقارات  )العطار  �شركة  التجاري  ا�شمها  وي�شبح  بحريني،  دينار  اآلف(  مقداره  10،000   )ع�شرة  وبراأ�شمال 
ذ.م.م(، وتكون مملوكة لكل من ال�شادة/ محمد عبدالمنعم اأحمد �شادق، و�شارة محمد عبدالمنعم اأحمد �شادق 

العطار، واأحمد محمد عبدالمنعم اأحمد �شادق العطار، ومروة محمد عبدالمنعم اأحمد �شادق العطار. 
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 )650( ل�سنة 2017 
 ب�ساأن تخفي�ص راأ�سمال

�سركة بيت التمويل الكويتي )البحرين( �ص�م�ب�مقفلة
     

ال�شركة  اأ�شحاب  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز       يعلن 
الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )بيت التمويل الكويتي/ البحرين �س.م.ب.مقفلة(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 48128-1، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة     من 177،140،480 دينارًا بحرينياً  اإلى 132،518،699 

دينارًا بحرينياً .
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 )651( ل�سنة  2017 
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم ال�شركاء في ال�شركة ذات 
الم�شئولية المحدودة  التي تحمل ا�شم )ماثا لالإعالن ذ.م.م ( ، الم�شجلة بموجب القيد رقم  7106، طالبين تغيير 
ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  000 ،0 2  )ع�شرون األف( 

     . Mr. EALIAS MUNDAPLACKAL THOMAS دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اإليا�س اإم. توما�س
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 )652( ل�سنة  2017 
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ت�سامن

في  ال�شركاء  اإليه   تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  لال�شت�شارات  �شيكر�س  )توب  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة   الم�شئولية  ذات  ال�شركة 
القيد رقم 61624، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 

 20،000  )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ماثيو بيو�س، وجيو باول.
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 )653( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ رقية 
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المكاتب  لأن�شطة  الراقية  )القرية  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  عبدال�شالم،  كاظم  عبا�س  خ�شر 
اإلى  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 111471، طالبة  والم�شجلة بموجب  الإداريــة(، 
رقية خ�شر  ال�شادة/  من  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األف(  مقداره 1،000  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة 
عبا�س كاظم عبدال�شالم، الحرينية الجن�شية، و�شعيد بن فهد بن محمد الودعاني، ال�شعودي الجن�شية، و فار�س 

بن عادل بن علي الحربي، ال�شعودي الجن�شية.
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 )654( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شليم اأكبر 
محمد جهانكير جان محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كراج �شاكر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
64526، طالبًا تحويل الفرع ال�شاد�س من موؤ�ش�شته الفردية الم�شماة )التاألق لتخلي�س المعامالت( اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، ا�شمها التجاري �شركة )التاألق لتخلي�س المعامالت ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 
5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شيد/ جا�شم يو�شف جا�شم يو�شف حربان، وال�شيد/ �شليم 

اأكبر محمد جهانكير جان محمد. 
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 )655( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  ال�شركاء في ال�شركة 
رقــم75180،  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  العقارية  )دي�شتني  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250،000 

)مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ خالد يو�شف اإبراهيم حبيب.
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 )656( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ مبروك اأحمد 
يحيى ظافر، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مبروك اأحمد يحيى لترويج المنتجات �س.�س.و(، 



العدد: 3319 – الخميس 22 يونيو 2017

44

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة  ال�شركة  الثاني من  الفرع  القيد رقم 81622، طالبًا تحويل  الم�شجلة بموجب 
قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 16،000 )�شتة ع�شر األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من ال�شيد/ مبروك 

اأحمد يحيى ظافر، وال�شيد/ خالد علي عبدالغنى فرغلى.
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 )657( ل�سنة  2017 
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد

عقيل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالر�شول اإبراهيم عبداهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )معهد المعلم(، والم�شجلة بموجب القيد 
رقم  53862 ، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، ا�شمها التجاري 
�شركة )معهد المعلم �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 50 )خم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لل�شيد/ عقيل 

عبدالر�شول اإبراهيم عبداهلل.
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 غرفة البحرين لت�سوية املنازعات

الدعوى رقم: 2017/13)غرفة(
 

اإعلن  بجدول مواعيد اإدارة الدعوى2017/13 )غرفة( 
ر بتاريخ 20 يونيو 2017 املحرَّ

 
المدعي: بنك القاهرة

وكيلتاه: المحامية دعاء اأحمد الع�شمي والمحامية فجر اإبراهيم كمال.
عنوان وكيلتاه: مكتب 16، بناية 150، طريق 1507، مجمع 315، المنامة 315 مملكة البحرين

المدعى عليه: اآر اي البحرين �س.م.ب مقفلة )بنك اأركابيتا �س.م.ب(
اآخر عنوان معلوم: مكتب 801، مبنى 114، طريق 385، �شارع الخليفة، مجمع 304

ر بتاريخ 20 يونيو 2017:  جدول مواعيد اجتماعات اإدارة الدعوى المحرَّ
الجتمـــاع الأول: بتاريـــخ 20 يونيـــو  2017 ال�شاعـــة 11:00 �شباحًا والمحـــدد ل�شتالم اأطراف 
الدعـــوى جدول مواعيـــد اإدارة الدعوى واإبـــداء الآراء حوله وبدء الأجل لالأطـــراف لتقديم كافة 

الأمور المتعلقة بالدعوى واإثباتها من خالل تقديم مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات.
الجتماع الثاني: بتاريخ 2 يوليو  2017 ال�شاعة 11:30 �شباحًا نهاية الأجل لتقديم المدعى عليه 

مذكرة الرد على لئحة الدعوى، ونهاية الأجل لرد الدعوى وللدفع بعدم قبول الدعوى.
الجتمـــاع الثالـــث: بتاريخ 16 يوليو  2017 ال�شاعـــة 11:30 �شباحًا نهاية الأجل لتقديم المدعي 
مة في الجتماع الثاني، ونهاية الأجل لتقديم ن�س القانون  الـــرد على مذكرة المدعى عليه المقدَّ
الأجنبي الواجب التطبيق مع الترجمة، ونهاية الأجل لتقديم اتفاق الأطراف على اختيار اأع�شاء 

هيئة ت�شوية النزاع.
تاريخ 23 يوليو 2017 ال�شاعة 4 ع�شرًا هو نهاية الأجل لتقديم طلبات الإدخال والدعوى 

المتقابلة والطلبات العار�شة.
الجتمـــاع الرابـــع: بتاريخ 30 يوليو  2017 ال�شاعة 11:30 �شباحـــًا نهاية الأجل لتقديم المدعى 
مة في الجتماع الثالث، ونهاية الأجل لتقديم مذكرات الرد  عليه الرد على مذكرة المدعي المقدَّ
حـــول كافة طلبـــات الإدخال والدعوى المتقابلـــة والطلبات العار�شة )اإن ُوِجـــدت( ونهاية الأجل 

لتقديم تقارير الخبراء وجميع الم�شتندات.
الجتمـــاع الخام�ـــص: بتاريـــخ 6 اأغ�شط�ـــس 2017 ال�شاعـــة 11:30 �شباحًا نهايـــة الأجل لتقديم 
كافـــة طلبات اإجراءات الإثبات ونهاية الأجـــل لتقديم مذكرات الرد حول تقارير الخبراء وجميع 

الم�شتندات.
الجتماع ال�ساد�ص: بتاريخ 13 اأغ�شط�س 2017 ال�شاعة 11:30 �شباحًا لتبادل مذكرات الرد حول 
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كافة طلبات اإجراءات الإثبات ولإعالن الأطراف بموعد الجل�شة الأولى اأمام الهيئة.
  

تعلن غرفة البحرين لت�شوية المنازعات للمدعى عليه اآر اي البحرين �س.م.ب مقفلة )بنك 
اأركابيتا �س.م.ب( بجدول مواعيد اإدارة الدعوى رقم 2017/13 وبمواعيد الح�شور لجتماعات 
�شارع  الثالث، مبنى 247،  الطابق  البارك بالزا،  بناية  الغرفة، وعنوانها:  الدعوى بمقر  اإدارة 
1704، المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين، وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 
لت�شوية  البحرين  غرفة  بها  تخت�س  التي  المنازعات  ت�شوية  اإجــراءات  لئحة  باإ�شدار   2009
المنازعات بموجب الف�شل الأول من الباب الثاني من المر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، 

ليعلم.
مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات


