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��أمر�ملكي�رقم�)67(�ل�سنة�2017
مبنح�و�سام

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا�باالآتي:
�ملادة��الأولى

ُينح ال�شري نيكول�س �شومز، و�شام ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة من الدرجة الأولى.

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 18 ربيع الأول 1439هـ
الموافق: 6 دي�شــمـبــــــر 2017م
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�قانون�رقم�)39(�ل�سنة�2017
دة�لل�سريبة��النتقائية �بالت�سديق�على��التفاقية��ملوحَّ

�لدول�جمل�س��لتعاون�لدول��خلليج��لعربية

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة��������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )87( منه،

رة  دة لل�شريبة النتقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، املحرَّ وعلى التفاقية املوحَّ
بتاريخ 27 نوفمرب 2016،

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

�ملادة��الأولى
العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  النتقائية  لل�شريبة  دة  املوحَّ التفاقية  على  ودق  �شُ

رة بتاريخ 27 نوفمرب 2016، واملرافقة لهذا القانون.  املحرَّ

�ملادة��لثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل به من 

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــــخ: 19 ربيع الأول 1439هـ
المـوافـق: 7 ديـ�شـمـبـــــر 2017م
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�قانون�رقم�)40(�ل�سنة�2017
ب�ساأن��ل�سريبة��النتقائية

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة�����������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )87( منه، 

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

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،
وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987وتعديالته،

وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته،

د للجمارك  وعلى املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2002 باملوافقة على النظام )القانون( املوحَّ
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )16( ل�شنة 2014 ب�شاأن حماية معلومات ووثائق الدولة،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري،

وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2016 ب�شاأن �شراكات ال�شتثمار املحدودة،
دة لل�شريبة النتقائية لدول  وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية املوحَّ

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

�لف�سل��الأول
��أحكام�متهيدية

مادة�)1(
د بالألفاظ والعبارات الآتية - اأينما وردت في القانون - المعانَي المبينَة قريَن ُكلٍّ منها، ما لم  اأ- ُيق�شَ

يقت�س ال�شياق خالف ذلك:
�لمملكة: مملكة البحرين.

�لوز�رة: وزارة المالية.
�لوزير: وزير المالية.

ـــدة لل�شريبة النتقائية لدول مجل�س التعـــاون لدول الخليج العربية،  �التفاقي���ة: التفاقية الموحَّ
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ق عليها بالقانون رقم )39( ل�شنة 2017. والم�شدَّ
ل لدى الوزارة لأغرا�س ال�شريبة ِوْفقًا لأحكام هذا القانون. ل: ال�شخ�س الم�شجَّ �لم�سجِّ

�إنت���اج��ل�س���لع��النتقائي���ة: اأيُّ عمل ي�شمل �شناعة ال�شلـــع النتقائية في المملكـــة، اأو زراعتها، اأو 
تغيير تركيبتها؛ بالقدر الذي يترتب عليه فْر�س ال�شريبة.

�لفترة��ل�سريبية: المدة التي ُتحت�َشب ال�شريبة الم�شتَحقة خاللها.
�لالئحة: الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

ب - فيما عدا ما ن�شت عليه الفقرة )اأ( من هذه المادة، تكون لالألفاظ والعبارات الواردة في القانون 
دَة لها في التفاقية. المعانَي المحدَّ

مادة�)2(
لل�شريبة النتقائية  دة  الواردة يف التفاقية املوحَّ القانون الأحكام  اأحكام هذا  ُيراعى يف تطبيق 
ق  ق عليها بالقانون رقم )39( ل�شنة  2017، وتطبَّ لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وامل�شدَّ

اأحكامها فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذا القانون.

مادة�)3(
ُتفَر�س ال�شريبة على ال�شلع النتقائية التالية ِوْفق الن�شبة ال�شريبية املبيَّنة قريَن ُكلٍّ منها:

1- التبغ بن�شبة )%100(.
2- الم�شروبات الغازية بن�شبة )%50(.
3- م�شروبات الطاقة بن�شبة )%100(.

�لف�سل��لثاين
�فْر�س��ل�سريبة�و��ستحقاقها�وتعليقها

مادة�)4(
لالآلية  ِوْفقًا  لال�شتهالك  النتقائية  ال�شلع  طْرح  يكون  التفاقية،  من   )4( املادة  مراعاة  مع 

دها الالئحة. والإجراءات التي حتدِّ

مادة�)5(
التي  والإجراءات  لالآلية  ِوْفقًا  اململكة  داخل  لل�شريبة  معلَّق  ع  و�شْ يف  النتقائية  ال�شلع  نْقل  يكون 

دها الالئحة. حتدِّ
مادة�)6(

د الالئحة القواعد الإجرائية املتعلقة بال�شريبة يف املناطق والأ�شواق احلرة. حتدِّ
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�لف�سل��لثالث
��لت�سجيل�الأغر��س��ل�سريبة

مادة�)7(
على َمن يرغب يف مزاولة اأيٍّ من الأن�شطة التالية تقدمي طلب الت�شجيل لأغرا�س ال�شريبة اإلى 

الوزارة:
1- ا�شتيراد ال�شلع النتقائية.

2- اإنتاج ال�شلع النتقائية.
ع معلَّق لل�شريبة. 3- حيازة ال�شلع النتقائية تحت و�شْ

دها الالئحة. م الطلب اإذا ا�شتوفى طلُبه ال�شروط والإجراءات التي حتدِّ وعلى الوزارة ت�شجيل مقدِّ

مادة�)8(
توؤثر يف  اأن  التي يكن  اأية حالة من احلالت  ق  حَتقُّ فور   - كتابيًا   - الوزارة  اإبالغ  ل  املُ�شجَّ على 

ده الالئحة. ت�شجيله ِوْفقًا ِلـما حتدِّ

مادة�)9(
اأ- ُيلغى الت�شجيل بناًء على قرار ي�شدر من الوزير في اأيٍّ من الحالتين الآتيتين:

1- طلب كتابي من الم�شجل باإلغاء الت�شجيل.
دها الالئحة. 2- عدم مزاولة الم�شجل للن�شاط محل الت�شجيل خالل المدة التي تحدِّ

ب- على الوزارة اإبالغ الم�شجل - كتابيًا - بقرار اإلغاء الت�شجيل.

مادة�)10(
التي ن�شت عليها التفاقية - يكون  املُ�شجل الأخرى -  بالتزامات وم�شئوليات  مع عدم الإخالل 

امل�شجل م�شئوًل عما ياأتي:
1- �شالمة ال�شلع النتقائية.

2- تمكين الوزارة من اأداء اأدوارها الرقابية.
دها الالئحة. 3- اأية م�شئولية اأخرى تحدِّ

�لف�سل��لر�بع
��لرتخي�س�للم�ستودع��ل�سريبي

مادة�)11(
اًل، واأْن  اأ- ُي�شتـــَرط للح�شـــول على الترخي�ـــس للم�شتودع ال�شريبـــي اأْن يكون طالب الترخي�ـــس م�شجَّ
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دها الالئحة. ي�شتوفي ال�شروط والإجراءات والمتطلبات التي تحدِّ
د الالئحـــة ال�شـــروط الواجب توافرها فـــي اإدارة الم�شتـــودع ال�شريبي الذي ُيمار�ـــس اأيًا من  ب- تحـــدِّ

الأن�شطة محل الترخي�س.

مادة�)12(
د الالئحة مدة الرتخي�س، و�شروط واإجراءات جتديده وتعديله. حتدِّ

مادة�)13(
اأ- ُيلغى الترخي�س بناًء على قرار ي�شدر من الوزير في اأيٍّ من الحالت الآتية:

1- طلب كتابي من �شاحب الترخي�س باإلغائه.
دها الالئحة. �س له خالل المدة التي تحدِّ 2- اإذا لم ُي�شتخَدم الترخي�س للغر�س المخ�شَّ

3- اإذا انق�شت ال�شركة �شاحبة الترخي�س.
د الالئحة �شروط واإجراءات  ب- فـــي حالة وفاة �شاحب الترخي�س ينتقل الترخي�س اإلـــى خَلفه، وتحدِّ

نْقل الترخي�س. 
ج- على الوزارة - فور اإلغاء الترخي�س اأو انتهائه - اإبالغ �شاحب الترخي�س اأو خَلفه – كتابيًا - بذلك.

نة في الم�شتـــودع ال�شريبي بعد اإلغاء  د الالئحة اإجـــراءات التعامل مع ال�شلع النتقائية المخزَّ د- تحـــدِّ
�س لـــه اأو خَلفه جميع التكاليف  ل المرخَّ الترخي�ـــس اأو انتهائـــه، واأيِّ اإجراء اآخر ذي �شلة. ويتحمَّ

المالية المترتبة على ذلك.

�لف�سل��خلام�س
��الإقر�ر�بال�سريبة�و�سد�دها

مادة�)14(
دها الالئحة على األ تقل  اأ- على الم�شجل تقديم اإقرار �شريبي للوزارة عن الفترة ال�شريبية التي تحدِّ

عن �شهر ول تزيد عن �شنة.
ب- للوزارة ا�شتثناء الم�شتوردين من تقديم الإقرار ال�شريبي، ِوْفقًا لل�شروط والإجراءات التي تحددها 

الالئحة.

مادة�)15(
ل قيمة ال�شريبة امل�شتَحقة على ال�شلع النتقائية امل�شتوَردة اأو املنتجة محليًا يف اإحدى الدول  �شَّ حُتَ
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الأع�شاء ِوْفقًا لالأحكام املقررة لتح�شيل ال�شرائب )الر�شوم( اجلمركية.
د قيمة ال�شريبة امل�شتَحقة على ال�شلع النتقائية املنَتجة محليًا يف اململكة بتاريخ طْرحها  كما ُت�شدَّ

لال�شتهالك.
ويف جميع الأحوال، مامل تكن ال�شلع يف و�شع معلَّق لل�شريبة، يتم ا�شتيفاء ال�شريبة ِوْفقًا لالإقرار 
ال�شريبي، ما مل ُتظِهر نتيجة املعاينة فْرقًا بينها وبني ما جاء يف الإقرار ال�شريبي، فت�شتوفى ال�شريبة 

على اأ�شا�س هذه النتيجة.
وُي�شِدر الوزير - بالتن�شيق مع اجلهات املعنية - القرارات الالزمة لتنفيذ ذلك.

�لف�سل��ل�ساد�س
�الإعفاء�ت
مادة�)16(

اأ- ُتعفـــى من �شريبـــة ال�شلع النتقائية - ب�شـــرط المعاملة بالمثل - الهيئـــات الدبلوما�شية والقن�شلية 
والمنظمـــات الدولية وروؤ�شاء واأع�شاء ال�شلكيـــن الدبلوما�شي والقن�شلي المعتمدون لدى المملكة، 

دها الالئحة. ِوْفقًا لل�شروط والإجراءات التي تحدِّ
ب- ُتعفـــى مـــن ال�شريبة ال�شلـــع النتقائية التي ب�شحبـــة الم�شافرين القادمين اإلـــى المملكة، على األ 
دة فـــي المر�شوم بقانون رقم  تكـــون ذات �شفة تجاريـــة، واأْن ت�شتوفَي ال�شـــروط وال�شوابط المحدَّ
د للجمارك لدول مجل�س التعاون لدول  )10( ل�شنة 2002 بالموافقة على النظام )القانون( الموحَّ

الخليج العربية.

�لف�سل��ل�سابع
���سرتد�د��ل�سريبة

مادة�)17(
يحق ا�شرتداد ال�شريبة امل�شددة على ال�شلع النتقائية يف احلالت الآتية:

1- ال�شلـــع النتقائيـــة التي تم طرحها لال�شتهـــالك في المملكة في حال الت�شديـــر اأو اإعادة الت�شدير 
لأغرا�س الأعمال اإلى خارج اإقليم دول المجل�س.

2- ال�شلع النتقائية في حال ا�شتخدامها في اإنتاج �شلع انتقائية اأخرى خا�شعة لل�شريبة.
3- ال�شلـــع النتقائيـــة التي �شبق اأن ُطِرحت لال�شتهالك وخ�شعـــت لل�شريبة في المملكة وانتقلت لحقًا 
دة  اإلـــى دولـــة من دول مجل�س التعاون لـــدول الخليج العربية يجوز طلب ا�شتـــرداد ال�شريبة الم�شدَّ

عنها في المملكة.
وي�شدر بتحديد اآلية واإجراءات ا�شرتداد ال�شريبة قرار من الوزير.
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مادة�)18(
يلتزم كل �شخ�س ا�شرتد مبلغ ال�شريبة اأو اأُعفي منه ب�شكل كلي اأو جزئي عن طريق اخلطاأ، ب�شداد 

املبلغ امل�شتَحق عليه.

�لف�سل��لثامن
��ل�سبطية��لق�سائية

مادة�)19(
الوزير  بالتفاق مع  العدل  ب�شئون  املعني  الوزير  بنْدبهم قرار من  الذين ي�شدر  للموظفني  يكون 
التي تقع يف دوائر  بالن�شبة للجرائم  القانون، وذلك  اأحكام هذا  الق�شائية يف تنفيذ  �شفة ال�شبطية 
اأو  ال�شريبية  امل�شتودعات  دخول  حق  لهم  ويكون  وظائفهم،  باأعمال  متعلقة  وتكون  اخت�شا�شاتهم، 
املحل  كان  واإذا  الالزمة.  املحا�شر  وحترير  املخالفات  و�شْبط  حتفظيًا  وغْلِقها  ال�شلة  ذات  املتاجر 

عقارًا معدًا لل�شكنى وجب احل�شول على اإذن النيابة العامة.

�لف�سل��لتا�سع
�لغر�مات��الإد�رية

مادة�)20(
ب ال�شريبـــي المن�شو�س عليها في المادة )26( من هـــذا القانون، ُتفر�س  اأ- فيمـــا عـــدا حالت التَهرُّ

الغرامات الإدارية على ُكلِّ َمن:
1- خالف اأحكام الفقرة )اأ( من المادة )14( من هذا القانون، وذلك بن�شبة ل تقل عن 

)5%( ول تزيد على )25%( من قيمة ال�شريبة التي كان يتعيَّن الإقرار بها.
دها الالئحة بن�شبة تعادل  2- امتنع عن �شداد ال�شريبة الم�شتَحقة خالل المدة التي تحدِّ
دة عن كل �شهر اأو جزء منه لم ت�شدد عنه ال�شريبة. )5%( من قيمة ال�شريبة غير الم�شدَّ

ب- مع عدم الإخالل باأية جريمة ين�س عليها اأي قانون اآخر، ُتفَر�س غرامة اإدارية ل تزيد على خم�شة 
اآلف دينار، على ُكلِّ َمن:

1- منع اأو اأعاق موظفي الوزارة عن اأداء واجباتهم الوظيفية.
2- امتنع عن تقديم المعلومات التي تطلبها الوزارة.

3- خالف اأيَّ حكم اآخر من اأحكام القانون اأو الالئحة.

مادة�)21(
يجب مع توقيع الغرامات الإدارية املن�شو�س عليها يف املادة )20( من هذا القانون ا�شتيفاء قيمة 

ال�شريبة امل�شتَحقة.
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مادة�)22(
يف حال تكرار املخالفة نف�شها خالل ثالث �شنوات من تاريخ �شدور قرار الوزارة بثبوت املخالفة، 
رة يف حق املخالف مبوجب ذلك القرار، اأو وْقف الرتخي�س ملدة  يجوز م�شاعفة الغرامة الإدارية املقرَّ

ل تزيد على �شتة اأ�شهر اأو كليهما معًا.

مادة�)23(
ال�شريبة  قيمة  نًا  مت�شمِّ بذلك  يفو�شه  َمن  اأو  الوزير  من  بقرار  الإدارية  الغرامة  فْر�س  يكون 
امل�شتَحقة. ويجوز الن�س يف القرار على ن�شر منطوقه على نفقة املخالف يف �شحيفة محلية، اأو ن�شره 
يف اأية و�شيلة اأخرى منا�شبة من و�شائل الن�شر، وذلك بح�شب نوع املخالفة املرتَكبة وج�شامتها واآثارها، 

وبعد اكت�شاب القرار ال�شفة النهائية.
وُيعد القرار ال�شادر بفْر�س الغرامة الإدارية من ال�شندات التنفيذية القابلة للتنفيذ اجلربي ِوْفقًا 

لقانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971.

مادة�)24(
يجوز ملن �شدر �شده قرار بفْر�س غرامة اإدارية التظلُّم منه لدى الوزير خالل ثالثني يومًا من 

تاريخ اإخطاره به.
الوزارة  تاريخ تقديه. وتخِطر  يومًا من  التظلُّم خالل خم�شة ع�شر  البتُّ يف  الوزير  ويجب على 
دون  املدة  هذه  انق�شاء  ويعترب  الو�شول.  بعلم  م�شجل  بكتاب  تظلُّمه  ب�شاأن  ال�شادر  بالقرار  املتظلِّم 

الإخطار بنتيجة التظلُّم مبثابة رْف�س له.
ويجوز الطعن على قرار الوزير برف�س التظلُّم اأمام املحكمة املخت�شة خالل ثالثني يومًا من تاريخ 

اإخطاره برف�س التظلُّم اأو من تاريخ اعتبار التظلُّم مرفو�شًا.

مادة�)25(
د الالئحة �شوابط احت�شاب الغرامة الإدارية املن�شو�س عليها واآلية حت�شيلها. حتدِّ

�لف�سل��لعا�سر
ب��ل�سريبي �لتهرُّ

مادة�)26(
ب ال�شريبي لغايات اأحكام هذه املادة: د بالتهرُّ ُيق�شَ

1- اإدخال اأو محاولة اإدخال �شلع انتقائية اإلى المملكة اأو اإخراجها اأو محاولة اإخراجها منها دون �شداد 
ال�شريبة الم�شتَحقة عليها جزئيًا اأو بالكامل.
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د ال�شريبة الم�شتَحقة عليها  ي �شلع انتقائية لم ت�شدَّ 2- اإنتاج اأو تحويل اأو حيازة اأو تخزين اأو نْقل اأو تلقِّ
ب من �شداد ال�شريبة الم�شتَحقة. بق�شد التهرُّ

ع عالمات  رة اأو م�شطنعة اأو و�شْ 3- تقديـــم اأيـــة م�شتندات اأو اإقرارات اأو �شجالت غير �شحيحة اأو مزوَّ
ب من �شداد ال�شريبة الم�شتَحقة اأو بق�شد ا�شتردادها دون وجه حق. غير �شحيحة بق�شد التهرُّ

4- ممار�شة اأيٍّ من الأن�شطة المن�شو�س عليها في المادة )7( من هذا القانون دون ت�شجيل.

�لف�سل��حلادي�ع�سر
�لعقوبة��جلنائية

مادة�)27(
من  املادة )26(  عليها يف  املن�شو�س  ال�شريبي  ب  التهرُّ حالة من حالت  ارتكب  َمن  كل  ُيعاَقب 
هذا القانون باحلب�س مدة ل تقل عن �شهر ول تزيد على �شنة وبغرامة ل تقل عن مثل قيمة ال�شريبة 
امل�شتَحقة ول جتاوز ِمْثَلي قيمة ال�شريبة امل�شتَحقة اأو باإحدى هاتني العقوبتني، وف�شاًل عن ذلك ُيحَكم 

على اجلاين ب�شداد قيمة ال�شريبة امل�شتَحقة.
ويف حالة العود خالل ثالث �شنوات من تاريخ �شدور احلكم النهائي بالإدانة، للمحكمة اأْن تق�شي 

رة، وبوْقف الرتخي�س موؤقتًا اأو باإلغائه نهائيًا. ب�شعف احلد الأق�شى للعقوبة املقرَّ

مادة�)28(
مع عدم الإخالل بامل�شئولية اجلنائية لل�شخ�س الطبيعي، ُيعاَقب ال�شخ�س العتباري جنائيًا اإذا 
ارُتِكبت با�شمه اأو حل�شابه اأو ملنفعته اأية جرية من اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذا القانون ب�شعف 

رة.  الغرامة املقرَّ
مادة�)29(

اأو مبا  الغر�س  النقل املعدة لهذا  بة وو�شائل  ال�شلع النتقائية املهرَّ اأْن حتكم مب�شادرة  للمحكمة 
يعادل قيمتها يف حال عدم التمكن من م�شادرتها.

مادة�)30(
مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف اأي قانون اآخر، يجوز الت�شالح يف كل اأو بع�س 

اجلرائم املبيَّنة يف املادة )26( من هذا القانون.
ب  �شه بناًء على طلب كتابي من �شاحب ال�شاأن قبول الت�شالح يف ق�شايا التهرُّ وللوزير اأو َمن يفوِّ
اإذا قام  اأو خالل النظر فيها وقبل �شدور احلكم البتدائي، وذلك  ال�شريبي �شواء قبل رفع الدعوى 
ال�شريبة  قيمة  عن  ف�شاًل  للجرية  رة  املقرَّ للغرامة  الأدنى  احلد  ُيعاِدل  مبلغ  ب�شداد  ال�شاأن  �شاحب 
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امل�شتَحقة.
ويرتتب على الت�شالح انق�شاء الدعوى اجلنائية.

�لف�سل��لثاين�ع�سر
��أحكام�ختامية

مادة�)31(
للوزارة مْنح مكافاأة مالية لكل من ي�شهم - من غري موظفيها - يف الك�شف عن املخالفات واجلرائم 

د الالئحة مقدار املكافاأة و�شروط مْنحها و�شوابطها. املن�شو�س عليها يف هذا القانون، وحتدِّ

مادة�)32(
ُي�شِدر الوزير – بعد موافقة جمل�س الوزراء - الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل �شهر من 

تاريخ نفاذه.

مادة�)33(
ي  على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به بعد ُم�شِ

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 19 ربيع الأول 1439هـ
الموافق: 7 ديـ�شـمـبـــــر 2017م
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�مر�سوم�رقم�)76(�ل�سنة�2017
�بالعفو��خلا�س�عما�تبقى�من�مدة��لعقوبة��ل�سالبة�للحرية�

�ملحكوم�بها�يف�بع�س��لدعاوى

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

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته، وعلى الأخ�س 
املادتني )90( و )91( منه،

وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته،
وبناًء على عر�س وزير الداخلية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي�:
�ملادة��الأولى

التالية  على  بها  املحكوم  الغرامة  وعقوبات  للحرية  ال�شالبة  العقوبات  مدة  من  تبقى  ما  ي�شقط 
اأ�شماوؤهم يف الق�شايا املبينة قرين كل منهم :
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�ملادة��لثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، ويعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة��لبحرين�
حمد�بن�عي�سى��آل�خليف�����ة

رئ����ي�س�جمل�س��ل����وزر�ء
خليفة�بن��سلمان��آل�خليفة

�لفريق��لركن
وزي�ر��لد�خلي��ة

ر��س���د�بن�عب���د�هلل��آل�خليف���ة

�شدر في ق�شر الرفاع :
بتاريــــــخ : 23 ربيع الأول 1439هـ
المــوافق : 11 دي�شمبــــر  2017م



العدد: 3344 – الخميس 14 ديسمبر 2017

36

�قر�ر�رقم�)39(�ل�سنة�2017
بتعيني�مدر�ء�يف�وز�رة��لرتبية�و�لتعليم

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

2012،وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الرتبية والتعليم،

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

ُيعنيَّ يف وزارة الرتبية والتعليم كلٌّ من:
1- ال�شيد حمد را�شد �شعد العميري     مديرًا لإدارة الموارد والتجهيزات.

2- ال�شيدة  خلود خالد م�شباح الكعبي      مديرًا لإدارة الخدمات.
3- ال�شيدة وداد مبارك محمد ال�شليطي     مديرًا لإدارة التدريب والتطوير المهني.

4- الدكتورة فاطمة اأحمد اأحمد البوعينين     مديرًا لإدارة المناهج.
5- الدكتـــور ع�شـــام عبـــداهلل محمـــد عبـــداهلل    مديــــرًا لإدارة التربيــــة الريا�شيــــة والك�شفيــــة 

والمر�شدات.
 

�ملادة��لثانية
وُين�شر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره،  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  والتعليم  الرتبية  على وزير 

الر�شمية.

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء
خليفة�بن��سلمان��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1439هـ
الـمــــــوافــــق: 12 دي�شـمبــــر 2017م
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�قر�ر�رقم�)40(�ل�سنة�2017
بتعيني�مدير�يف�وز�رة��ملالية

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 )9( ل�شنة 2007 باإعادة تنظيم وزارة املالية وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير املالية،

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

ُيعنيَّ ال�شيد عبداهلل اأحمد عبداهلل �شيف مديرًا لإدارة تطوير الأنظمة املالية بوزارة املالية.

�ملادة��لثانية
على وزير املالية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء
خليفة�بن��سلمان��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 25 ربيع الأول 1439هـ
الـمـــــــوافــــق: 13 دي�شـمبــــر 2017م
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�قر�ر�رقم�)41(�ل�سنة�2017
بتعيني�مدير�يف�هيئة��لكهرباء�و�ملاء

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 )18( ل�شنة 1999 باإعادة تنظيم وزارة الكهرباء واملاء،

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،
وعلى املر�شوم امللكي رقم )45( ل�شنة 2016 بتعديل وزاري،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون الكهرباء واملاء،

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

ُيعنيَّ املهند�س �شادق ال�شيخ من�شور محمد ال�شرتي مديرًا لإدارة توزيع املياه بهيئة الكهرباء واملاء.
 

�ملادة��لثانية
على وزير �شئون الكهرباء واملاء تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء
خليفة�بن��سلمان��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 25 ربيع الأول 1439هـ
الـمـــــــوافــــق: 13 دي�شـمبــــر 2017م
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�تعميم�ب�ساأن
�عطلة��لعيد��لوطني��ملجيد�ململكة��لبحرين

وعيد��جللو�س��لثامن�ع�سر

ل جميع الوزارات  مبنا�شبة العيد الوطني املجيد ململكة البحرين وعيد اجللو�س الثامن ع�شر، ُتعطَّ
والأجهزة احلكومية باململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة يومي ال�شبت والأحد املوافقني لل�شاد�س ع�شر 
وال�شابع ع�شر من �شهر دي�شمرب  2017م، وحيث اإن يوم ال�شبت يقع �شمن هذه العطلة، يعوَّ�س عنه بيوم 

الإثنني املوافق للثامن ع�شر من دي�شمرب 2017م.

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء
خليفة�بن��سلمان��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 22 ربيع الأول 1439هـ
الـمــــــوافــــق: 10 دي�شـمبــــر 2017م
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�لنائب��الأول�لرئي�س�جمل�س��لوزر�ء

�قر�ر�رقم�)10(�ل�سنة��2017باإن�ساء�وت�سكيل�جلنة��الإعد�د
لت�سغيل�مبنى��مل�سافرين��جلديد�مبطار��لبحرين��لدويل

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية و تعديالته،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،
وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت،

وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت و الت�شالت،

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

الدويل(،  البحرين  مبطار  اجلديد  امل�شافرين  مبنى  لت�شغيل  الإعداد  )جلنة  ت�شمى  جلنة  ُتن�شاأ 
وُي�شار اإليها يف هذا القرار بكلمة )اللجنة(.

�ملادة��لثانية
ل اللجنة برئا�شة وزير املوا�شالت و الت�شالت، وع�شوية كلٍّ من : ُت�شكَّ

1 - وكيل �شئون الطيران المدني بوزارة الموا�شالت والت�شالت.
2 - رئي�س الجمارك.

3 - الوكيل الم�شاعد للمنافذ والبحث والمتابعة بوزارة الداخلية.
4 - مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية.

5 - الرئي�س التنفيذي ل�شركة مطار البحرين.

�ملادة��لثالثة
د من جاهزية ت�شغيل مبنى امل�شافرين اجلديد مبطار  تخت�س اللجنة بالقيام بكل ما يلزم للتاأكُّ
د من  د ِطْبقًا للخطة املو�شوعة، واتخاذ كافة الإجراءات الالزمة للتاأكُّ البحرين الدويل يف الوقت املحدَّ

اإكماله ِوْفق اأف�شل املعايري الدولية.
و للجنة اأْن تتخذ ما تراه لزمًا ملبا�شرة مهامها واخت�شا�شاتها، مبا يف ذلك:

1 - متابعة اأعمال كافة الجهات الموكول لها الإعداد لت�شغيل مبنى الم�شافرين الجديد بمطار البحرين 
د وِوْفق  د من اإنجازها ِوْفق الجـــدول الزمني المحدَّ الدولـــي، وبحـــث ما قامت به من اأعمـــال؛ للتاأكُّ

الموا�شفات وال�شتراطات المطلوبة، و اإبداء الآراء والت�شورات والمالحظات ب�شاأن اأعمالها.
2 - التن�شيـــق مع كافة الجهات المعنية في المملكة لتمكين الجهات الموكول لها الإعداد لت�شغيل مبنى 
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الم�شافريـــن الجديـــد بمطار البحريـــن الدولي من اإنجـــاز اأعمالها وتي�شير وتوفيـــر ما يلزمها من 
تراخي�س ومعلومات وبيانات.

3 - العمل على تذليل اأية عقبات اأمام ت�شغيل مبنى الم�شافرين الجديد بمطار البحرين الدولي.

�ملادة��لر�بعة
ت�شع اللجنة لئحة داخلية لنظام عملها.

والتنفيذية  الإدارية  الإجراءات  جميع  يتولى  لأعمالها  رًا  مقرِّ لها  اجتماع  اأول  يف  اللجنة  وتختار 
للجنة.

�ملادة��خلام�سة
تدعَوهم حل�شور  واأْن  والخت�شا�س،  ذوي اخلربة  من  منا�شبًا  تراه  ال�شتعانة مبن  للجنة  يجوز 
ملبا�شرة  �شرورية  تراها  التي  باملعلومات  لتزويدها  اأو  لآرائهم،  وال�شتماع  ملناق�شتهم  اجتماعاتها 

اخت�شا�شاتها، دون اأْن يكون لأيٍّ منهم حق الت�شويت.

�ملادة��ل�ساد�سة
ومعلومات  بيانات  من  تطلبه  مبا  اللجنة  توايِفَ  اأْن  اململكة  يف  املعنية  والأجهزة  الوزارات  على 

ودرا�شات لزمة ملبا�شرة اأعمالها.

�ملادة��ل�سابعة
ترفع اللجنة تقريرًا دوريًا – كل ثالثة اأ�شهر - بنتائج اأعمالها لرئي�س اللجنة التن�شيقية.

�شبيل  يف  باتخاذها  قامت  التي  التنفيذية  اخلطوات  بيان  على  اللجنة  تقارير  ت�شتمل  اأْن  ويجب 
مهامها،  لتنفيذ  و�شعته  الذي  الزمني  باجلدول  مقارنة  اإجنازها  مت  التي  والأعمال  مبهامها  قيامها 

وبيان اأيَّة معوقات اأو م�شاكل ت�شادف عملها، وما قامت باتخاذه من حلول ملعاجلتها.

�ملادة��لثامنة
على اجلهات املعنية – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره. وين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الول 1439هـ
المـــــــوافـــــق: 12 دي�شـمبــــر 2017م
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وز�رة��لعدل�و�ل�سئون��الإ�سالمية�و�الأوقاف

�قر�ر�رقم�)80(��ل�سنة�2017
ب�ساأن�متابعة��أعمال��خلرب�ء��ملنتَدبني�ِمن�ِقَبل��ملحاكم

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1995 ب�شاأن خرباء اجلدول،

وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1996 
وتعديالته،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1995 ب�شاأن اإجراءات ور�شوم قْيد خرباء اجلدول وتعديالته،
وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن �شوابط اإجراء الإعالنات الق�شائية بوا�شطة الو�شائل 

الإلكرتونية للخرباء،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

  يتولى عدد من موظفي ق�شم ُكتَّاب املحكمة القيام بكافة املهام والخت�شا�شات املن�شو�س عليها 
باملر�شوم  ال�شادر  والتجارية  املدنية  املواد  يف  الإثبات  قانون  من  باخلربة  اخلا�س  التا�شع  الباب  يف 

بقانون رقم )14( ل�شنة 1996، ولهم على الأخ�س القيام بالآتي:
يِّ فيها بنْدب خبير واحد اأو ثالثة.  1- متابعة جميع الدعاوى المنظورة اأمام المحاكم والمق�شِ

د لإيداع التقرير ِوْفقًا ِلـما جاء في الحكم ال�شادر بتعيينه خبيرًا.  2- تنبيه الخبير بالأجل المحدَّ
د في الحكم ال�شادر بتعيينه،  3- التوا�شـــل مع الخبيـــر اإذا لم يوِدع تقريره عند اقتراب الأجل المحـــدَّ
د عليه تقديم  والتاأكيـــد عليه بوجوب اإيداع التقرير. وفي حال عدم اإتمام المهمة في الأجل المحدَّ
مذكرة قبل انق�شاء ذلك الأجل بثالثة اأيام على الأقل، يبيِّن فيها ما قام به من الأعمال، والأ�شباب 

د في الحكم ال�شادر بتعيينه. التي حالت دون اإتمام مهمته خالل الأجل المحدَّ

�ملادة��لثانية
املن�شو�س  الإلكرتونية  الو�شائل  القرار  هذا  اأحكام  بتنفيذ  املتعلقة  الإعالنات  �شاأن  يف  ُيطبَّق 
عليها يف القرار رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن �شوابط اإجراء الإعالنات الق�شائية بوا�شطة الو�شائل 
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الإلكرتونية للخرباء.

�ملادة��لثالثة
لها  دة  املحدَّ واملدد  اخلبري  اأعمال  بقائمة  اللتزام  القرار  هذا  باأحكام  املخاَطبني  على  يتعنيَّ 

واملرافقة لهذا القرار.  

�ملادة��لر�بعة
 اإذا اتفق اخل�شوم على اختيار خبري معنيَّ اأو ثالثة خرباء ِوْفقًا للمادة )133( من قانون الإثبات 
اإثبات  عليهم  يتعنيَّ   ،1996 ل�شنة   )14( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  والتجارية  املدنية  املواد  يف 

باع اأيٍّ من النموذجني املرافقني )مرفق 1، 2( لهذا القرار بح�شب الأحوال.  اتفاقهم كتابًة باتِّ

�ملادة��خلام�سة
ن�شره يف  لتاريخ  التايل  اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  العدل  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية. 

وزير��لعدل�
و�ل�سئون��الإ�سالمية�و�الأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبد�هلل��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الأول 1439 هـ
المــوافــق: 26 نوفمبر 2017 م
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وز�رة��لعدل�و�ل�سئون��الإ�سالمية�و�الأوقاف

�قر�ر�رقم�)91(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�تعديل�ر�سوم��لتوثيق

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
ل بالقرار رقم )36( ل�شنة  وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 1988 ب�شاأن تعديل ر�شوم التوثيق، املعدَّ

،2013
وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال والتزامات وجزاءات كاتب 

العدل اخلا�س للقيام باأعمال التوثيق،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

ُيفَر�س ر�ْشم ثابت يف اإجراءات التوثيق، على النحو الآتي:
1- مائتان وخم�شون دينارًا ر�ْشم توثيق عقود ال�شركات الم�شاهمة.

2- ثالثون دينارًا ر�شم توثيق عقود ال�شركات غير الم�شاهمة.
3- ع�شرون دينارًا ر�ْشم توثيق ال�شندات الر�شمية الم�شمولة بال�شيغة التنفيذية.

4- ع�شرون دينارًا ر�ْشم توثيق العقود التي من �شاأنها اإن�شاء اأيِّ حق من الحقوق العينية العقارية اأو نقله 
اأو تغييره اأو زواله.

5- خم�شة وع�شرون دينارًا ر�ْشم توثيق عقود بيع المحالت التجارية وال�شفن.
6- ع�شرُة دنانير ر�ْشم توثيق عقود الوكالة في الت�شرف والإدارة.
رات الأخرى غير الواردة اأعاله. 7- �شتة دنانير على توثيق المحرَّ

رات الر�شمية. 8- خم�شة ع�شر دينارًا مقابل اإعطاء ال�شيغة التنفيذية على المحرَّ
رات المبينة اآنفًا. ر عن طلبات النُّ�َشخ ِطْبق الأ�شل اأو بدل فاقد عن المحرَّ �ْشم المقرَّ 9- ن�شف الرَّ
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�ملادة��لثانية
ُيفَر�س ر�ْشم قدره خم�شة دنانري على الت�شديق على التوقيعات اأو اإثبات التاريخ اأو الت�شديق على 

توقيع املرتجمني.
بهذه  املبينة  رات  للمحرَّ والنُّ�َشخ  الأ�شل  ِطْبق  �شور  دنانري يف طلبات  ثالثة  اإلى  �ْشم  الرَّ �س  ويخفَّ

املادة.

�ملادة��لثالثة
من  اإيٍّ  لإجراء  التوثيق  مكتب  املوثِّق خارج  انتقال  دينارًا يف حال  وع�شرين  مبلغ خم�شة  ُيفَر�س 

�ْشم على اأعمال كاتب العدل اخلا�س. املعامالت امل�شار اإليها يف هذا القرار، ول ي�شري هذا الرَّ

�ملادة��لر�بعة
ُيفَر�س ر�ْشم ثابت قدره األف دينار )1000( للح�شول على ترخي�س مبزاولة مهنة كاتب العدل 

اخلا�س، ور�ْشم قدره ثالثمائة وخم�شون دينارًا )350( على جتديد الرتخي�س كل ثالث �شنوات.
ر لكل معاملة يقوم بها كاتب العدل اخلـا�س مبـا ل  �ْشم املقرَّ وُيفَر�س ر�ْشم ن�شبي مقداره 1% من الرَّ
يقل عن دينار واحد، نظري مبا�شرته اأعمال التوثيق من خالل النظام الإلكرتوين الـُمعد من قبل وزارة 

العدل بالتعاون مع هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.
كما ُيفَر�س ر�ْشم قدره ع�شرون دينارًا )20( على طلب اإ�شدار بدل فاقد لبطاقات واأختام كاتب 

العدل اخلا�س والإفادات املتعلقة بالرتخي�س.

�ملادة��خلام�سة
يلغى القرار رقم )27( ل�شنة 1988 ب�شاأن ر�شوم التوثيق.

�ملادة��ل�ساد�سة
ن�شره يف  لتاريخ  التايل  اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  العدل  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

�وزير��لعدل�و�ل�سئون��الإ�سالمية�و�الأوقاف
�خالد�بن�علي�بن�عبد�هلل��آل�خليفة��

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1439هـ
المـــــــوافــــق: 12 دي�شــمبــــر 2017م
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وز�رة��لد�خلية
�قر�ر�رقم�)179(�ل�سنة�2017

د�لت�سنيف�وتبويب��ل�سلع �ب�ساأن���ستحد�ث�فقر�ت�فرعية�يف��جلدول��ملوحَّ
لدول�جمل�س��لتعاون�لدول��خلليج��لعربية��ملر�فق�للقر�ر�رقم�)46(�ل�سنة�
د�لت�سنيف�وتبويب��ل�سلع�لدول�جمل�س��لتعاون� ��2017ب�ساأن��جلدول��ملوحَّ

ق�لعام�2017 لدول��خلليج��لعربية�ِوْفق��لنظام��ملن�سَّ

وزير الداخلية:
ال�شلع  وتبويب  لت�شنيف  د  املوحَّ ب�شاأن اجلدول  ل�شنة 2017  القرار رقم )46(  بعد الطالع على 

ق لعام 2017، لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ِوْفق النظام املن�شَّ
وعلى قرار جلنة التعاون املايل والقت�شادي يف اجتماعها رقم )106( الذي عقد بتاريخ 5 مايو 
لدول  املوحدة  التعرفة اجلمركية  ا�شتحداث فقرات فرعية يف جدول  ب�شاأن  البحرين،  2017 مبملكة 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وبناًء على عْر�س رئي�س اجلمارك،

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

اأ- ُت�شتحَدث فقرات فرعية جديدة ل�شكاكين المائدة ذات الن�شال الثابتة بمقاب�س من العاج في البند 
د لت�شنيف وتبويـــب ال�شلع لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية  )8211( فـــي الجدول الموحَّ

المرافق للقرار رقم )46( ل�شنة 2017، وذلك على النحو الآتي:

رمز 
النظام 
ق املن�شَّ

فئة الر�شمال�شنف

-- �شكاكني مائدة ذات ن�شال ثابتة:
 11 82
5%--- مبقاب�س من عاج.91 20

 11 82
30 91

--- مبقاب�س من �شَدف اأو كهرمان اأو ما �شابه ذلك 
5%اأو مطلية اأو مزيَّنة مبعادن ثمينة.

د لت�شنيف وتبويب ال�شلع  ب- ُت�شتحَدث الفقرات الفرعية التالية في البند )2202( من الجدول الموحَّ
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لـــدول مجل�ـــس التعاون لدول الخليج العربيـــة المرافق للقرار رقم )46( ل�شنـــة 2017، وذلك على 
النحو الآتي:

النظام  رمز 
ق ال�شنفاملن�شَّ

هة اأو محالة.22 02 10 11 ---- م�شروبات طاقة معدنية منكَّ
هة اأو محالة.22 02 10 19 ---- غريها من مياه معدنية منكَّ
هة اأو محالة.22 02 10 24 ---- م�شروبات طاقة غازية منكَّ
هة اأو محالة.22 02 10 25 ---- مياه غازية )�شودا( منكَّ
---- غريها من م�شروبات الطاقة.22 02 10 91
---- غريها.22 02 10 99
--- جعة )برية( بدون كحول حتتوي على مواد طاقة واإْن كانت غازية.22 02 91 10
--- جعة )برية( غازية بدون كحول.22 02 91 20
هة اأو محالة.22 02 91 30 --- جعة )برية( بدون كحول منكَّ
---- م�شروبات طاقة اأ�شا�شها احلليب واإْن كانت غازية.22 02 99 11
---- م�شروبات غازية اأ�شا�شها احلليب.22 02 99 12
---- غريها من م�شروبات اأخرى اأ�شا�شها احلليب.22 02 99 19
---- م�شروبات طاقة اأ�شا�شها الكاكاو واإْن كانت غازية.22 02 99 21
---- م�شروبات غازية اأ�شا�شها الكاكاو.22 02 99 22
---- غريها من م�شروبات اأخرى اأ�شا�شها الكاكاو.22 02 99 29
---- م�شروبات طاقة اأخرى غري غازية، محالة حتتوي على نكهة فواكه.22 02 99 31
---- غريها من م�شروبات اأخرى غري غازية، محالة حتتوي على نكهة فواكه.22 02 99 39
---- غريها من م�شروبات طاقة واإْن كانت غازية.22 02 99 91
---- غريها من م�شروبات غازية.22 02 99 92
---- غريها من م�شروبات اأخرى.22 02 99 99

�ملادة��لثانية
اجلريدة  يف  ن�شره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  اجلمارك  رئي�س  على 

الر�شمية.

�لفريق�ركن
وزير��لد�خلية

ر��سد�بن�عبد�هلل��آل�خليفة
�شدر بتاريخ: 1 ربيع الأول 1439هـ
الـمـــــوافــــــق: 19 نوفمبـــر 2017م
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وز�رة��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)153(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة��ملالكية��– جممع�1033

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  بقوانني  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 املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبعد العر�س على اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر��الآتي:
مادة�)1(

ُ ت�شنيف العقار رقم 10031960 الكائن مبنطقة املالكية جممع 1033 اإلى ت�شنيف مناطق  يغريَّ
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وتطبَّق عليه  القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفقًا   )PS( العامة واملرافق  اخلدمات 
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�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 17 ربيع الأول 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 5 ديـ�شمـبـــــــر 2017م
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م�سرف��لبحرين��ملركزي

�قر�ر�رقم�)81(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن��إلغاء�ترخي�س�بنك�قطاع�جملة�)ِوْفقاً�للمبادئ��الإ�سالمية(

���ملمنوح�مل�سرف��سرية��ال�ستثماري��س�م�ب�)م(
�ومنح�ترخي�س�جديد��سركة��أعمال���ستثمارية�فئة�1)ِوْفقاً�للمبادئ��الإ�سالمية(

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

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

قرر��الآتي:
مادة�)1(

املمنوح مل�شرف �شرية ال�شتثماري  الإ�شالمية(  للمبادئ  ُيلغى ترخي�س بنك قطاع جملة )ِوْفقًا 
�س.م.ب )م( وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 62003. 

مادة�)2(
لال�شتثمار  �شرية  �شركة  اإلى  الإ�شالمية(  للمبادئ  )ِوْفقًا   1 فئة  ا�شتثمار  �شركة  ترخي�س  ُينح 

�س.م.ب )م(. 

مادة�)3(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 19 ربيع الأول 1439هـ
المـــــوافــــــق: 7 ديـ�شـمــبـــــر 2017م
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قر�ر�ت���ستغناء

قر�ر�رقم�)118-�غ(�ل�سنة��2017باال�ستغناء�عن��لعقار��مل�ستملَك
بالقر�ر�)445(�ل�سنة��2006و�مل�سجل�باملقدمة�رقم�1995/1018

لها  لة  املخوَّ ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت ال�شتغناء 
ل�شنة 2006 ال�شادر على جزء من ملك/ فاطمة محمد عبداهلل  عن قرار ال�شتمالك رقم )445( 
جمعة و�شركائها، الكائن يف الق�شيبية من املنامة، وامل�شجل باملقدمة رقم 1995/1018، والذي كان  
من اأجل تطوير �شارع ح�شان بن ثابت مع الطريق رقم 2608، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

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

قر�ر�رقم�)119-�غ(�ل�سنة��2017باال�ستغناء�عن��لعقار��مل�ستملَك
بالقر�ر�)99(�ل�سنة��2013و�مل�سجل�باملقدمة�رقم�1350/165

لها  لة  املخوَّ ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت ال�شتغناء 
عن قرار ال�شتمالك رقم )99( ل�شنة 2013 ال�شادر على ملك/ ورثة املغفور له �شمو الأمري ال�شيخ 
اأحمد اجلابر ال�شباح، الكائن يف احلورة من املنامة، وامل�شجل باملقدمة رقم 1350/165، والذي كان  

من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف
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قر�ر�رقم�)120-�غ(�ل�سنة��2017باال�ستغناء�عن��لعقار��مل�ستملَك
بالقر�ر�)100(�ل�سنة��2006و�مل�سجل�باملقدمة�رقم�1368/716

لها  لة  املخوَّ ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت ال�شتغناء 
عن قرار ال�شتمالك رقم )100( ل�شنة 2013 ال�شادر على ملك/ ورثة املغفور له �شمو الأمري ال�شيخ 
اأحمد اجلابر ال�شباح، الكائن يف احلورة من املنامة، وامل�شجل باملقدمة رقم 1368/716، والذي كان  

من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف
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قر�ر���ستمالك

قر�ر���ستمالك�رقم�)25(�ل�سنة�2017

لة لها مبوجب  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
وامل�شجل  �شلماباد،  الكائن يف  اآل خليفة،  بن خليفة  بن محمد  ال�شيخ خليفة  ورثة  ال�شادة/  ملك  من 
باملقدمة رقم 2013/15189 عقار رقم 07013877، وذلك من اأجل م�شروع �شلماباد الإ�شكاين الأول، 

ح�شب طلب  وزارة الإ�شكان.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

 وزير��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف
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وز�رة��ل�سناعة�و�لتجارة�و�ل�سياحة
�إعالنات�مركز��مل�ستثمرين

2017(�ل�سنة�1034�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شلمان علي 
�شلمان علي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )رواق للهند�شة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 49719، 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، وتكون مملوكة لكل من:  �شلمان علي �شلمان علي، وجميل اأحمد 

ميرزا علي عبدالر�شا.

2017(�ل�سنة�1035�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية�

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  المحامي ح�شين 
المخرق نيابة عن ال�شيد �شعيد محفوظ ح�شن اإبراهيم مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شيد محفوظ 
اإلى �شركة  العالي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1674، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500،000 )خم�شمائة األف( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيد باقر 

�شعيد محفوظ ح�شن وال�شيد مو�شى ال�شيد �شعيد محفوظ ح�شن �شريكين في ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

2017(�ل�سنة�1036�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

�إلى��سركة��سركة��ل�سخ�س��لو�حد
�

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شتار اإنترنا�شيونال العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  64320، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

40،000 )اأربعون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ محمد اأنور محمد عبدالرحمن.
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2017(�ل�سنة�1037�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
�

�شركة  مكتب  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
و�شريكه،  المرزوق  ح�شن  �شلمان  اإبراهيم  ميرزا  ال�شيد/  ل�شاحبيها  ت�شامن(  وال�شت�شارات/  للتدقيق  )الأثير 
وذلك  نيابة عن ال�شيد/ عبا�س محمد �شعيد ال�شيخ عبدالعظيم الربيعي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم 
)نور للخدمات المحا�شبية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 116038، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 (األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل 

من: عبا�س محمد �شعيد ال�شيخ عبدالعظيم الربيعي، وميرزا اإبراهيم �شلمان ح�شن المرزوق.

2017(�ل�سنة�1038�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالح�شين 
محمد تقي مح�شن ال�شيخ �شلمان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الكرام للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 72167، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
 مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالح�شين محمد تقي مح�شن ال�شيخ �شلمان،

.Sumesh Velluva Kandy و

2017(�ل�سنة�1039�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذ�ت�م�سوؤولية�محدودة

��إلى��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )تكنو جرافيك�س للدعاية والإعالن ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد وذلك بناًء على  رقم 82274، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
اأحمد محمود  �شكيل  نادية  �شريكتها  اإلى  كامل ح�ش�شها  اأحمد عن  اأحمد محمود  �شكيل  فوزية  ال�شريكة  تنازل 

اأحمد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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2017(�ل�سنة�1040�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية
�إلى��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

 
�شركة  مكتب  اإليه   تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
و�شريكه،  المرزوق  ح�شن  �شلمان  اإبراهيم  ميرزا  ال�شيد/  ل�شاحبيها  ت�شامن(  وال�شت�شارات/  للتدقيق  )الأثير 
نيابة عن ال�شيدة/ عواطف جعفر م�شعود �شند، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تكنوباي للتكنولوجيا(،  
الم�شجلة بموجب القيد رقم 89657، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ ح�شين علي اإبراهيم �شرف.

2017(�ل�سنة�1041�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

��إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه  ال�شيدة/ عبير 
بموجب  الم�شجلة  لالإلكترونيات(،  )عبير  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  عبداهلل،  رم�شان  محمد 
القيد رقم 34997-3، طالبًة تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 
وبراأ�شمال مقداره 800 )ثمانمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبير محمد رم�شان عبداهلل، ومحمد 

.Kurundarath Ibrahimرم�شان عبداهلل رم�شان المال، و
2017(�ل�سنة�1042�إعالن�رقم�)

ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن
�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ م�شطفى 
همو�س و�شريكه، �شاحبا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )حياة فا�س الت�شويقية/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 106561-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
)مغربية  الزيتوني   هند  مــن:   لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال 
الجن�شية(، وب�شرى زواكي )مغربية الجن�شية(، وم�شطفى همو�س )مغربي الجن�شية(، و�شهام الطويل )مغربية 

الجن�شية(، وكوثر محبوب )مغربية الجن�شية(.

2017(�ل�سنة�1043�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�فروع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة�
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )هوروث 
البحرين(، نيابة عن ال�شيد/ علوي ال�شيد مو�شى جعفر العلوي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية، الم�شجلة بموجب القيد 
اإلى  التجارية(  اليقظة  الموؤ�ش�شة واللذين يحمالن ا�شم )محالت  رقم 707، طالبا تحويل الفرعين 3 و 13 من 
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�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 25،000 )خم�شة وع�شرون األف( دينار بحريني، 
وت�شبح مملوكة لكل من:  ال�شيد/ با�شم علوي ال�شيد مو�شى العلوي، وال�شيد/ اأحمد علوي ال�شيد مو�شى العلوي، 

ال�شيد/ اأمجد علوي ال�شيد مو�شى العلوي.

2017(�ل�سنة�1044�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية
�إلى��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة )الأثير 
اإبراهيم �شلمان ح�شن المرزوق و�شريكه، نيابة عن ال�شيد/ ح�شين  للتدقيق/ ت�شامن( ل�شاحبيها ال�شيد ميرزا 
بموجب  الم�شجلة  للتكنولوجيا(،  فيجن  )بال�س  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  �شرف،  اإبراهيم  علي 
القيد رقم 96378، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 
مقداره 1،500 )األف وخم�شمائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ �شارة اأحمد حبيب حاجي علي ح�شين.

2017(�ل�سنة�1045�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية
�إلى��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/محمد علي 
عبداهلل عبداهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم تمي�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 70447-
03 ،  طالبًا 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، وت�شبح مملوكة لل�شيد/  �شعيد بن هالل بن علي الغامدي.

2017(�ل�سنة�1046�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
اإلــيــه تــقــدم  قــد  ــه  ــاأن ب والــ�ــشــيــاحــة  ــجــارة  ــت وال الــ�ــشــنــاعــة  بــــوزارة  للم�شتثمرين  الــبــحــريــن  مــركــز  يعلن    

الم�شجلة  التجارية(،  )الأوذنــي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  �شالح،  محمد  عباد  محمد  ال�شيد/ 
قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثالث  الفرع  تحويل  طالبًا   ،40620 رقم  القيد  بموجب 
بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد عباد محمد �شالح 

.Mohammed Fyraj و
2017(�ل�سنة�1047�إعالن�رقم�)

ب�ساأن�حتويل��سركة��ل�سخ�س��لو�حد
�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

ال�شيد/ محمد  اإليه  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
�شالح عبده، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )تراي�شتارز للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
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محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،98531 رقم  القيد 
ال�شيخ  عي�شى محمد  فهد  لكل من:  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  اآلف(  مقداره 10،000 )ع�شرة  وبراأ�شمال 

عبدالعزيز اآل محمود، وعمرو عبدالحليم عبدالرحمن اإبراهيم.

2017(�ل�سنة�1048�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
�يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ منى را�شد 

عبدالرحمن الزياني، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مدر�شة الحكمة الدولية �س.�س.و(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 73681، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( ديناربحريني، وتكون مملوكة لكل من:  منى را�شد 
د خالد عبدالقادر العاني. عبدالرحمن الزياني، ومهنَّ

2017(�ل�سنة�1049�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي جمعة 
الم�شجلة بموجب  ا�شم )علي جمعة مال عبداهلل علي(،  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  مال عبداهلل علي، مالك 
محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،10057 رقم  القيد 
ا�شمها التجاري �شركة )علي جمعة للخ�شروات والفواكه ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( 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�1050�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�فروع�من�موؤ�س�سة�فردية
لت�سبح��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  ال�شيد/  محمد 
الم�شجلة  العامة(،  للتجارة  الخليجية  ا�شم )�شتيم ماجيك  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  البدوي،  ال�شيد 
الخليجية  ماجيك  )�شتيم  الم�شمى  الرابع  هما  الموؤ�ش�شة  من  فرعين  تحويل  طالبًا   ،73857 رقم  القيد  بموجب 
للتجارة العامة( الم�شجل بموجب القيد رقم 73857-4، وال�شاد�س  الم�شمى )�شتيم ماجيك الخليجية للتنظيفات(، 
والم�شجل بموجب القيد رقم 73857-6، لي�شبحا �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها وبرقم قيد جديد، 
وبراأ�شمال مقدره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيد/ محمد ال�شيد البدوي، 

وعيدو للت�شويق والترويج �س.�س.و لمالكها �شفوان محمد ناجي عيدو.
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2017(�ل�سنة�1051�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�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 

حمود �شباح اآل خليفة، وعي�شى خمي�س محمد جمعه الكعبي.

2017(�ل�سنة�1052�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 
ح�شين اأهلي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأرامد لتجارة الأجهزة الطبية �س.�س.و(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 99916، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبداهلل ح�شين علي عبداهلل 

اأهلي، ومحمد خالد �شيف الدين الحاج يون�س.
2017(�ل�سنة�1053�إعالن�رقم�)

ب�ساأن�حتويل��سركة��ل�سخ�س��لو�حد
�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

 
ح�شن  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
بن محمد بن علي ال�شهري، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شواعد الخليج للتموين �س.�س.و(، 
اإلى �شركة ذات  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 111638-1، طالبا تغيير  الم�شجلة بموجب 
اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ح�شن بن  م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة 

محمد بن علي ال�شهري، وهيثم عي�شوي عبدالعزيز �شلطان، واأحمد اإبراهيم عبدالفتاح الغرباني.

2017(�ل�سنة�1054�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية
�إلى��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة الت�شامن 
المهنية )جواد حبيب و�شركاه/ ت�شامن(، نيابة عن  ال�شيد/ �شالح في�شل �شالح الخور، مالك الموؤ�ش�شة الفردية 
التي تحمل ا�شم )الخور للعقارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 43667، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لموؤ�ش�شة 
وتكون مملوكة  بحرينيًا،  دينارًا  وبراأ�شمال مقداره 50 )خم�شون(  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك 
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لل�شيد/ �شالح في�شل �شالح الخور .
2017(�ل�سنة�1055�إعالن�رقم�)

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية
�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة الت�شامن 
المهنية )هوروث البحرين/ ت�شامن(، نيابة عن ال�شيد علوي ال�شيد مو�شى جعفر العلوي مالك الموؤ�ش�شة الفردية 
من  و)6(  الفرعين )1(،  تحويل  707، طالبة  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  البحرين(،  )نيون  ا�شم  تحمل  التي 
دينار  األف(  )ثالثون   30،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة 
جعفر  مو�شى  ال�شيد  علوي  واأحمد  العلوي،  جعفر  مو�شى  ال�شيد  علوي  با�شم  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني، 

العلوي، واأمجد علوي ال�شيد مو�شى جعفر العلوي.

2017(�ل�سنة�1056�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة��ل�سخ�س��لو�حد
�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة��

اإلــيــه  تــقــدم  ــد  ق ــه  ــاأن ب والــ�ــشــيــاحــة  ــجــارة  ــت وال الــ�ــشــنــاعــة  بـــــوزارة  للم�شتثمرين  الــبــحــريــن  مــركــز  يعلن 
الم�شجلة  �ــس.�ــس.و(،  بلي�شمنت  )بيريرا  ا�شم  تحمل  التي  الــواحــد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  بيريرا  اأنتوني 
�شركة  ـــى  اإل بتحويلها  ـــك  وذل لل�شركة  الــقــانــونــي  ال�شكل  تغيير  طــالــبــًا   ،1-113675 رقـــم  الــقــيــد  بــمــوجــب 
من: لكل  مملوكة  وتــكــون  بحريني،  ديــنــار  )األــــف(   1،000 مــقــداره  وبــراأ�ــشــمــال  مــحــدودة،  م�شئولية   ذات 

.Esidoreelia Crastaو ،Antony  Boniface Pereira

2017(�ل�سنة�1057�إعالن�رقم�)
�ساأن�حتويل��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
�يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالملك 

محمد عبدالملك ال�شاعي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شفريات الدرجة الذهبية(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 86949، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 
مــ�شئولية محــدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 

عبدالملك محمد عبدالملك ال�شاعي، و�شارون جوزيف بريرا األك�شندريا اإميليا.

2017(�ل�سنة�1058�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

�إلى�موؤ�س�سة�فردية��
في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ثري وي لتاأجير ال�شيارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
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رقم 84548، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ 
جا�شم اأحمد ر�شي مرهون محمد، ومبا�شرته اإجراءات التحويل.

2017(�ل�سنة�1059�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

�إلى��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )كي بي 
اإم جي لال�شت�شارات ذ.م.م( نيابة عن ال�شركاء في �شركة )مفرو�شات العا�شمة( الم�شجلة بموجب القيد رقم 
10027، طالبة تغيير ال�شكل القانوني ل�شركة )مفرو�شات العا�شمة( وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 
وبراأ�شمال مقداره 1،000،000 )مليون( دينار بحريني )مليون دينار بحريني(، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اإبراهيم 

ح�شن اإبراهيم نعمه.

2017(�ل�سنة�1060�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه 
قد تقدم اإليه ال�شيد/ جواد عبدالر�شا محمد الخياط، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بريميم لخدمات 
التكييف والثالجات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 78267-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،   وبراأ�شمال مقداره 50،000  )خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل 
 من: جواد عبدالر�شا محمد اأحمد عبداهلل الخياط )بحريني الجن�شية(، وManoj Kishore )هندي الجن�شية(،

وRti Manoj Kishore )هندي الجن�شية(.

2017(�ل�سنة�1061�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ وفاء 
الم�شجلة بموجب  الزجاجية(،  للمواد  ا�شم )مينار  اتي تحمل  الفردية   الموؤ�ش�شة  ر، مالكة  ُمَن�شَّ الخ�شر �شالح 
م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،82554 رقم  القيد 
وخير  ر،  ُمَن�شَّ �شالح  الخ�شر  وفاء  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األفين(   2،000 مقداره  وبراأ�شمال 

الب�شر �شاركر رفيق الإ�شالم �شاركر، ومرجينا اأختر خير الب�شر �شاركير.


