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 قرار رقم )36( ل�سنة 2017
بتعيني مدراء يف وزارة اخلارجية

رئي�س مجل�س الوزراء:
ل  بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 

وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعيَّ يف وزارة اخلارجية ُكلٌّ من:
مديرًا لإدارة المنظمات. 1- ال�شيدة فاطمة عبداهلل فار�س الظاعن.  

مديرًا لإدارة �شئون مجل�س التعاون. 2- ال�شيد ح�شن اإبراهيم �شالح عبدالرحمن.  
مديرًا لإدارة الموارد المالية. 3- ال�شيد عبداهلل اأحمد عبداهلل بوقحو�س.  
مديرًا لإدارة ال�شئون العربية. 4- ال�شيد عبدالعزيز محمد عبداهلل العيد.  

املادة الثانية
على وزير اخلارجية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الأول 1439هـ
المــــــوافــــــق: 22 نـوفمبـــر 2017م



العدد: 3341 – الخميس 23 نوفمبر 2017

6

وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )76( ل�سنة 2017
 ب�ساأن تنظيم تراخي�ص واأعمال والتزامات وجزاءات

 كاتب العدل اخلا�ص للقيام باأعمال التوثيق

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
ل باملر�شوم بقانون   بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، املعدَّ

رقم )37( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س املادة )1( مكررًا منه،
ب�شاأن   1971 ل�شنة   )14( رقم  للقانون  التنفيذية  بالالئحة   1971 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

لة بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009، التوثيق، املعدَّ
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي:
مادة )1(

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

القانون: المر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق.
الالئحة التنفيذية: القرار رقم )1( ل�شـــنة 1971 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 

1971 ب�شاأن التوثيق.
الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون العدل.

الوزير: الوزير المعِني ب�شئون العدل.
مكتب التوثيق: المكتب الُمن�شاأ طبقًا لن�س المادة )1( من القانون.

كاتب العدل الخا�ص: ال�شخ�س الذي ُمِنح ترخي�شًا من الوزير للقيام باأعمال التوثيق المن�شو�س 
عليها في هذا القرار.

مادة )2(
طبقًا  التوثيق  باأعمال  القيام  له  �س  املرخَّ اخلا�س  العدل  كاتب  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري 

لأحكام هذا القرار، ويخ�شع لإ�شراف ورقابة مكتب التوثيق.
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مادة )3(
املن�شو�س عليها يف  التوثيق  اأعمال  بع�س  اأو  بكل  القيام  العدل اخلا�س  لكاتب  الرتخي�س  يجوز 
القانون، با�شتثناء توثيق العقود التي من �شاأنها اإن�شاء اأيِّ حقٍّ من احلقوق العينية العقارية اأو نقله اأو 

تغيريه اأو زواله والتوكيالت املتعلقة بها، وكذلك التوكيالت املتعلقة بالت�شرف والإدارة.
دون  التوثيق  اأعمال  من  عمل  اأيِّ  مزاولة  يجوز  ل  املادة،  هذه  من  ال�شابقة  الفقرة  مراعاة  مع 

احل�شول على ترخي�ص ب�شاأنها طبقًا للأحكام وال�شروط الواردة يف هذا القرار.

مادة )4(
ُي�شرَتط يف طالب الرتخي�ص بالإ�شافة اإلى ال�شروط املن�شو�ص عليها يف القانون، توافر ال�شروط 

الآتيه:
1- اأْن يكون بحريني الجن�شية، ويجوز الترخي�س لغير البحرينيين لمزاولة اأعمال كاتب العدل الخا�س 

رات باللغة الإنجليزية. لتوثيق المحرَّ
2- اأْن ل ي�شـــغل وظيفـــة لدى الغير لمزاولـــة اأعمال كاتب العدل الخا�س، وذلك با�شـــتثناء كاتب العدل 

رات باللغة الإنجليزية. �س له توثيق المحرَّ الخا�س المرخَّ
3- اأْن يوفر مقرًا لمزاولة اأعمال التوثيق طبقًا لل�شروط والأحكام الواردة في هذا القرار.

رة. 4- اأْن يجتاز بنجاح الختبارات والتدريب والمقابالت المقرَّ
5- اأْن يكون قد اأم�شى في الأعمال القانونية مدة ل تقل عن 4 �شنوات.

6- األ يكون قد �شبق �شْطب ا�شمه من �شجل كاتب العدل الخا�س.

مادة )5(
م للوزير طلب احل�شول على الرتخي�ص على النموذج املعد لذلك، م�شتوفيًا ال�شروط اللزمة  يقدَّ

طبقًا لأحكام هذا القرار وم�شفوعًا بامل�شتندات الثبوتية. 

مادة )6(
كافة  الطلب  ا�شتيفاء  تاريخ  من  يومًا  ثالثي  خالل  جتديده  اأو  الرتخي�س  طلب  يف  البتُّ  يجب 
م الطلب بالقرار ال�شادر ب�شاأنه خلل �شبعة اأيام  ال�شروط والبيانات وامل�شتندات الثبوتية، ويخَطر مقدِّ

من القرار.
م الطلب بالقرار خالل املدد امل�شار اإليها رْف�شًا �شمنيًا للطلب اجلديد،  وُيعتَب عدم اإخطار مقدِّ

وقبوًل �شمنيًا لطلب التجديد.
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مادة )7(
يجب اأْن ي�شتمل الرتخي�س ال�شادر من الوزير ملزاولة كاتب العدل اخلا�س لأعمال التوثيق، على 
ا�شم كاتب العدل اخلا�س ورقم الرتخي�س ومقره وتاريخ اإ�شدار الرتخي�س وتاريخ انتهائه، واأعمال 

�س له القيام بها. التوثيق املرخَّ

مادة )8(
التنازل  اأو  فيها  الإنابة  يجوز  ول  بنف�شه.  اأعماله  له  �س  املرخَّ ويزاِول  �شخ�شيًا  الرتخي�س  يكون 

عنها اإلى الغري.
حال  ويف  املخت�شة،  اجلهة  من  املعتَمد  مبقره  اخلا�س  العدل  كاتب  اأعمال  له  �س  املرخَّ ويبا�شر 

قيامه باأعمال التوثيق خارج املقر يجب عليه تثبيت مكان ووقت وتاريخ قيامه باأعمال التوثيق.
ويف جميع الأحوال ل يجوز له مزاولة اأعمال كاتب العدل اخلا�ص خارج حدود مملكة البحرين.

مادة )9(
تكون مدة الرتخي�س ثالث �شنوات، ويجوز جتديده ملدد مماثلة بذات الإجراءات املتََّبعة لطلب 
له خلل  �ص  املرخَّ م من  يقدَّ على طلب  بناًء  القرار،  عليها يف هذا  املن�شو�ص  وال�شروط  الرتخي�ص 

ثالثي يومًا قبل انتهائه وذلك بعد �شداد الر�شم املقرر.

مادة )10(
ُيِعد مكتب التوثيق �شجاًل ي�شمى )�شجل كاتب العدل اخلا�س( يقيَّد فيه ا�شم كتاب العدل اخلا�س 
ورقم الرتخي�س وتاريخ اإ�شداره وجتديده وتاريخ انتهائه، ومقره وعنوانه، واجلزاءات املتََّخَذة بحقه، 

وتاريخ اإلغاء الرتخي�س واأ�شبابه، واأية اأمور اأخرى يراها مكتب التوثيق منا�شبة.

مادة )11(
مع مراعاة اأحكام هذا القرار، يجب على كاتب العدل اخلا�س اللتزام بالواجبات التالية بالإ�شافة 

ق املن�شو�س عليها يف القانون ولئحته التنفيذية: اإلى واجبات كاتب العدل واملوثِّ
�س بهـــا بدقة واأمانـــة واإخال�س، والمحافظة على اأ�شـــرار وكرامة  1-  القيـــام باأعمـــال التوثيق المرخَّ
المهن���ة، وطبقًا للإجراءات وال�ش���روط المن�ش���و�ص عليها ف���ي القانون ولئحت���ه التنفيذية وهذا 

القرار، واأية تعليمات ُي�شِدرها مكتب التوثيق.
ـــع لفتة  ـــع ترخي�س مزاولة اأعمال التوثيق في مكان ظاهر في مكتبه واإبرازه عند الطلب، وو�شْ 2-  و�شْ

ح فيها المقابل المالي الذي يتقا�شاه عن كل معاملة باللغتين العربية والإنجليزية. مو�شَّ
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ر لإ�شدار الترخي�س. 3- �شداد الر�شم المقرَّ
دة في القانون ولئحته التنفيذية وهذا القرار. 4- الحتفاظ بالدفاتر وال�شجالت المحدَّ

5- تزويد مكتب التوثيق ب�شفة دورية بالمعامالت التي قام بتحريرها اأو توثيقها، واأية معامالت اأخرى 
ره مكتب التوثيق. قام بها طبقًا لأحكام القانون وهذا القرار وِلما يقرِّ

6- تقديم كل ما يطلبه مكتب التوثيق من معامالت قام بتحريرها اأو توثيقها، وكافة الدفاتر وال�شجالت 
والإي�شالت والم�شـــتندات والبيانات والمعلومات الالزمة، والتعاون مع موظفي مكتب التوثيق في 

هذا ال�شاأن.
7- تقديم وثيقة تاأمين �شـــارية المفعول طيلة مدة الترخي�س �شـــد الم�شـــئولية عـــن الأخطاء المهنية، 
�شـــة في المملكة، على اأْن يكون مقـــدار مبلغ التاأمين  �شـــادرة عن اإحدى �شـــركات التاأمين المرخَّ
رة قانونًا في هذا  )ثالثيـــن األف دينار(، واأْن يتم التنفيذ على هذا المبلغ ِوْفقـــًا لالإجراءات المقرَّ

ال�شاأن.
8-  اإخطـــار مكتب التوثيق كتابًة اأو بالو�شـــائل المعتَمدة باأيِّ تغيير يطراأ على اأيٍّ من بيانات الترخي�س 

خالل ع�شرة اأيام من تاريخ التوقف اأو التغيير.
9- ت�شـــليم جميع الم�شـــتندات وال�شـــجالت والأختام اإلى مكتـــب التوثيق في حال انتهـــاء الترخي�س اأو 

اإلغائه اأو �شحبه و�شْطب ا�شمه من �شجل كاتب العدل الخا�س.

مادة )12(
يجب على كاتب العدل اخلا�س اأْن ُيِعدَّ ويحتفظ ب�شجالت يثِبت عليها رقمها و�شنة اإن�شائها ورقم 

الرتخي�س حِلْفظ املعامالت التي قام بتوثيقها ح�شب الت�شل�شل والتاريخ مرفقة بها الإي�شالت.

مادة )13(
د املبالغ امل�شتَحقة للدولة بالطرق املعتَمدة يف هذا ال�شاأن. يجب على كاتب العدل اخلا�س اأْن ُيَورِّ

مادة )14(
ُي�شرَتط يف مقر مزاولة كاتب العدل اخلا�ص لأعمال التوثيق الآتي: 

دها الوزارة لمزاولة كاتب العدل الخا�س  1- اأْن ُيعتَمد من ِقَبل الوزارة، اأو من �شـــمن المقار التي تحدِّ
لأعمال التوثيق.

2- اأْن يكون المقر مالئمًا ل�شتقبال الجمهور والقيام باأعمال التوثيق. 
زًا بالتجهيزات المكتبية والمعـــدات الإلكترونية من نظام معلوماتي اإلكتروني  3- اأْن يكـــون المقر مجهَّ
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معتَمد من مكتب التوثيق، وو�شـــائل تقنية المعلومات الالزمة لمزاولة اأعمال كاتب العدل الخا�س 
ره مكتب التوثيق. طبقًا ِلما يقرِّ

مادة )15(
ره مكتب التوثيق ويعتمده الوزير جلميع  �س لكاتب العدل اخلا�س خْتم ر�شمي طبقًا ِلـما يقرِّ ُيخ�شَّ

املعامالت التي يجريها طبقًا للقانون وهذا القرار.
م�شئوليته  حتت  به  والحتفاظ  ا�شتعماله  ويتم  اخلا�س،  العدل  لكاتب  الر�شمي  اخلْتم  وي�شلَّم 

ال�شخ�شية.
�س اخلْتم الر�شمي للتلف اأو  ويجب على كاتب العدل اخلا�س اإخطار مكتب التوثيق فورًا يف حالة تعرُّ
�س نظام املعلومات الإلكرتوين اخلا�س به وب�شجالته وم�شتنداته لالخرتاق  الفقدان اأو ال�شرقة، اأو تعرُّ
من الغري بحيث يرتتب عليه اإلغاء اأو حذف اأو تدمري اأو اإف�شاء اأو اإتالف اأو تعديل اأو تغيري اأو اإعادة ن�شر 

بيانات ومعلومات متعلقة به.

مادة )16(
مع عدم الإخالل بامل�شئولية املدنية واجلنائية، يقوم مكتب التوثيق بالرقابة الفنية واملالية والإدارية 
على عمل كاتب العدل اخلا�س. وُيِعدُّ مكتب التوثيق تقريرًا عن خمالفة كاتب العدل اخلا�س للقواني 
واللوائح والقرارات وتعليمات الوزارة، ويعر�س التقرير على جلنة تاأديبية ي�شكلها الوزير تو�شي بتوقيع 

اجلزاء املنا�شب حال توافر مقت�شى ويقرر الوزير جزاًء اأو اأكرث من اجلزاءات التالية:
1- الإنذار الكتابي.

2- وْقف الترخي�س لمدة ل تجاوز �شتة اأ�شهر.
3- ال�شْطب من �شجل كاتب العدل الخا�س.

ويجوز للوزير اإذا اقت�شت امل�شلحة غلق مكتب كاتب العدل اخلا�س اأو اإيقاف اأعماله اإداريًا بقرار 
م�شبب، وذلك حلي البت يف املخالفة.

مادة )17(
ينتهي الرتخي�س بانتهاء مدته ما مل يتم جتديده طبقًا لأحكام هذا القرار، اأو بوفاة كاتب العدل 

�س له. اخلا�س املرخَّ
وُيلغى ترخي�س كاتب العدل اخلا�س يف اأيٍّ من احلالت الآتية:

1- ثبوت ح�شول كاتب العدل الخا�س على الترخي�س بناًء على وثائق اأو معلومات غير �شحيحة.
2- فقدان كاتب العدل الخا�ص ل�شرط اأو اأكثر من �شروط مْنح الترخي�ص.
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3- �شْطب ا�شم كاتب العدل الخا�س من ال�شجل طبقًا للمادة )16( من هذا القرار.
4- �شـــدور حكم جنائي نهائي �شد كاتب العدل الخا�س بعقوبة جناية، اأو في جريمة مخلَّة بال�شرف اأو 

الأمانة.
5- طلب كاتب العدل الخا�س كتابًة اإلغاء الترخي�س.

مادة )18(
ن�شره يف  لتاريخ  التايل  اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  العدل  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.
 

 وزير العدل 
 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 ربيع الأول 1439هـ
المـــوافــــــــق: 21 نوفـمـبــر 2017م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )77( ل�سنة 2017 
 ب�ساأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة غ�سل الأموال

 ومتويل الإرهاب يف اأعمال كاتب العدل واملوثِّق امل�ساعد وكاتب العدل اخلا�ص
و�سوابط التدقيق والرقابة عليها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
ل باملر�شوم بقانون  بعد الطالع على  املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، املعدَّ

رقم )37( ل�شنة 2017،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب 

وتعديالته،
ل�شنة   )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 

2006 وتعديالته، 
الأموال  غ�شل  ملكافحة  العربية  التفاقية  على  بالت�شديق   2017 ل�شنة   )7( رقم  القانون  وعلى 

ومتويل الإرهاب،
وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2001 بالتزامات املوؤ�ش�شات ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�شل الأموال،

ذة يف جمال تطبيق  وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2002 يف �شاأن حتديد اخت�شا�شات الوحدة املنفِّ
ل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2007، اأحكام قانون حْظر ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب، املعدَّ

ع �شيا�شات حْظر ومكافحة غ�شل الأموال  وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2012 ب�شاأن ت�شكيل جلنة و�شْ
ومتويل الإرهاب،

ع �شيا�شات حْظر ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب، وبعد التن�شيق مع جلنة و�شْ
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي:
مادة )1(
تعاريف

مع عدم الإخالل بالتعاريف املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر 
ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب، يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، 
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ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:
الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون العدل.

ـــع �شيا�شـــات حْظر ومكافحة غ�شـــل الأموال وتمويل الإرهاب المن�شـــو�س عليها في  اللجنة: لجنة و�شْ
المـــادة )4( مـــن المر�شـــوم بقانون رقم )4( ل�شـــنة 2001 ب�شـــاأن حْظر ومكافحة غ�شـــل الأموال   

وتمويل الإرهاب.

وحدة المتابعة: الوحدة المن�شو�س عليها في المادة )3( من هذا القرار.

مادة )2(
لني التزامات الأ�شخا�ص امل�شجَّ

ق امل�شاعد وكاتب العدل اخلا�س بالآتي:  يلتزم كاتب العدل واملوثِّ
اأ-  تطبيق كافة الإجراءات وال�شـــوابط المن�شـــو�س عليها في المر�شـــوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 
د  ب�شـــاأن حْظر ومكافحة غ�شـــل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلك التي ت�شعها اللجنة اأو الوزارة للتاأكُّ

من عدم ا�شتغالل اأعمال التوثيق التي يقومون بها لأغرا�س غ�شل الأموال اأو تمويل الإرهاب.
ذة بـــوزارة الداخلية، ووحدة المتابعـــة عن الأعمال التي ُي�شـــتَبه اأن تكون لها  ب-  اإبـــالغ الوحـــدة المنفِّ
�شـــلة مبا�شـــرة اأو غير مبا�شـــرة بالجرائم المن�شـــو�س عليها في الفقرة )1/2( من المادة )2( 
من المر�شـــوم بقانون رقم )4( ل�شـــنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�شل الأموال وتمويل الإرهاب،  
وذلـــك عند قيامهم بعمـــل من اأعمال التوثيق، اأو اإذا كانت تلك الأعمـــال تتعار�س في طبيعتها مع 

ل اأو الوكيل، وعلى الأخ�ص في الأعمال الآتية: ن�شاط اأو عمل الموكِّ
1( عقود بيع اأو �شراء العقارات.

2( عقود تاأ�شي�س الأ�شخا�س العتبارية اأو توكيالت لإدارتها والت�شرف فيها اأو اإلغائها.
ل  3( توكيل الإدارة والت�شـــرف في الح�شـــابات الم�شرفية، اأو الأوراق المالية والأ�شول الخا�شة بالموكِّ

و�شندات المديونية اأيًا كانت القيمة.   
ل والوكيل حول مو�ش���وع عمل التوثي���ق، وتدوين تلك  ���ق م���ن المعلومات الت���ي يقدمها الم���وكِّ ج- التََّحقُّ
ة بيانات  المعلوم���ات على نموذج ال�ش���جل المعد لذلك من ِقَبل الوزارة، واإبلغ وح���دة المتابعة باأيَّ
ا من اأعمال التوثيق الم�شـــار اإليها في الفقرة )ب(  من هذه  ق اأي�شً م�شـــكوك في �شـــحتها، والتََّحقُّ
ل، وذلك ب�شرف النظر عن  المادة في حال تكرار الوكالت ال�شـــادرة با�شـــم الوكيل ذاته اأو الموكِّ

القيمة في �شندات المديونية.
ل من الأ�شـــخا�س اأو الكيانات المنتمين اإلى اإحدى  د- اإخطـــار وحدة المتابعـــة اإذا كان الوكيل اأو الموكِّ
الـــدول عالية المخاطـــر المعتَمدة من مجموعة العمل المالي )فاتـــف(، اأو اإذا كان العمل المتعلق 

بعمل التوثيق �شُيجرى في اأيٍّ من تلك الدول.
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ل حول اأي اإجراء اتُِّخذ اأو �شُيتَّخذ من قبل  كاتب  هـ - عدم اإبالغ اأو ت�شريب اأية معلومات للوكيل اأو الموكِّ
ق الم�شاعد وكاتب العدل الخا�س ب�شاأنهم. العدل والموثِّ

     مادة )3(
ُتن�شاأ يف اإدارة التوثيق بالوزارة وحدة ت�شمى )وحدة املتابعة( تخت�س مبراقبة مدى التزام كاتب 
ِبحْظر  العالقة  ذات  والت�شريعات  القواني  مبتطلبات  اخلا�س  العدل  وكاتب  امل�شاعد  واملوثِّق  العدل 
اأعمال التوثيق امل�شبوهة وغري  ي البالغات منهم حول  ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب، وتَلقِّ

العادية، والطلع على ال�شجل امل�شار اإليه يف الفقرة )ج( من املادة ال�شابقة.

مادة )4(
التزاماتهم مبوجب  اأداء  ب�شبب  اأو جنائيًا  اأيٌّ من موظفيه مدنيًا  اأو  ل  اأيُّ �شخ�س م�شجَّ ُي�شاأل  ل 

اأحكام هذا القرار. 

مادة )5(
العقوبات

دون الإخالل باجلزاءات الإدارية والتاأديبية، ُيعاَقب كل َمن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات 
ب�شاأن حْظر   2001 ل�شنة   )4( رقم  القانون  من   )3( املادة  من  الفقرة )6-3(  عليها يف  املن�شو�س 

ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب.

مادة )6(
النفاذ

ن�شره يف  لتاريخ  التايل  اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  العدل  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 
اجلريدة الر�شمية.

 وزير العدل 
 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 ربيع الأول 1438هـ
المـــوافــــــــق: 21 نوفـمـبــر 2017م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )78( ل�سنة 2017
رات التي يجوز توثيقها باللغة الأجنبية )الإجنليزية(   ب�ساأن املحرَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
ل باملر�شوم بقانون  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، املعدَّ

رقم )37( ل�شنة 2017،
ب�شاأن   1971 ل�شنة   )14( رقم  للقانون  التنفيذية  بالالئحة   1971 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

ل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009، التوثيق، املعدَّ
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة العدل ل�شئون العدل،

قرر الآتي:

املادة الأولى
ُتوثَّق  اأن  يجوز  قانونًا،  الإجنليزية  باللغة  توثيقها  على جواز  املن�شو�س  رات  املحرَّ اإلى  بالإ�شافة 

رات وامل�شتندات الآتية: باللغة الإجنليزية املحرَّ

1- اإقرار.
      Affidavit

2- اتفاق �شراكة ال�شتثمار المحدودة 
                                  Limited Partnership Investment Agreement

3- بيان تاأ�شي�س �شراكة ال�شتثمار المحدودة.
Formation Statement  of Limited Partnership Investment

4- بيان تاأ�شي�س �شركة خاليا محمية.
 Formation Statement of Protected Cell Company

5-  عقد تاأ�شي�س �شركة ذات غر�س خا�س.
                                                       Memorandum of Association for Special Purpose Company

6- �شند العهدة.
Trust Instrument
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املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 

 وزير العدل 
 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 ربيع الأول 1439هـ
المـــوافــــــــق: 21 نوفـمـبــر 2017م



العدد: 3341 – الخميس 23 نوفمبر 2017

17

 وزارة الرتبية والتعليم

 قرار رقم )2100/م ع ن /2017(
  ب�ساأن التنازل عن الرتخي�ص املبدئي ملجموعة

)اجلامعة الربيطانية – البحرين ذ�م�م( 

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

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

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة الأكادميية والإدارية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل 
وتعديالته،

وعلى قرار جمل�س التعليم العايل رقم )2016/451( املوثَّق بخطاب الأمانة العامة رقم 331- اأع 
م ت ع /2016 ال�شادر بتاريخ 4 يوليو 2016،

 )2017/42( رقم  جل�شته  يف  ال�شادر   )2017/504( رقم  العايل  التعليم  جمل�س  قرار  وعلى 
املنعقدة بتاريخ 6 يوليو 2017م،

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

قرر الآتي:
املادة الأولى

ب�شاأن   )SHMS FOR DEVELOPMENT WLL( �شركة  من  م  املقدَّ التنازل  طلب  على  ووفق 
 BRITISH COLLEGE( تعليم عال جديدة مب�شمى موؤ�ش�شة  لإن�شاء  لها  املمنوح  املبدئي  الرتخي�س 
بي  املبم  بالتنازل  لالإقرار  ِوْفقًا  ذ.م.م(  البحرين   – البيطانية  )اجلامعة  ملجموعة   )Bahrain

الطرفي بتاريخ 12 يونيو 2017.

املادة الثانية
ب�شاأن   2005 ل�شنة   )3( رقم  القانون  لأحكام  ِوْفقًا  املبدئي  الرتخي�س  بتنفيذ  له  املتناَزل  يلتزم 

ذة له. التعليم العايل واللوائح والقرارات املنفِّ

املادة الثالثة
على  اجلهات املعنية – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، ُويعمل به من تاريخ  �شدوره، وين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الرتبية والتعليم
رئي�ص جمل�ص التعليم العايل 
الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الأول 1439هـ
المـــــوافــــــــق: 22 نوفـمـبــر 2017م
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 وزارة الرتبية والتعليم

 قرار رقم )2101/م ع ن /2017(
  ب�ساأن تعديل م�سمى موؤ�س�سة التعليم العايل )الكلية الربيطانية –البحرين (

اإلى )اجلامعة الربيطانية – البحرين(

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

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

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة الأكادميية والإدارية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل 
وتعديالته،

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

وعلى قرار جمل�س التعليم العايل رقم )2017/504( بجل�شته رقم )2017/42( املنعقدة بتاريخ 
املبدئي  الرتخي�س  التنازل عن  ب�شاأن  ع ن /2017(  رقم )2100/م  بالقرار  ال�شادر  يوليو 2017   6

ملجموعة )اجلامعة البيطانية – البحرين ذ.م.م( ،
وبناًء على عْر�س الأمي العام ملجل�س التعليم العايل،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ال�شادر   )2016/451( رقم  بالقرار  باإن�شائها  �س  املرخَّ العايل  التعليم  موؤ�ش�شة  م�شمى  ل  ُيعدَّ
يف 4 يوليو 2016 من )الكلية البيطانية – البحرين( )British college Bahrain( اإلى )اجلامعة 

.)British  university of Bahrain( ) البيطانية – البحرين

املادة الثانية
يلتزم املرخ�س له بالتقدم لحقًا بتعديل اأحكام الرتخي�س، مبا يتوافق مع الو�شع اجلديد، باإ�شافة 
كلِّيَّتي تخ�ش�شيتي ِوْفقًا ملتطلبات الفقرة )3( من املادة اخلام�شة من القرار رقم )2( ل�شنة 2007 

ب�شاأن الالئحة الأكادميية والإدارية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل.

املادة الثالثة
على  اجلهات املعنية – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، ُويعمل به من تاريخ  �شدوره، وين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الرتبية والتعليم
رئي�ص جمل�ص التعليم العايل 
الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الأول 1439هـ
المـــــوافــــــــق: 22 نوفـمـبــر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )81( ل�سنة 2017

 ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي للجمعية البحرينية 
لأ�سحاب معاهد التدريب اخلا�سة 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
العاملة يف  بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة 
 1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان 

وتعديالته،
والأندية  اجلمعيات  قْيد  �شجل  تنظيم  �شاأن  يف   1990 ل�شنة   )2( رقم  الوزاري  القرار  وعلى 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
والثقافية اخلا�شعة  والأندية الجتماعية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
لأ�شحاب  البحرينية  اجلمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )18( رقم  القرار  وعلى 

معاهد التدريب اخلا�شة،
وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية لأ�شحاب معاهد التدريب اخلا�شة،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية للجمعية البحرينية لأ�شحاب معاهد التدريب اخلا�شة 
املنعقدة بتاريخ 27 مار�س 2016،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيَقيَّد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري العادية 
بتاريخ 27 مار�س  املنعقدة  ال�شادر بجل�شتها  التدريب اخلا�شة  البحرينية لأ�شحاب معاهد  للجمعية 

2016، وهو كالآتي:
ل ن�س املادة )33( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح "يتكون جمل�س الإدارة من خم�شة  يعدَّ
اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بي اأع�شائها ملدة �شنتي قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى، 

ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر" .

مادة )2(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر في: 24 �شـفـر 1439هـ
الموافــق:13 نوفمبر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )82( ل�سنة 2017
 بتعديل املادة )3( من القرار رقم )24( ل�سنة 2008

�ص الإعاقة ب�ساأن معايري ا�ستحقاق خم�سَّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
الإعاقة  ذوي  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )74( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،
�س الإعاقة وتعديالته، وعلى القرار رقم )24( ل�شنة 2008 ب�شاأن معايري ا�شتحقاق خم�شَّ

رقم  بالقرار  ل  املعدَّ الإعاقة،  تقييم  وت�شكيل جلنة  باإن�شاء  ل�شنة 2010  رقم )50(  القرار  وعلى 
)11( ل�شنة 2016،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:
املادة الولى

�س  ُي�شتبَدل بن�س املادة )3( من القرار رقم )24( ل�شنة 2008 ب�شاأن معايري ا�شتحقاق خم�شَّ
الإعاقة، الن�س الآتي:

"مادة )3(:
�ص ما يلي: ُي�شرَتط فيمن ي�شتحق املخ�شَّ

1- اأْن يكون من ذوي الإعاقة والذي ُتثَبت اإعاقته من ِقَبل لجنة تقييم الإعاقة.
2- اأْن يكـــون بحرينـــي الجن�شـــية مقيمًا اإقامة دائمة بمملكـــة البحرين، اأو من اأبنـــاء المراأة البحرينية 

المتزوجة من اأجنبي المقيَمين اإقامة دائمة بالمملكة."

املادة الثانية
على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 26 �شـفـــر 1439هـ
المـــوافــــــــق: 15 نوفمبر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )83( ل�سنة 2017
 بتعديل بع�ص اأحكام القرار رقم )64( ل�سنة 2010 ب�شاأن �شروط واإجراءات
 الرتخي�ص باإن�ساء وت�سغيل مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء

والِوَر�ص اخلا�شة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
الإعاقة  ذوي  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )74( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )73( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

وعلى القرار رقم )64( ل�شنة 2010 ب�شاأن �شروط واإجراءات الرتخي�ص باإن�شاء وت�شغيل مراكز 
ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِوَر�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:
املادة الولى

ُت�شتبَدل عبارة )اإدارة التاأهيل( بعبارة )اإدارة املنظمات( اأينما وردت يف القرار رقم )64( ل�شنة 
2010 ب�شاأن �شروط واإجراءات الرتخي�ص باإن�شاء وت�شغيل مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء 

والِوَر�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة.

املادة الثانية
ب�شاأن  ل�شنة 2010  القرار رقم )64(  املادة )1( من  الوارد يف  املنظمات(  )اإدارة  تعريف  ُيلغى 
التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِوَر�ص  باإن�شاء وت�شغيل مراكز ومعاهد  �شروط واإجراءات الرتخي�ص 

اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة.

املادة الثالثة
على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 26 �شـفـــر 1439هـ
المـــوافــــــــق: 15 نوفمبر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )84 ( ل�سنة 2017
 بتعديل بع�ص اأحكام  الالئحة التنفيذية للقانون رقم )58( ل�سنة 2009

ب�ساأن حقوق امل�سنني ال�سادرة بالقرار رقم )1( ل�سنة 2011

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على القانون رقم )58( ل�شنة 2009 ب�شاأن حقوق امل�شني،

وعلى املر�شوم رقم )73( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 
وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )58( ل�شنة 2009 ب�شاأن حقوق امل�شني، ال�شادرة بالقرار 

لة بالقرار رقم )86( ل�شنة 2015،  رقم )1( ل�شنة 2011، املعدَّ
وبناًء عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

 قرر الآتي:
املادة الولى

التنفيذية  الالئحة  يف  وردت  اأينما  املنظمات(  )اإدارة  بعبارة  التاأهيل(  )اإدارة  عبارة  ُت�شتبَدل 
للقانون رقم )58( ل�شنة 2009 ب�شاأن حقوق امل�شني ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2011.

املادة الثانية
ُي�شتبَدل بن�س املادة )14( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )58( ل�شنة 2009 ب�شاأن حقوق 

امل�شني ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2011، الن�س الآتي:

"مادة )14(
على املوؤ�ش�شة احل�شول على اإذن م�شبق من اإدارة دعم املنظمات الأهلية بالوزارة لقبول اأية هبات 

اأو و�شايا اأو تبعات."

املادة الثالثة
ُي�شاف اإلى املادة )4( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )58( ل�شنة2009 ب�شاأن حقوق امل�شني 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2011، فقرة جديدة ن�شها الآتي:
املوؤ�ش�شة". اإ�شهار  و  ترخي�س  اإجراءات  الرعاية  اإدارة  "وتتولى 
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املادة الرابعة
ُيلغى تعريف )اإدارة املنظمات( الوارد يف املادة )1( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )58( 

ل�شنة  2009 ب�شاأن حقوق امل�شني ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2011.

املادة اخلام�سة
على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 26 �شـفـــر 1439هـ
المـــوافــــــــق: 15 نوفمبر 2017م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )148( ل�سنة 2017
ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة توبلي – جممع 701

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقواني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراين،  والتخطيط  املباين،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين، 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، املعدَّ

بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، ل�شنة 2009، املعدَّ

وعلى موافقة جمل�س اأمانة العا�شمة،
و بعد العر�س على اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

مناطق  ت�شنيف  اإلى   701 جممع  توبلي  مبنطقة  الكائن   08020833 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ق  القرار، وتطبَّ لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفقًا   )SP( الطبيعة اخلا�شة امل�شاريع ذات 
عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 26 �شـفـــر 1439هـ
المـــوافــــــــق: 15 نوفمبر 2017م
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وزارة املوا�سالت والت�سالت

 قرار رقم )15( ل�سنة 2017
ب�ساأن اأجور املوانئ واملالحة البحرية

وزير الموا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 1972 بفر�س ر�شوم موانئ على ناقالت البرتول،

وعلى القانون البحري ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982 وتعديالته،
ل باملر�شوم  وعلى قانون املوانئ واملالحة البحرية ال�شادر بالقانون رقم )61( ل�شنة 2006، املعدَّ

بقانون رقم )46( ل�شنة 2012، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة 2010،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )76( ل�شنة 2006 ب�شاأن مْنح حق امتياز ت�شغيل واإدارة ميناء �شلمان، 

وحق امتياز ت�شغيل واإدارة وتطوير ميناء خليفة بن �شلمان،
وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2014 ب�شاأن اأجور املوانئ واملالحة البحرية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن ُكلٍّ منها، ما مل 
يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

1- اأجور القناة البحرية: الأجور التي ُتحت�َشـــب على جميع ال�شـــفن – عدا ال�شـــفن الم�شتثناة بموجب 
اأحـــكام هذا القرار - والتي ت�شـــتخِدم القنـــوات الموؤدية اإلى كافة الموانئ فـــي مملكة البحرين اأو 

الأر�شفة الخا�شة اأو منطقة المخطاف.
2- اأجور المرفاأ: الأجور التي ُتحت�َشب على جميع ال�شفن – عدا ال�شفن الم�شتثناة بموجب اأحكام هذا 
القرار - التي تدخل اأو تر�شـــو في حدود المياه الإقليمية لمملكة البحرين، دون اأْن تر�شَو في ميناء 

خليفة بن �شلمان. 
3- اأجور مناولة الب�سائع: الأجور التي ُتدفع ل�شحن اأو تفريغ الب�شائع في الأر�شفة الخا�شة اأو مرافق 

الميناء اأو منطقة المخطاف اأو اأية مرافق اأخرى.
4- اأجور الوقوف الموؤقت )laid-up(: الأجور التي ُتدفع للوقوف الموؤقت للمعدات البحرية اأو ال�شـــفن 

الأجنبية غير العاملة في مياه المملكة.
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5- الطـــن النولـــي: قيا�س وزن الطن بالمتر المكعـــب الواحد اأو بالألف كيلوجرام )1000 كجم( اأيهما 
اأكبر.

6- الحمولـــة الطنِّيـــة الإجماليـــة )GT(: الرقم الذي يتم ح�شـــابه من خالل التفاقية الدولية ب�شـــاأن 
قيا�س حمولة ال�شفن لعام 1969، والذي ي�شير ب�شورة عامة اإلى الوزن الإجمالي لل�شفينة.

7- اليوم: يتم ح�شابه ِوْفقًا للتقويم الميالدي.

مادة )2( 
د الأجور امل�شتَحقة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية - با�شتثناء ميناء خليفة بن �شلمان - على  حتدَّ

النحو املبيَّ بجداول الأجور احلادية والع�شرين املرافقة لهذا القرار.

مادة )3(
املوانئ  �شئون  اإلى  ال�شفينة  طاقم  وقائمة  بال�شفينة  اخلا�شة  وامل�شتندات  الوثائق  تقدمي  يجب 
واملالحة البحرية، وذلك قبل اأربع وع�شرين �شاعة من و�شول اأو مغادرة ال�شفينة، والتي ت�شمل )دون 

ح�شر( ُكلَّ اأو بع�س ما يرد اأدناه ح�شبما تقرره �شئون املوانئ واملالحة البحرية:
1- بولي�شة ال�شحن.

2- بيان حمولة ال�شفينة.
3- البيان الجمركي لال�شتيراد اأو الت�شدير.

4- قائمة اأغطية العنابر )لل�شفن ذات العنابر المتعددة(.
5- تقرير م�شح غاط�س ال�شفينة.

مادة )4(
يجب احل�شول على موافقة �شئون املوانئ واملالحة البحرية على كل عملية �شحن اأو تفريغ تتم يف 
البحري(، وذلك كله دون الإخالل بحق  الأر�شفة اخلا�شة واملخطاف )املر�شى  امليناء، مبا يف ذلك 

�شئون املوانئ واملالحة البحرية يف اتخاذ الإجراءات املنا�شبة يف حال خمالفة ذلك.

مادة )5(
يجب على وكيل ال�شفينة اإخطار �شئون املوانئ واملالحة البحرية بخطاب ر�شمي عند انتقال وكالة 
البحرية  واملالحة  املوانئ  �شئون  اإخطار  اجلديد  ال�شفينة  وكيل  على  ويجب  اآخر،  وكيل  اإلى  ال�شفينة 

بخطاب ر�شمي مبديًا فيه موافقته على انتقال وكالة ال�شفينة اإليه.
رة لكل وكيل على حدة. ويف حالة انتقال وكالة ال�شفينة اإلى وكيل اآخر، حُتت�َشب الأجور املقرَّ
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مادة )6(
املوؤقت  الوقوف  واأجور  ال�شفينة  مغادرة  �شهادة  واأجور  املرفاأ  اأجور  من  التالية  ال�شفن  ُتعفى  اأ- 

)laid-up( واأجور اإدارة حركة ال�شفن )VTMS( واأجور القناة البحرية:
1- ال�شفن التابعة لحكومة مملكة البحرين.

2- ال�شفن الع�شكرية الأجنبية التي تقوم بزيارات بدعوة ر�شمية من حكومة مملكة البحرين.
3- اليخوت الخا�شة.

ب- ُتعفى ال�شـــفن الم�شـــجلة في مملكة البحرين والتي تعمل في المياه البحرينية لمدة تزيد على )6( 
اأ�شهر من اأجور المرفاأ واأجور اإدارة حركة ال�شفن )VTMS( واأجور القناة البحرية.

مادة )7(
ُيلغى القرار رقم )4( ل�شنة 2014 ب�شاأن اأجور املوانئ واملالحة البحرية.

مادة )8(
على وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به بعد مرور ثالثي 

يومًا  من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير املوا�سالت والت�سالت
كمال بن اأحمد حممد

�شدر بتاريخ: 24 �شـفــــر 1439هـ
المـوافــــــــــق: 13  نوفمبر 2017م
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جــداول الأجور

اجلدول الأول
اأجور املرفاأ

ال�شفن القادمة للحو�س اجلاف وملرافق الت�شليح 
�شة من قبل �شئون املوانئ واملالحة البحرية املرخَّ

ية الإجمالية لكل يوم  001/- د.ب. لوحدة احلمولة الطنِّ
اأو جزء من اليوم عن كل رحلة

ال�شفن الأخرى
ية الإجمالية لكل يوم اأو  004/- د.ب. لوحدة احلمولة الطنِّ
جزء من اليوم عن كل رحلة، مع خ�شم 50% بعد 15 يومًا 

من ُر�ُشو ال�شفينة

- ل ُتحت�َشب اأجور المرفاأ لل�شفن المتوجهة اإلى ميناء خليفة بن �شلمان اأثناء فترة انتظارها في المياه 
الإقليمية لمملكة البحرين.

- ُتحت�َشب اأجور المرفاأ لكل �شفينة بح�شب اليوم الميالدي.

اجلدول الثاين
اأجور املرفاأ لل�سفن الع�سكرية الأجنبية

ية اإجمالية ية الإجماليةلغاية 2500 وحدة حمولة طنِّ 060/- د.ب. لوحدة احلمولة الطنِّ
ية اإجمالية ية الإجمالية2501 - 4000 وحدة حمولة طنِّ 055/- د.ب. لوحدة احلمولة الطنِّ
ية اإجمالية ية الإجمالية4001 - 8000 وحدة حمولة طنِّ 050/- د.ب. لوحدة احلمولة الطنِّ

ية اإجمالية ية الإجمالية8001 - 12000 وحدة حمولة طنِّ 045/- د.ب. لوحدة احلمولة الطنِّ
ية اإجمالية ية الإجمالية12001 - 16000 وحدة حمولة طنِّ 040/- د.ب. لوحدة احلمولة الطنِّ
ية اإجمالية فما فوق ية الإجمالية16001 وحدة حمولة طنِّ 035/- د.ب. لوحدة احلمولة الطنِّ

ية الإزاحية لها عندما تكون تحت �شطح الماء. - تح�شب اأجور الميناء للغوا�شة بح�شب الحمولة الطنِّ
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اجلدول الثالث
اأجور القناة البحرية

ية اإجمالية -/18 د.ب. عن كل رحلةلغاية 500 وحدة حمولة طنِّ
ية اإجمالية -/30 د.ب. عن كل رحلة501 - 1000 وحدة حمولة طنِّ

ية اإجمالية -/40 د.ب. عن كل رحلة1001 - 5000 وحدة حمولة طنِّ
ية اإجمالية -/50 د.ب. عن كل رحلة5001 - 10000 وحدة حمولة طنِّ

ية اإجمالية -/60 د.ب. عن كل رحلة10001 - 20000 وحدة حمولة طنِّ
ية اإجمالية فما فوق -/70 د.ب. عن كل رحلة20001 وحدة حمولة طنِّ

ية الإزاحية. - تحت�شب اأجور القناة البحرية لل�شفن الع�شكرية الأجنبية بح�شب الحمولة الطنِّ

اجلدول الرابع
)Laid-up( اأجور الوقوف املوؤقت

-/1 د.ب. للمرت املربع �شهريًاالوقوف املوؤقت للمعدات 

ية اإجمالية لكل يوم اأو جزء من اليومالوقوف املوؤقت لل�شفن الأجنبية 008/- د.ب. لوحدة حمولة طنِّ
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اجلدول اخلام�ص
اأجور امتحانات املر�شدين وقائدي القاطرات

امتحان املر�شد البحري

-/375 د.ب. لالمتحانعملي

-/300 د.ب. لالمتحانحتريري

-/300 د.ب. لالمتحان�شفهي

امتحان قائد القاطرة البحرية

-/225 د.ب. لالمتحانعملي

-/225 د.ب. لالمتحانحتريري

-/225 د.ب. لالمتحان�شفهي

-/150 د.ب. لكل رخ�شةاإ�شدار رخ�س للمر�شدين وقائدي القاطرات البحرية

-/150 د.ب. لكل رخ�شةجتديد رخ�س املر�شدين وقائدي القاطرات البحرية

امتحان الإعفاء من الإر�شاد 

واإ�شدار �شهادة الإعفاء )عملي(
-/400 د.ب.

امتحان الإعفاء من الإر�شاد 

واإ�شدار �شهادة الإعفاء )�شفهي(
-/200 د.ب.

-/250 د.ب لكل �شهادةجتديد �شهادة الإعفاء من الإر�شاد

-  في حالة تَخلُّف المر�شـــد اأو قائد القاطرة عن الح�شور في الموعد المحدد لالمتحان، يتم احت�شاب 
ما ن�شـــبته 50% من اأجور امتحانات المر�شـــد البحري اأو امتحانات قائد القاطرة البحرية بح�شب 

الأحوال.
فع في حال قيام المر�شـــد البحري اأو  - ل تكـــون اأجـــور التََّخلُّف عن الح�شـــور لالمتحان م�شـــتَحقة الدَّ
قائد القاطرة باإخطار �شـــئون الموانئ والمالحة البحرية كتابيًا قبل يومين على الأقل من الموعد 

د م�شبقًا لمرة واحدة فقط. المحدَّ
- ت�شـــدر �شـــهادة الإعفاء من الإر�شاد با�شم القبطان ول�شـــفينة معيَّنة، وتكون �شالحة لمدة اثني ع�شر 

�شهرًا.

- ت�شدر رخ�س المر�شدين وقائدي القاطرات البحرية لمدة �شنتين قابلة للتجديد.
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اجلدول ال�ساد�ص
اأجور اخلدمات البحرية املتنوعة

)VTMS( 40 د.ب. لكل رحلةخدمة اإدارة حركة ال�شفن/-
-/15 د.ب.�شهادة مغادرة ال�شفينة

امات رْبط ال�شفن -/2000 د.ب. �شنويًااإيجار عوَّ
)Note of Protest( 60 د.ب.اعتماد مذكرة اعرتا�س/-

-/500 د.ب.ت�شريح العمل لل�شفن الأجنبية
-/100 د.ب.تقدمي طلب ت�شريح ال�شفن الأجنبية للمالحة

ت�شريح لل�شفن الأجنبية للمالحة يف املياه الإقليمية 

)�شنة واحدة كحد اأق�شى(
-/1000 د.ب.

متديد �شالحية ت�شريح ال�شفن الأجنبية للمالحة 

)التي تقل مدتها عن �شنة(
-/100 د.ب. �شهريًا

-/200 د.ب.اإعادة فْح�س ال�شفن
-/50 د.ب.ت�شريح طالء ا�شم ال�شفن الأجنبية

-/500 د.ب.ت�شريح ال�شحن والتفريغ العائم
-/100 د.ب.ت�شريح الفْح�س الفني حتت املاء

)Hot Work Permit( 100 د.ب.ت�شريح العمل ال�شاخن/-
كات -/150 د.ب.ت�شريح �شيانة املحرِّ

-/20 د.ب.ت�شريح اإنزال قوارب النجاة

- يكون طلب ت�شريح ال�شفن الأجنبية للمالحة �شاريًا لمدة 60 يومًا فقط من تاريخ تقديمه.
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اجلدول ال�سابع
اأجور ت�سجيل ال�سفن

الفئة
وحدة حمولة طنِّية 

اإجمالية
الأجور امل�ستحقةاحلد الأق�سى لالأجور

-/100 د.ب.-/100 د.ب.150 - 500الأولى

-/150 د.ب.501 - 1000الثانية
احلد الأق�شى لأجور الفئة الأولى + 100/- د.ب. لكل وحدة 
ية اإجمالية ية اإجمالية فوق الـ500 وحدة حمولة طنِّ حمولة طنِّ

-/300 د.ب.1001 - 5000الثالثة
احلد الأق�شى لأجور الفئة الثانية + 050/- د.ب. لكل وحدة 
ية اإجمالية حمولة طنية اإجمالية فوق الـ1000 وحدة حمولة طنِّ

-/400 د.ب.5001 - 10000الرابعة
احلد الأق�شى لأجور الفئة الثالثة + 030/- د.ب. لكل وحدة 
ية اإجمالية ية اإجمالية فوق الـ5000 وحدة حمولة طنِّ حمولة طنِّ

-/600 د.ب.10001 - 20000اخلام�شة
احلد الأق�شى لأجور الفئة الرابعة + 020/- د.ب. لكل 

ية  ية اإجمالية فوق الـ10000 وحدة حمولة طنِّ وحدة حمولة طنِّ
اإجمالية

-/850 د.ب.20001 - 50000ال�شاد�شة
احلد الأق�شى لأجور الفئة اخلام�شة + 010/- د.ب. لكل 

ية  ية اإجمالية فوق الـ20000 وحدة حمولة طنِّ وحدة حمولة طنِّ
اإجمالية

اأكرث من 50000ال�شابعة
احلد الأق�شى لأجور الفئة ال�شاد�شة + 004/- د.ب. لكل 

ية  ية اإجمالية فوق الـ50000 وحدة حمولة طنِّ وحدة حمولة طنِّ
اإجمالية
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اجلدول الثامن
اأجور رخ�سة املالحة البحرية

الفئة
وحدة حمولة طنِّية 

اإجمالية
احلد الأق�سى 

لالأجور
الأجور امل�شتَحقة

-/100 د.ب. -/100 د.ب.150 - 500الأولى

-/150 د.ب.501 - 1000الثانية
احلد الأق�شى لأجور الفئة الأولى + 100/- د.ب. لكل وحدة 
ية اإجمالية ية اإجمالية فوق الـ500 وحدة حمولة طنِّ حمولة طنِّ

-/300 د.ب.1001 - 5000الثالثة
احلد الأق�شى لأجور الفئة الثانية + 050/- د.ب. لكل وحدة 
ية اإجمالية ية اإجمالية فوق الـ1000 وحدة حمولة طنِّ حمولة طنِّ

-/400 د.ب.5001 - 10000الرابعة
احلد الأق�شى لأجور الفئة الثالثة + 030/- د.ب. لكل وحدة 
ية اإجمالية ية اإجمالية فوق الـ5000 وحدة حمولة طنِّ حمولة طنِّ

-/600 د.ب.10001 - 20000اخلام�شة
احلد الأق�شى لأجور الفئة الرابعة + 020/- د.ب. لكل وحدة 
ية اإجمالية ية اإجمالية فوق الـ10000 وحدة حمولة طنِّ حمولة طنِّ

-/850 د.ب.20001 - 50000ال�شاد�شة
احلد الأق�شى لأجور الفئة اخلام�شة + 010/- د.ب. لكل وحدة 
ية اإجمالية ية اإجمالية فوق الـ20000 وحدة حمولة طنِّ حمولة طنِّ

اأكرث من 50000ال�شابعة
احلد الأق�شى لأجور الفئة ال�شاد�شة + 004/- د.ب. لكل وحدة 
ية اإجمالية ية اإجمالية فوق الـ50000 وحدة حمولة طنِّ حمولة طنِّ
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اجلدول التا�سع
اأجور اخلدمات الإ�شافية لت�شجيل ال�شفن و�شئون البحارة 

 )Exemption Certificate( 50 د.ب.�شهادة اإعفاء/-
 )Dispensation Certificate( 500 د.ب.�شهادة ا�شتثناء/-

-/30 د.ب.اإقرار بالعرتاف ب�شهادات املالحي
)CSR(  100 د.ب.اإ�شدار ال�شجل املوجز لل�شفن/-

-/100 د.ب.�شهادة احلد الأدنى للطاقم
-/200 د.ب.�شهادة �شْطب ال�شفينة

-/50 د.ب.�شجل البحارة
هن لل�شفينة -/50 د.ب.ت�شجيل اأو فك الرَّ

-/100 د.ب.نقل ملكية ال�شفينة
-/200 د.ب.اإ�شدار �شهادة بديلة

-/150 د.ب.�شهادة ترخي�س للعمل يف �شيانة عوامات النجاة
)Certificate Of Proficiency( 50 د.ب.�شهادة كفاءة/-

)Certificate Of Competency( 100 د.ب.�شهادة اأهلية/-
)Safety Certificate( 100 د.ب.�شهادة �شالمة/-

-/100 د.ب.�شهادة اإثبات ملكية
-/50 د.ب.�شهادات اأخرى

اجلدول العا�شر
اأجور اإزالة املخلَّفات

-/11 د.ب. يوميًا لكل حاوية لكل �شفينةال�شفن غري الع�شكرية
-/66 د.ب. يوميًا لكل حاوية لكل �شفينةال�شفن الع�شكرية
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اجلدول احلادي ع�سر
اأجور الأمن وال�سالمة

-/15 د.ب.ت�شريح �شنوي لدخول املنطقة اللوج�شتية
ت�شريح موؤقت لدخول املنطقة اللوج�شتية 

)ثالثة �شهور(
-/10 د.ب.

-/8 د.ب.ت�شريح اأ�شبوعي لدخول املنطقة اللوج�شتية
-/2 د.ب.ت�شريح يومي لدخول املنطقة اللوج�شتية

-/10 د.ب.اإ�شدار بدل فاقد للت�شريح
-/10 د.ب.ت�شريح للعمل الآمن

اجلدول الثاين ع�سر
اأجور مناولة الب�سائع )ا�سترياد/ ت�سدير(

يف ميناء �سلمان واملر�سى البحري )منطقة املخطاف(

-/1 د.ب. لكل طن نويلر�شوم مناولة الب�شائع ال�شائبة
700/- د.ب. لكل طن نويلال�شحن والتفريغ يف منطقة املخطاف

اجلدول الثالث ع�سر
اب وطاقم ال�سفينة الع�سكرية كَّ اأجور امل�سافرين والرُّ

-/3 د.ب. لكل راكب/م�شافرامل�شافر اأو الراكب املدَرج على قائمة امل�شافرين 
-/3 د.ب. لكل راكب/م�شافر ع�شو طاقم ال�شفينة العامل يف ال�شفن الع�شكرية الأجنبية

اب عن اأفراد  كَّ - بالن�شـــبة لل�شفن الع�شـــكرية الأجنبية التي تتخذ ميناء �شلمان ميناءها الرئي�شي )مقرها( ُتح�َشـــب اأجور الم�شافرين والرُّ
الطاقم العاملين على تلك ال�شفن مرة واحدة في ال�شهر، ولو لعدة زيارات.
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اجلدول الرابع ع�سر
اأجور متنوعة

الإف�شاح اخلاطئ عن الأوزان اأو القيا�شات اأو عدد القطع اأو ال�شلعة
-/300 د.ب. يف احلالة الأولى

-/600 د.ب. يف حالة التكرار

عدم الإعالن اأو الإعالن اخلاطئ اأو التخزين الرديء اأو التعبئة 
اخلاطئة للب�شائع اخلطرة

-/150 د.ب. للمرة الأولى

-/300 د.ب. يف حالة التكرار

اجلدول اخلام�ص ع�سر
اأجور الأر�سفة اخلا�سة )الب�سائع العامة(

500/- د.ب. لكل طن نويلالب�شائع العامة – ا�شترياد/ ت�شدير
-/1 د.ب. لكل طن نويلالب�شائع العامة – اإعادة ت�شدير

-/33 د.ب. لكل وحدةب�شائع الدحرجة – ا�شترياد/ ت�شدير
-/44 د.ب. لكل وحدة لكل دورة كاملةب�شائع الدحرجة – م�شافنة

اجلدول ال�ساد�ص ع�سر
اأجور الأر�سفة اخلا�سة )الب�سائع ال�سائبة – ال�سلبة(

300/- د.ب. لكل طن نويلالرمل
300/- د.ب. لكل طن نويلالإ�شمنت

500/- د.ب. لكل طن نويلالأحجار ال�شغرية )كنكري(
500/- د.ب. لكل طن نويلمواد �شائبة اأخرى

خام احلديد، وكريات احلديد، واليوريا، والألومينا، والفحم 
البرتويل الأخ�شر:

لغاية 50000 طن نويل

اأكرث من 50000 طن مرتي

250/- لكل طن نويل

125/- لكل طن مرتي

نة اأعاله ُيحت�َشب  مة مع بع�شها حول الب�شائع المبيَّ - في حالة عدم تطاُبق الوثائق والم�شـــتندات المقدَّ
الحد الأق�شى من اأجور المناولة.
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اجلدول ال�سابع ع�سر
اأجور الأر�سفة اخلا�سة )الب�سائع ال�سائبة – ال�سائلة(

لة مقابل الوزن  حتت�شب اأجور الب�شائع ال�شائبة - ال�شائلة على اأ�شا�س ن�شبة حمولة الب�شاعة املحمَّ
ال�شاكن حلمولة ال�شفينة، وذلك على النحو الآتي:

ية اإجماليةلغاية %20 015/- لكل وحدة حمولة طنِّ
ية اإجمالية%30-21 023/- لكل وحدة حمولة طنِّ
ية اإجمالية%40-31 031/- لكل وحدة حمولة طنِّ
ية اإجمالية%50-41 039/- لكل وحدة حمولة طنِّ
ية اإجمالية%60-51 045/- لكل وحدة حمولة طنِّ
ية اإجمالية%70-61 053/- لكل وحدة حمولة طنِّ
ية اإجمالية%80-71 061/- لكل وحدة حمولة طنِّ
ية اإجمالية%90-81 068/- لكل وحدة حمولة طنِّ

ية اإجمالية%100-91 076/- لكل وحدة حمولة طنِّ

- ت�شـــمل الب�شـــائع ال�شـــائبة - ال�شـــائلة كاًل مـــن المـــواد الكيماوية والمـــواد الهيدروكربونيـــة والمواد 
البتروكيماويـــة والغـــاز الطبيعي الم�شـــال والجازولين واأيـــة منتجات نفطية اأو غير نفطية �شـــائلة 

اأخرى.

اجلدول الثامن ع�سر
اأجور اخلدمات الإدارية الأخرى

-/100 د.ب. تقدمي طلب الرتخي�س
-/15 د.ب.اإ�شدار بدل فاقد للرتخي�س
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اجلدول التا�سع ع�سر
اأجور تراخي�ص ت�سغيل املوانئ والأر�سفة اخلا�سة

حت�شب اأجور تراخي�س ت�شغيل املوانئ والأر�شفة اخلا�شة ح�شب طول الر�شيف، طبقًا ملا يلي:
-/550 د.ب.لغاية 50 مرتًا

-/800 د.ب.من 51 مرتًا - 100 مرت
-/1000 د.ب.من 101 اأمتار - 150 مرتًا

ما فوق 150 مرتًا
-/1000 د.ب. + -/3 د.ب. لكل مرت اإ�شايف فوق ال 150 

مرتًا

-/400 د.ب. عن كل يوم اأو جزء من يومالزيارة امليدانية لتقييم الأر�شفة

- تكون مدة �شالحية التراخي�س المذكورة �شنتان.
- يكون اأجر تجديد الترخي�س هو ذات الأجر الم�شتحق على الترخي�س.
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اجلدول الع�سرون
اأجور الرتاخي�ص التجارية للموانئ واخلدمات البحرية

-/550 د.ب.ترخي�ص وكيل ال�شفن )اخلطوط امللحية(
-/550 د.ب.ترخي�س وكيل ال�شحن

-/550 د.ب.ترخي�س وكيل متوين ال�شفن
-/550 د.ب.ترخي�س وكيل خدمات ال�شحن والتفريغ
-/550 د.ب.ترخي�س خدمات نقل الركاب البحري

-/2000 د.ب.ترخي�س خدمات تدوير ال�شفن
-/1000 د.ب.ترخي�س خدمات الإر�شاد
-/1000 د.ب.ترخي�س خدمات القطر

-/1000 د.ب.ترخي�س خدمات امل�شاعدات املالحية
-/2000 د.ب.ترخي�س خدمات بناء وت�شليح ال�شفن

-/1200 د.ب.ترخي�س خدمات اإدارة ال�شفن
-/2000 د.ب.ترخي�س خدمات تزويد ال�شفن باملاء والوقود

-/800 د.ب.ترخي�س خدمات م�شح الوحدات البحرية

- يكون اأجر تجديد الترخي�س هو 50% من الأجر الم�شتحق على الترخي�س.

اجلدول احلادي والع�سرون
اأجور اخلدمات الفنية و�ساعات العمل الإ�سايف

-/400 د.ب.طلب حتديد مواقع العالمات البحرية
�شهادة اعتماد امليزان لالإف�شاح عن الوزن الإجمايل للحاويات 

)VGM(
-/400 د.ب.

-/400 د.ب.اإعادة تقييم الأر�شفة اخلا�شة )بح�شب الطلب(

ت�شغيل املوظف خارج اأوقات العمل الر�شمية
-/50 د.ب. لأول ثالث �شاعات 

و-/15 د.ب. لكل �شاعة بعد ذلك 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )196( ل�سنة 2017
ب�شاأن ر�شوم اخِلْدمات الفندقية

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

ل  وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س، املعدَّ
باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015،

ل بالقرار رقم )106(  وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 1994 ب�شاأن ر�شوم اخِلْدمات الفندقية، املعدَّ
ل�شنة 2015،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2010 ب�شاأن مْنع التاأجري من الباطن والتنازل عن اخلدمة ال�شياحية 
بكافة مرافقها،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2010 ب�شاأن حتديد اخِلْدمات الفندقية،
�شة  وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2014 ب�شاأن ت�شنيف وتنظيم تراخي�س املرافق ال�شياحية املخ�شَّ

خِلْدمات املاأكولت وامل�شروبات بالفنادق،
تقدمي  وِخْدمات  الفندقية  وال�شقق  الفنادق  ت�شنيف  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )4( رقم  القرار  وعلى 

املاأكولت وامل�شروبات بالفنادق،
وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، ُتعتَب اخلدمات والأن�شطة التالية ِخْدمات فندقية:
1- ِخْدمات الفنادق بجميع فئاتها وم�شـــتوياتها وما ياأخذ حكَمها من �شـــقق ُتعتَبر من�شاآت �شياحية، بما 
�شـــة لتقديم ِخْدمات الماأكولت والم�شروبات، وخالف ذلك  في ذلك المرافق ال�شـــياحية المخ�شَّ

�س لها داخل مقار الفنادق وما ياأخذ حكَمها. من المرافق ال�شياحية المرخَّ
2- ال�شقق المفرو�شة الحا�شلة على ترخي�س �شياحي.

�شـــة لتقديـــم ِخْدمات الماأكولت  3- المنتجعات ال�شـــياحية، بما في ذلك المرافق ال�شـــياحية المخ�شَّ
�س لها داخل مقار المنتجعات ال�شياحية. والم�شروبات، وخالف ذلك من المرافق ال�شياحية المرخَّ

4- النُُّزل وال�شتراحات ال�شياحية.
5- المطاعم المخ�ش�شة للخدمات ال�شياحية.
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�شة لتقديم ِخْدمات الماأكولت  6- الفنادق ال�شياحية العائمة، بما في ذلك المرافق ال�شياحية المخ�شَّ
�س لها داخل مقار الفنادق ال�شياحية  والم�شـــروبات، وخالف ذلك من المرافق ال�شـــياحية المرخَّ

العائمة.
7- المطاعم ال�شياحية العائمة.

مادة )2( 
ُيفَر�س ر�ْشم على اخِلْدمات الفندقية املذكورة يف املادة )1( من هذا القرار بواقع ع�شرة باملائة 

)10%( من قيمة اخلدمة.

مادة )3(
د ر�شوم اخِلْدمات الفندقية اإلى هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س مقابل اإي�شال ا�شتالم كل  ت�شدَّ

ثالثة �شهور مبيعاد ل يجاوز ال�شهر التايل لل�شهور الثالثة امل�شار اإليها.

مادة )4(
ترِفق املن�شاأة ال�شياحية اخلا�شعة لر�شوم اخِلْدمات الفندقية مع كل دفعة ك�شفًا تف�شيليًا طبقًا 
عًا من ِقَبل املدير العام ومراقب احل�شابات  لل�شيغة املعتَمدة من هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س، موقَّ
ي�شتمل  اأْن  على  امل�شتَحقة.  الفندقية  اخِلْدمات  ر�شوم  توزيع  ح  يو�شِّ بعملهما،  يقوم  من  اأو  بالفندق، 
الك�شف املرفق مع الدفعة النهائية يف نهاية ال�شنة بالإ�شافة ِلـما �شبق على بيان بقيمة ر�شوم اخِلْدمات 
اأْن  املالية واملحا�شبية. ويجب  ال�شجالت  لبيانات  ِوْفقًا  ال�شنة املنتهية، وذلك  الفندقية الإجمالية عن 

ق ح�شابات املن�شاأة مبا يفيد �شحة املدفوعات. ي�شتمل هذا الك�شف اأي�شًا على اعتماد مدقِّ
ق واملعتَمد من  كما تلتزم املن�شاأة اخلا�شعة لر�شوم اخِلْدمات الفندقية بتقدمي التقرير املايل املدقَّ
ال�شنة املالية  اأ�شهر من نهاية  اأق�شاها �شتة  ل مبملكة البحرين �شنويًا، يف مدة  ق ح�شابات م�شجَّ مدقِّ

املعنية.

مادة )5(
ق ح�شاباتها، اأو َمن يقوم بعملهم – كل فيما  ُتعتَب املن�شاأة ال�شياحية ومديرها العام ومراقب ومدقِّ
مة ِوْفقًا للمادة )4( من هذا القرار. وُتعتَب املن�شاأة  يخ�شه - م�شئوِلي عن �شحة كافة البيانات املقدَّ

ومديرها العام م�شئوَلي عن �شداد الر�شوم الفندقية وقت ا�شتحقاقها.

مادة )6(
املالية  ال�شجالت  مل�ْشك  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  واملعار�س  لل�شياحة  البحرين  هيئة  على 
واملحا�شبية الالزمة ل�شْبط وت�شجيل ومتابعة حت�شيل ر�شوم اخِلْدمات الفندقية يف مواعيد ا�شتحقاقها، 

�س بالهيئة.  واإيداعها يف احل�شاب املخ�شَّ
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مادة )7(
تخلُّف  حال  يف  للهيئة،  التنفيذي  الرئي�س  من  تو�شية  على  بناًء  ال�شياحة،  ب�شئون  املعِني  للوزير 
من  الرغم  على  القرار،  هذا  من   )2( املادة  يف  اليها  امل�شار  الر�شوم  �شداد  عن  ال�شياحية  املن�شاآت 
اإ�شعارها من ِقَبل هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س ب�شرورة ال�شداد، اأْن يقرر وْقف العمل بالرتخي�س 
�س لها ب�شكل منف�شل، ملدة ل تزيد على ثالثة  اأيٍّ من مرافقها املرخَّ اأو  ال�شياحي للمن�شاأة املخالفة 

رة. اأ�شهر، ويعاد العمل بالرتخي�س ب�شكل تلقائي فور �شداد الر�شوم الفندقية املقرَّ
ول يخل تطبيق اأحكام الفقرة الأولى من هذه املادة بتوقيع العقوبات امل�شار اإليها يف املادة )4( من 

املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة.
ويجوز لذوي ال�شاأن التََّظلُّم اإلى الوزير املعِني ب�شئون ال�شياحة من اأية قرارات ت�شدر اإعماًل لأحكام 
م التََّظلُّم من �شاحب ال�شاأن اأو من ميثله اإلى اإدارة املرافق  الفقرة الأولى من هذه املادة، على اأْن يقدَّ
التََّظلُّم  واإحالة  الالزمة،  وامل�شتندات  البيانات  ا�شتيفاء  الإدارة  وعلى  بالهيئة.  ال�شياحية  واخِلْدمات 
التََّظلُّم.  تقدمي  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  يف  ال�شياحة  ب�شئون  املعِني  الوزير  اإلى  امل�شتندات  به  مرفقة 

وُي�شِدر الوزير قراره يف التََّظلُّم خالل اأ�شبوع من تاريخ رْفِعه اإليه.

مادة )8(
ُيحَظر على املن�شاآت ال�شياحية اخلا�شعة لر�شوم اخِلْدمات الفندقية اإ�شافة اأية مبالغ عن اخلدمات 
ل حتت اأيِّ م�شمى اآخر، اإلى الفواتري التي ت�شلَّم  �شَّ اخلا�شة امل�شماة )Service Charge(، اأو التي حُتَ

للعمالء تزيد على ن�شبة )10%( من قيمة اخلدمة امل�شار اإليها يف املادة )2( من هذا القرار.

مادة )9(
ُيلغى القرار رقم )4( ل�شنة 1994 ب�شاأن الر�شوم الفندقية، والقرار رقم )12( ل�شنة 2010 ب�شاأن 

حتديد اخِلْدمات الفندقية.

مادة )10(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لن�شره باجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 3 ربيع الأول 1439هـ 
المــــــوافـــــق: 21 نـوفمبـــر 2017م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )76( ل�سنة 2017
 ب�ساأن اإلغاء الرتخي�ص املمنوح

لـ)األنب كابيتال البحرين �ص.م.ب.م(

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 توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيلغى ترخي�س �شركة اأعمال اإ�شتثمارية- الفئة 3 املمنوح لـ)األنب كابيتال البحرين  �س.م.ب.م( 
بتاريخ 18 يوليو 2010 وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 75595-1.

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�شيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الأول 1439هـ 
المــــــوافــــــق: 19 نـوفـمبــر 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
اإعالنات مركز امل�ستثمرين

2017( ل�سنة 966اإعالن رقم )
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة

�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الت�شامن المهنية المتخ�ش�شة )مور �شتيفينز(، نيابة عن  ال�شيد/ هود يو�شف محمود المحمود، مالك الموؤ�ش�شة 
الفردية التي تحمل ا�شم )م�شاعد اأطل�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 11665، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 
للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 35،000 )خم�شة وثالثون األف( 
المناعي،  اأحمد  ونعيمة عبداهلل  المحمود،  يو�شف محمود عبداهلل  لكل من: هود  وتكون مملوكة  دينار بحريني، 

ومحمود يو�شف محمود عبداهلل المحمود.

2017( ل�سنة 967اإعالن رقم )
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة

عي�شى  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
علي عبداهلل علي المرباطي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات اإيزي كول للمكيفات المركزية(، 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،44184 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عي�شى علي 

.Abdul Rehiman Shakkeer Khan عبداهلل علي المرباطي، و

 
2017( ل�سنة 968اإعالن رقم )

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة
 اإلى �شركة ت�شامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  والتعمير  لالإن�شاء  )بلداك�س  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 30،000  59270، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
)ثالثون األف( دينار بحريني، وذلك بناًء على تنازل ال�شريكة ال�شيدة/ �شكينة غلوم ح�شين اإ�شماعيل عن كامل 
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ح�ش�شها في ال�شركة اإلى ال�شيد/ حميد عبا�س علي كريمي. 
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.

2017( ل�سنة 969اإعالن رقم )
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد نعمة 
محمد محمود، وكالة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم قبر�س تافيرنا(، الم�شجلة بموجب 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  القيد رقم 3859-4، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
محمود  محمد  نعمة  محمد  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال 

)بحريني الجن�شية(، و Panicos Paraskeva )قبر�شي الجن�شية(.

2017( ل�سنة 970اإعالن رقم )
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة

قل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
بموجب  الم�شجلة  )الدادين كراج(،  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  �شراج،  �شالمين  داد رحمن  جان 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 101466، طالبًا تغيير 
وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: قل جان داد رحمن �شالمين �شراج، 

ورو�س مالكومينال روي.

2017( ل�سنة 971اإعالن رقم )
ب�ساأن حتويل  موؤ�س�سة فردية

 اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأحمد ح�شن 
محمد ح�شين عبدالر�شول ال�شافي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خط البحرين للنقليات(، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،101092 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ ح�شن عبداهلل محمد يو�شف 

عبدالخ�شر �شريكًا في ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
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لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

2017( ل�سنة 972اإعالن رقم )
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اأحمد  باأنه قد تقدم ال�شيد/ با�شم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
والجرانيت(،  الرخام  وتلميع  وتركيب  لتقطيع  )العربية  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  �شالح،  عمر 
اإلى �شركة ذات  الم�شجلة بموجب القيد رقم 46469-3، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 49،950 )ت�شعة واأربعون األفًا وت�شعمائة وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون 

مملوكة لكل من: رائد اأحمد عمر �شالح، وه�شام اأحمد عمر �شالح، وبا�شم اأحمد عمر �شالح.

2017( ل�سنة 973اإعالن رقم )
ب�ساأن حتويل  موؤ�س�سة فردية

 اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
نواف  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
لتجديد  البحرين  )معمل  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  قا�شي  عبدالر�شيد  بن  اأحمد  �شفاعت  بن 
الإطارات(،  الم�شجلة بموجب القيد رقم 1- 65601، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 
�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 

نواف بن �شفاعت اأحمد عبدالر�شيد قا�شي، و�شاجان بوليكال نانو.

2017( ل�سنة 974اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإلى �شركة ال�شخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )كي بوينت 
ا�شم )تطوير  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ال�شركة ذات  في  ال�شركاء  نيابة عن  الأعمال ذ.م.م(،  لخدمات 
كورني�س الملك في�شل ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 90742، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك 
بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، براأ�شمال مقداره 500،000 )خم�شمائة األف( دينار بحريني، وتغيير ا�شمها 

التجاري اإلى �شركة )الأفنيوز �س.�س.و( وت�شبح مملوكة ل�شركة )ال�شروح لالإدارة ذ.م.م(.

2017( ل�سنة 975اإعالن رقم )
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �شركة ت�شامن
علي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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بموجب  الم�شجلة  للتجارة(،  الدولية  )اأبل  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اأبل  علي  عبدالعزيز ح�شن 
القيد رقم 92452 ، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 
10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتغيير ا�شمها التجاري اإلى �شركة )اأبل الدولية للتجارة/ ت�شامن(، وتكون 

مملوكة لكل من: علي عبدالعزيز ح�شن علي اأبل، واإيمان نادر محمد ح�شن دواني.
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.

2017( ل�سنة 976اإعالن رقم )
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيخة بدرية 
الم�شجلة  للتدريب(،  اأنفو�شك  ا�شم )مركز  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اآل خليفة، مالكة  محمد حمود �شباح 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،110867 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 30.000 )ثالثون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  ال�شيخة بدرية محمد 

.Khalid Oubejjaحمود �شباح اآل خليفة، وعي�شى خمي�س محمد جمعه الكعبي، و

2017( ل�سنة 977اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإلى �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ حنان 
محمود اإبراهيم �شحاته، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )حنان �شحاته لإدارة المطاعم والمقاهي 
�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 110555، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: حنان 

محمود اإبراهيم �شحاته، وح�شن محمود اإبراهيم �شحاته.

2017( ل�سنة 978اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإلى موؤ�س�سة فردية

خالد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
محمد فهيد المري، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )موناكو لتاأجير ال�شيارات �س.�س.و(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم  91547-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وبملكية 

المالك نف�شه.
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2017( ل�سنة 979اإعالن رقم )
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  ال�شيد/ عبدالجبار 
القيد رقم  الم�شجلة بموجب  التجارية(،  ا�شم )الوليف  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  البوخ�شر، مالك  تقي  بن 
ا�شم  تحت  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،91484
)�شركة الوليف التجارية ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره  30،000 )ثالثون األف( دينار بحرينيي، وتكون مملوكة لكل 

من: عبدالجبار بن تقي البوخ�شر، ونادر برانبو ، واأ�شامة اأكرم الزين.
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.

2017( ل�سنة 980اإعالن رقم )
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالمجيد 
علي اأحمد العو�شي، نيابة عن ورثة المتوفى علي اأحمد العو�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )علي 
اأحمد العو�شي للمواد الغذائية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  82822-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة 
األف(دينار  وخم�شون  )خم�شة   55،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك 
بحريني ، وت�شبح مملوكة لكل من: يو�شف علي اأحمد العو�شي، وعبدالمجيد علي اأحمد العو�شي، وعبدالحي علي 
اأحمد العو�شي، وعبدالحميد علي اأحمد العو�شي، وعبدالرحمن علي اأحمد العو�شي، و�شديقة على اأحمد العو�شي.

2017( ل�سنة 981اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
اأحمد  اإيمان  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيد ع�شماوي، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )دريم كول للت�شويق �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 110928-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار، وتكون مملوكة لكل من: اإيمان اأحمد ال�شيد ع�شماوي، و�شعاد حامد محمد 

الم�شد.
2017( ل�سنة 982اإعالن رقم )

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
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الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم اإيت تاي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 109449، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 
للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( 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.

2017( ل�سنة 983اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإلى �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإ�س  ال�شادة كي  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  قانونيون(،  ومحا�شبون  )م�شت�شارون  البحرين  اآي 
تحمل ا�شم) حمود دبوان للمالب�س الجاهزة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 72726، طالبين تغيير ال�شكل 
القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار 

بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ حمود طاهر فايد دبوان.

2017( ل�سنة 984اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ت�شامن(،  )كونتراكوم/  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  �شاحبا  و�شريكها،  نا�شر  كاظم  عبدالوهاب  بهية 
�شركة  اإلــى  بتحويلها  وذلــك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالَبين   ،108099 رقــم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
 1،000.000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  برجر  اإيلندرز  )مطعم  التجاري  ا�شمها  محدودة،  م�شئولية  ذات 
 ،Mohammed Taha Imtiaz Balochو نا�شر،  كاظم  عبدالوهاب  مــن: بهية  لكل  مملوكة  وتــكــون   ديــنــار، 

.Syed Waseem Zafarو

2017( ل�سنة 985اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شهيل محمد 
عارف محمود الب�شتكي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شوبا�شكو �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،100629 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شهيل محمد عارف محمود الب�شتكي، 

وعبدالرحمن �شهيل محمد عارف الب�شتكي.
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2017( ل�سنة 986اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإلى موؤ�س�سة فردية
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت  اإليه ال�شيخة لطيفة 

عبدالرحمن اآل خليفة، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )تو فار لال�شت�شارات الفنية �س.�س.و(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 96635، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية.

2017( ل�سنة 987اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإلى موؤ�س�سة فردية
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه علي ال�شيد/ ح�شين 
اإبراهيم عبا�س، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )د�شمان للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 113459، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شم المالك نف�شه، 

وي�شبح رقم قيدها 17790.
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.

2017( ل�سنة 988اإعالن رقم )
�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإلى �شركة ت�شامن
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
للتموين  الموؤيد  )خدمات  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء 
لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،1-50414 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  م(،  م  ذ 
دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك 
الموؤيد. اأحمد  موؤيد  ونبيل  الموؤيد،  موؤيد  نبيل  اأحمد  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني، 

2017( ل�سنة 989اإعالن رقم )
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
دروي�س محمد ح�شن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )األوان الن�شيم لبيع الأ�شباغ(، الم�شجلة بموجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،20851 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأحمد دروي�س محمد ح�شن، 

ويو�شف اأحمد محمد حاجي.
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اإعالن بجدول املواعيد 3 واحل�سور

رقم الدعوى: 19/ 2017
المدعي: بنك الخير

وكيلته: المحامية فاطمة الحواج
 المدعى عليه: ماجد بدر الرفاعي

اآخر عنوان معلوم له: فيال 1849، طريق 5876، بوري 758، مملكة البحرين.

جدول مواعيد اجتماعات اإدارة الدعوى رقم )3( في الدعوى رقم 2017/19: 
الجتماع الإداري الأول بتاريخ 11 يوليو 2017 ال�ساعة 11:30 �شباًحا

الجتماع الإداري الثاني بتاريخ 30 يوليو 2017 ال�ساعة 11:30 �شباًحا
الجتماع الأول: بتاريخ 14 اأغ�شـــط�س 2017، ال�شاعة 11:30 �شباًحا والمحدد 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 28 اأغ�شط�س 2017 ال�شاعة 11:30 �شباًحا

تاريخ 10 �سبتمبر 2017 ال�ساعة 4:00 م�شاًء هو نهاية الأجل لتقديم اتفاق الأطراف على اختيار 
اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع.

الجتماع الثالث: بتاريخ 11 �شبتمبر 2017 ال�شاعة 11:30 �شباًحا
الجتماع الرابع: بتاريخ 26 اأكتوبر 2017 ال�شـــاعة 11:30 �شـــباًحا نهاية الأجل لتقديم المدعى 

عليه مذكرة الرد على لئحة الدعوى ونهاية الأجل لرد الدعوى وللدفع بعدم قبول الدعوى.
الجتماع الخام�ص: بتاريخ 2 نوفمبر 2017 ال�شاعة 11:30 �شباًحا نهاية الأجل لتقديم المدعي 
الـــرد على مذكرة المدعى عليه المقدمة فـــي الجتماع الرابع ونهاية الأجل لتقديم ن�س القانون 

الأجنبي الواجب التطبيق مع الترجمة.
تاريـــخ 9 نوفمبر 2017 ال�شـــاعة 4 م�شـــاًء هـــو نهاية الأجـــل لطلبات الإدخـــال والتدخل والدعوى 

المتقابلة والطلبات العار�شة.
الجتماع ال�ساد�ص: بتاريخ 16 نوفمبر 2017 ال�شاعة 11:30 �شباًحا نهاية الأجل لتقديم المدعى 
عليـــه الرد على مذكرة المدعـــي المقدمة في الجتماع الخام�س ونهايـــة الأجل لتقديم مذكرات 
الـــرد حول كافة طلبات الإدخـــال والتدخل والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شـــة )اإن وجدت( 

ونهاية الأجل لتقديم تقارير الخبراء وجميع الم�شتندات.
الجتمـــاع ال�شابع: بتاريخ 23 نوفمبر 2017 ال�شـــاعة 11:30 �شـــباًحا نهايـــة الأجل لتقديم كافة 

اإعالن غرفة البحرين لت�سوية املنازعات 
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طلبـــات اإجـــراءات الإثبات ونهايـــة الأجل لتقديـــم مذكرات الرد حـــول تقارير الخبـــراء وجميع 
الم�شتندات.

الجتماع الثامن: بتاريخ 29 نوفمبر 2017 ال�شـــاعة 11:30 �شـــباًحا لتبادل مذكرات الرد حول 
كافة طلبات اإجراءات الإثبات ولإعالن الأطراف بموعد الجل�شة الأولى اأمام الهيئة.

مواعيد  بجدول  اآنفًا  المذكور  عليه  للمدعى  المنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن  لذا 
ِله القانوني  اجتماعات اإدارة الدعوى رقم 3 والمحرر في 22 نوفمبر 2017 وبمواعيد ح�شور ممثِّ
الغرفة، وعنوانها:  اأمام مدير الدعوى بمقر  اإدارة الدعوى  اأو وكياًل عنه لجتماعات  �شخ�شيًا 
�شارع 1704، بناية البارك بالزا، مبنى 247، الطابق الثالث، لتقديم مذكرات الدفاع والدفوع 
والآجال  بالدعوى خالل الجتماعات  المتعلقة  الأمور  وكافة  الإثبات  اإجراءات  والأدلة وطلبات 
المبينة اآنفًا وذلك عماًل بن�س المادتين )29، 30(من القرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار 
لئحة اإجراءات ت�شوية المنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية المنازعات، بموجب 

الف�شل الأول من الباب الثاني من المر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.
غرفة البحرين لت�سوية املنازعات 


