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 ق�نون رقم )2( ل�سنة 2018

ب�س�أن قواعد الت�سجيل وال�سالمة اخل��سة ب�ل�سفن ال�سغرية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،

وعلى قانون ت�شجيل ال�شفن وتحديد �شروط ال�شالمة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )14( 

ل�شنة 1978،

الخا�شة  وال�شالمة  الت�شجيل  قواعد  ب�شاأن  ل�شنة 1979  بقانون رقم )20(  المر�شوم  وعلى 

ل بالمر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 2000، بال�شفن ال�شغيرة، المعدَّ

وعلى القانون البحري ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982 وتعديالته،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1985 ب�شاأن الموافقة على ان�شمام دولة البحرين 

اإلى اتفاقيات دولية في �شاأن المالحة البحرية، 

وعلى المر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الثروة 

البحرية، 

وعلى قانون الموؤ�ش�شة العامة للموانئ البحرية ال�شادر بالقانون رقم )61( ل�شنة 2006، 

ل بالمر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012، المعدَّ

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

م�دة )1(

تقل  عائمة  بحرية  وحــدة  اأيُّ  ال�شغيرة،  بال�شفن  د  ُيق�شَ القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  في 

د بكلمة  حمولتها الإجمالية عن مائة وخم�شين طنًا اأيًا كان الغر�س من ا�شتخدامها، كما ُيق�شَ

ز والربَّان المعنى الوارد بالقانون البحري ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم  مالك ال�شفينة والمجهِّ

)23( ل�شنة 1982.

وُي�شِدر وزير الداخلية بالتن�شيق مع وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة قرارًا بتحديد الأن�شطة 

البحرية الريا�شية التي ُت�شتخَدم بها ال�شفن ال�شغيرة، وتوافر �شروط ال�شالمة بها.

م�دة )2(

فيها  وُين�شاأ  ال�شغيرة،  ال�شفن  بت�شجيل  الداخلية  وزارة  في  ال�شواحل  خفر  قيادة  تخت�س 

م �شفحاته ويو�شع على كلٍّ منها خاتم مكتب  �شجلٌّ خا�ٌس ي�شمى )�شجل ال�شفن ال�شغيرة(، ُتَرقَّ

بها  الخا�شة  البيانات  كافة  فيها  ن  تــدوَّ ال�شجل  في  �شفحة  �شفينة  لكل  �س  وتخ�شَّ الت�شجيل، 

والت�شرفات التي ترد عليها.
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قانون  من  والرابعة  الثالثة  المادتين  في  رة  المقرَّ الإجــراءات  ذات  ال�شجل  هذا  في  وتتَّبع 

ت�شجيل ال�شفن وتحديد �شروط ال�شالمة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1978.

م�دة )3(

ل جميع ال�شفن البحرينية ال�شغيرة في �شجل ال�شفن ال�شغيرة، ويجوز   – ا�شتثناًء –  ت�شجَّ

لة في دولة اأخرى في ال�شجل ال�شالف الذكر بناًء على  ت�شجيل ال�شفن ال�شغيرة الأجنبية الم�شجَّ

لة في اأية دولة اأجنبية اأخرى. طلب مالكها، ب�شرط اأْن يتنازل عن ت�شجيلها اإذا كانت م�شجَّ

ل جزءًا من معدات ال�شفن اأو البواخر، والتي  وُت�شتثَنى من ذلك الزوارق ال�شغيرة التي ت�شكِّ

يمكن رْفُعها على ظهر ال�شفينة اأو الباخرة التابعة لها.

م�دة )4(

وفقًا  لة  م�شجَّ تكن  لم  ما  البحرين  مملكة  علم  تحت  �شغيرة  �شفينة  باأية  الإبحار  يجوز  ل 

لأحكام هذا القانون.

�شة لخدمة عامة. وُت�شتثَنى من ذلك ال�شفن المملوكة للمملكة المخ�شَّ

م�دة )5(

اإقرار من مالك ال�شفينة على الأنموذج الذي  ل ُيقبل طلب الت�شجيل ما لم يكن مرفقًا به 

زة بالأ�شواء المالحية الالزمة  ه مكتب ت�شجيل ال�شفن باأنَّ ال�شفينة المطلوب ت�شجيلها مجهَّ يعدُّ

لمْنع الت�شادم في البحر، وتتوافر فيها �شروط ال�شالمة الأخرى التي ي�شدر بتحديدها قرار من 

وزير الداخلية.

م�دة )6(

الجن�شية  لبحريني  المملوكة  لة  الم�شجَّ غير  لل�شفن  بالن�شبة  الت�شجيل  طلب  تقديم  يجب 

الموجودة حاليًا خالل �شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

من  يومًا  ع�شر  الت�شجيل خالل خم�شة  م طلب  يقدَّ اأن  فيجب  الأخــرى  لل�شفن  بالن�شبة  اأما 

تاريخ انتقال ملكيتها اإلى بحريني الجن�شية اأو من تاريخ ا�شتخدام ال�شفينة في المياه الإقليمية 

البحرينية اأيُّ التاريخين اأقرب.

م�دة )7(

المعتَمدة  البحري  الإ�شراف  �شركات  ِمن  لذلك  تندبه  َمن  اأو  ال�شواحل  خفر  قيادة  تقوم 

الحمولة  قيا�س  لقواعد  وفقًا  لقيا�س حمولتها  ال�شفينة  بمعاينة  البحرية  والمالحة  الموانئ  ِمن 

ر  ذة له، ويوؤ�شَّ زة بكل ما يتطلَّبه هذا القانون والقرارات المنفِّ اأنها مجهَّ ق من  الدولية، والتحقُّ
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على طلب الت�شجيل بنتيجة المعاينة.

م�دة )8(

عند اإتمام الت�شجيل ُي�شِدر مكتب الت�شجيل للمالك )�شهادة ت�شجيل �شفينة �شغيرة(، ت�شتمل 

�شة لل�شفينة في �شجل ال�شفن ال�شغيرة، ول  نـة في ال�شفحة المخ�شَّ عـلـى جميـع البيـانـات المـدوَّ

ُت�َشلَّم هذه ال�شهادة اإلى مالك ال�شفينة اإل بعد اأْن يتاأكد المكتب اأنه قد كتب ا�شم ال�شفينة ورقمها 

تة في مكان ظاهر من ج�شم ال�شفينة. على لوحة مثبَّ

�شفينة  ت�شجيل  �شهادة  الت�شجيل  ُي�شِدر مكتب  تَلِفها  اأو  الت�شجيل  �شهادة  وفي حالة فقدان 

�شغيرة بدًل منها.

م�دة )9(

لة اأو ح�شة منها وَجب على المالك الجديد اأْن يقدم طلبًا  اإذا انتقلت ملكية ال�شفينة الم�شجَّ

للتاأ�شير بنقل الملكية في ال�شجل، ويجب اأْن يت�شمن الطلب ا�شمه وجن�شيته وموطنه و�شبب انتقال 

الملكية والثمن في حالة البيع، مع مراعاة المادتين )5( و )6( من هذا القانون.

م�دة )10(

لة وفقًا لأحكام هذا القانون في المياه الإقليمية البحرينية  ل يجوز الإبحار بال�شفن الم�شجَّ

اإل بعد الح�شول على ترخي�س مالحة تكون �شالحيته لمدة �شنة ويجوز تجديده �شنويًا. 

�شه اإلى قيادة خفر ال�شواحل  م طلب الترخي�س اأو تجديده ِمن مالك ال�شفينة اأو َمن يفوِّ ويقدَّ

نًا كافة البيانات والمعلومات وم�شحوبًا بالم�شتندات  ه لهذا الغر�س، مت�شمِّ على الأنموذج الذي تعدُّ

اب و�شهادة ال�شالمة، بح�شب الأحوال التي ي�شدر بتحديدها قرار من  كَّ بما في ذلك �شهادة الرُّ

وزير الداخلية.

وال�شروط  بالترخي�س،  ُتــدَرج  التي  بالبيانات  الالزمة  القرارات  الداخلية  وزير  وُي�شِدر 

�س له. الواجب تواُفُرها لكل نوع من اأنواع ال�شفن ال�شغيرة، والتزامات المرخَّ

م�دة )11(

�شه المتناع عن الإبحار بها، وذلك في حالة: يجب على مالك ال�شفينة اأو َمن يفوِّ

اأ-   اإذا تم اإجراء اأيِّ تغيير جوهري على ت�شميم ال�شفينة ِمن �شاأنه اأْن يجعلها مختلفة اختالفًا اأ�شا�شيًا 

نة ب�شجل ال�شفن ال�شغيرة. عن اأو�شافها المدوَّ

ر �شلبًا في ت�شغيلها على النحو المطلوب اأو تجعلها في حالة  ب-  اإذا تعر�شـــت ال�شفينـــة لأية اأعطاب توؤثِّ

غير �شالحة لالإبحار.

�شـــه باإبالغ قيادة خفـــر ال�شواحل واأْخذ موافقتهـــا على ا�شتمرار   علـــى اأْن يقـــوم المالك اأو َمن يفوِّ
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�شريـــان الترخي�ـــس الم�شار اإليه في المادة )10( من هذا القانون. ويجب اأْن يكون البــالغ خـــالل 

ن البالغ تفا�شيل هذا التغيير اأو ذلك  خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ التغيير اأو العَطب، على اأْن يت�شمَّ

العَطب.

 وعلـــى قيـــادة خفر ال�شواحل في حالة اإبالغهـــا بالتغيير اأو العَطب اأْن توِقـــف الترخي�س المالحي، 

واأْن تقـــوم بمعرفتها اأو َمن تنتدبه لذلك ِمن �شركات الإ�شراف البحري المعتَمدة باإجراء الفح�س 

والمعاينة للتاأكد ِمن اإ�شالح العَطب وعدم تاأثير التغيير على �شالحية ال�شفينة لالإبحار.

ر بهذا التغيير على �شهادة الت�شجيل.  وُتْثَبت كافة الإجراءات في �شجل ال�شفن ال�شغيرة ويوؤ�شَّ

م�دة )12(

الموانئ  اأحــد  في  لت  �ُشجِّ اأو  هلكت  اأو  احترقت  اأو  ال�شفينة  غِرقت  اإذا  الت�شجيل  ي�شطب 

ْطب حائز لقوة ال�شيء المق�شيِّ به. وعلى المالك اأْن ُيخِطر مكتب  الأجنبية، اأو �شدر حكم بال�شَّ

ْطب، ويرِفق بالإخطار  ق الواقعة الموِجبة لل�شَّ الت�شجيل خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ تَحقُّ

م ال�شهادة اإلى مكتب الت�شجيل للتاأ�شير عليها  دة، كما يجب عليه اأْن يقدِّ كافة الم�شتندات الموؤيِّ

ْطب. بما يفيد ال�شَّ

م�دة )13(

اأ - يجب على مالك ال�شفينة اأو الم�شئول عن ت�شييرها مراعاة الآتي:

1 - المحافظة على بقاء المعدات والتجهيزات المن�شو�س عليها في المادتين )5( و)15( 

من هذا القانون.

2 - بقاء ال�شفينة �شالحة لال�شتعمال ب�شفة دائمة.

القانون  هذا  في  دة  المحدَّ الأخــرى  وال�شروط  ال�شالمة  �شروط  كافة  توافر  ا�شتمرار   -  3

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

ب - ويجـــوز لقيـــادة خفـــر ال�شواحل اأْن تقوم فـــي اأيِّ وقت بالتفتي�س على اأية �شفينـــة ينطبق عليها هذا 

ق مما ورد بالفقرة ال�شابقة. وعلى المالـــك اأو الم�شئول عن ت�شييرها اأْن  القانـــون ومعاينتهـــا للتحقُّ

نه من القيام بواجباته. م كافة الم�شاعدات والت�شهيالت للقائم باأعمال التفتي�س والتي تَمكِّ يقدِّ

م�دة )14(

دة  على مالك ال�شفينة الخا�شعة لأحكام هذا القانون اأْن يتاأكد من اأنها �شالحة للمالحة ومزوَّ

اأ�شخا�س قادرين على قيادتها وحا�شلين على الإجازة  اأكثر من البحارة، ف�شاًل عن  اأو  بواحد 

التي تتنا�شب مع حجم ال�شفينة، وذلك على الوجه الذي ي�شُدر به قرار من وزير الداخلية.
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ن القرار كيفية الح�شول على الإجازة و�شروطها ونظام الختبار والجهة التي تمنحها  ويت�شمَّ

ومدة �شالحيتها.

م�دة )15(

يجوز لقائد خفر ال�شواحل اأْن ُي�شِدر من وقت لآخر قرارات باإلزام ال�شفن التي ي�شري عليها 

باأْن تحمل معدات الإنقاذ والراديو وغير ذلك من معدات ال�شالمة والإ�شعافات  القانون،  هذا 

اب ووزن الأمتعة التي ُي�شمح للراكب با�شطحابها معه  كَّ د عدد الرُّ الأخرى الالزمة، وله اأْن يحدِّ

اب وفقًا لحجم ال�شفينة ومقا�شاتها. كَّ في �شفن نقل الرُّ

م�دة )16(

ُي�شِدر وزير الداخلية – بعد موافقة مجل�س الوزراء – قرارًا بتحديد فئات الر�شوم الم�شتَحقة 

عن اإ�شدار اأية �شهادة اأو وثيقة اأو الت�شديق عليها اأو تمديدها، و عن القيام باأية خدمة اأو تفتي�س 

رة لهذه الخدمات - في  اأو تحقيق اأو معاينة بما يوجبه القانون، على األ تجاِوز قيمة الر�شم المقرَّ

رة لكل خدمة قبل �شريان هذا القانون. ْعف قيمة الر�شم المقرَّ حالة الزيادة - �شِ

م�دة )17(

اأ -  لقيادة خفر ال�شواحل، في كل وقت، حق الرقابة والتفتي�س على جميع ال�شفن التي توجد في المياه 

الإقليمية لمملكة البحرين، وذلك فيما يتعلق بتطبيق اأحكام هذا القانون.

ق  ب - وت�شمـــل الرقابـــة والتفتي�ـــس، فيما يتعلق بال�شفن التـــي ت�شير تحت علم مملكـــة البحرين، التحقُّ

مـــن ت�شجيل ال�شفينة وح�شولها على ترخي�س المالحة و�شهادة �شالمة ومعدات ال�شالمة و�شهادة 

ق من �شالحية  ركاب والإجازة المن�شو�س عليها في المادة )14( من هذا القانون، كما يتم التحقُّ

الآلت والمراجـــل للعمـــل و�شيانتها، ومراعـــاة العدد الم�شموح به من الم�شافريـــن، وكفاية اأدوات 

النجـــاة والإنقاذ، ومراعـــاة خطوط ال�شحن والأ�شـــول الفنية ل�شحن الب�شائع فـــي ال�شفينة وعلى 

�شطحها طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذا له.

م�دة )18(

يجوز لقيادة خفر ال�شواحل اأْن توقف الترخي�س المالحي وتمنع ال�شفينة من الإبحار لمدة 

ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر في اأيٍّ من الحالت التالية:

�س له لأيٍّ من اأحكام المواد )5( و)9( و)10( و)11( و)13/اأ( و)14 فقرة اأولى(  اأ - مخالفة المرخَّ

و)15( من هذا القانون.

ب - مخالفة اللوائح والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.
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ج -  منـــع المخت�شيـــن بقيادة خفر ال�شواحـــل اأو الخبراء المنتدبين من ِقَبلها ِمـــن اأداء  اأعمالهم وفقًا 

لأحكام هذا القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

 وفي جميع الأحوال ُي�شِدر قائد خفر ال�شواحل قرار الوْقف والمْنع من الإبحار فْور عْر�س 

ل بعلم  �س له بالقرار فْور �شدوره بخطاب م�شجَّ الأمر عليه عِقب �شْبط المخالفة، وُيخَطر المرخَّ

الو�شول.

�شه، من هذا القرار خالل �شبعة   ولكل ذي �شاأن اأْن يتظلم كتابًة اإلى وزير الداخلية اأو َمن يفوِّ

اأيام عمل من تاريخ علمه. 

وُيَبت في التََّظلُّم خالل �شبعة اأيام عمل من تاريخ تقديمه. وُيعتَبر فوات هذا الميعاد دون 

البتِّ فيه بمثابة رْف�س. 

ْف�س اأمام المحكمة المخت�شة خالل ثالثين يومًا  ولمن ُرِف�س َتَظلُّمه اأْن يطعن على قرار الرَّ

عن  من تاريخ اإخطاره اأو من اليوم التالي لفوات ميعاد البتِّ في التََّظلُّم دون اإخطار. ول يجوز الطَّ

اأمام المحكمة المخت�شة اإل بعد التََّظلُّم من القرار و�شدور قرار برْف�س التََّظلُّم اأو فوات ميعاد 

البتِّ فيه دون اإخطار.

م�دة )19(

يعاَقب بالحب�س مدة ل تجاِوز �شنة وبغرامة ل تزيد على خم�شمائة دينار اأو باإحدى هاتين 

العقوبتين كل مالك �شفينة بحرينية ل يقوم بت�شجيلها وفقًا لأحكام هذا القانون.

اٍن يرفع علم  ربَّ اأو  ٍز  ال�شابقة كل مجهِّ الفقرة  العقوبة المن�شو�س عليها في  ويعاَقب بذات 

لة فيها، وذلك مع مراعاة ما يق�شي به العرف الدولي. مملكة البحرين على �شفينة غير م�شجَّ

ويجوز للمحكمة اأْن تاأمر بم�شادرة ال�شفينة.

م�دة )20(

باأية  اأو  القانون  للمادة )18( من هذا  وفقًا  رة  المقرَّ الإداريــة  بالتدابير  الإخالل  مع عدم 

عقوبة اأ�شد في اأيِّ قانون اآخر، يعاَقب بالحب�س مدة ل تجاِوز �شتة اأ�شهر وبغرامة ل تزيد على 

ثالثمائة دينار اأو باإحدى هاتين العقوبتين كلٌّ ِمن:

اأ - مالك ال�شفينة الذي يطلب ت�شجيلها بعد انتهاء المواعيد المذكورة في المادة )6( من هذا القانون.

ب - مالك ال�شفينة الذي ل يَبلِّغ بالتغيير اأو العَطب المن�شو�س عليه في المادة )11( من هذا القانون.

ج - مالـــك ال�شفينـــة الذي ل يطلـــب �شْطب الت�شجيل في الأحوال المن�شو�ـــس عليها بالمادة )12( من 

هذا القانون.

خفـــر قائـــد  مـــن  قـــرار  �شـــدور  رغـــم  ال�شفينـــة  اأبحـــرت  اإذا  ـــان  بَّ الرُّ اأو  ال�شفينـــة  ـــز  مجهِّ  -  د 

ال�شواحل بمْنعها من الإبحار.
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م�دة )21(

باأية  اأو  القانون  للمادة )18( من هذا  وفقًا  رة  المقرَّ الإداريــة  بالتدابير  الإخالل  مع عدم 

عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها في هذا القانون اأو اأيِّ قانون اآخر يعاَقب بالحب�س مدة ل تجاِوز اأربعة 

�شهور وبغرامة ل تزيد على مائتي دينار اأو باإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة:

اأ - مخالفة اللوائح والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.

ب - مْنـــع المخت�شيـــن بقيادة خفر ال�شواحـــل اأو الخبراء المنتَدبين من ِقَبلها ِمـــن اأداء اأعمالهم وفقًا 

لأحكام هذا القانون والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه.

م�دة )22(

الخا�شة  وال�شالمة  الت�شجيل  قواعد  ب�شاأن   1979 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  المر�شوم  يلغى 

بال�شفن ال�شغيرة. 

م�دة )23(

ُي�شِدر وزير الداخلية القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون. وي�شتمر العمل بالقرارات 

ال�شابقة بما ل يتعار�س واأحكام هذا القانون اإلى حين �شدور القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكامه.

م�دة )24(

ُي�شِدر الوزير المخت�س القرارات الالزمة ب�شاأن �شروط واإجراءات اعتماد �شركات الإ�شراف 

البحري.

م�دة )25(

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1439هـ

الـمـوافـــــــــق: 14 ينــــايــــــــــر 2018م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )13( ل�سنة 2018

 ب�س�أن وْقف العمل بجدول الر�سوم اخل��سة

  بِخْدم�ت الإدارة الع�مة للمرور

 املرافق للقرار رقم )9( ل�سنة 2018

وزير الداخلية:

الأخ�س  ل�شنة 2014، وعلى  بالقانون رقم )23(  ال�شادر  المرور  بعد الطالع على قانون 

لة  المعدَّ  ،2015 ل�شنة   )154( رقم  بالقرار  ال�شادرة  التنفيذية  ولئحته  منه،   )27( المادة 

بالقرار رقم )134( ل�شنة 2017،

وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2018 ب�شاأن الر�شوم الخا�شة بِخْدمات الإدارة العامة للمرور، 

وبناًء على عْر�س مدير عام الإدارة العامة للمرور،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر الآتي:

امل�دة الأوىل

ُيوَقف العمل بجدول الر�شوم الخا�شة بِخْدمات الإدارة العامة للمرور المرافق للقرار رقم 

)9( ل�شنة 2018.

امل�دة الث�نية

ُيعمل بجدول الر�شوم الخا�شة بخدمات الإدارة العامة للمرور المرافق للقرار رقم )309( 

ل�شنة 1998.

امل�دة الث�لثة

على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

 الفريق الركن

وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1439هـ

المـــوافــــــــق: 14 ينـــــايـــــــــر 2018م
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وزارة العمل والتنمية الجتم�عية

 قرار رقم )95( ل�سنة 2017

ب�س�أن الرتخي�ص ب�إن�س�ء دار ح�س�نة جنم ال�سب�ح مونتي�سوري 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور الح�شانة، المعدَّ

ل�شنة 2014،

وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد لتنمية المجتمع،

قرر الآتي:

م�دة )1(

�س ل�شركة نجم ال�شباح مونتي�شوري نير�شيري �س.�س.و لمالكتها دانج ذى كيم فونج  ُيرخَّ

باإن�شاء دار ح�شانة نجم ال�شباح مونتي�شوري لمدة �شنتين، تحت قيد رقم )9/دح/2017(.

م�دة )2(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتم�عية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الثاني 1439هـ

المـــــوافــــــق: 19 ديـ�شـمبـــر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتم�عية

 قرار رقم )96( ل�سنة 2017

ب�س�أن نْقل ترخي�ص دار ح�س�نة ع�مل ال�سغ�ر 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور الح�شانة، المعدَّ

ل�شنة 2014،

وعلى القرار رقم )51( ل�شنة 2015 ب�شاأن توفيق اأو�شاع دار ح�شانة عالم ال�شغار،

وبناًء على طلب �شاحبة ترخي�س دار ح�شانة عالم ال�شغار بموجب خطابها الموؤرخ في 7 

اأغ�شط�س 2017 بالتنازل عن ترخي�س الح�شانة ل�شالح ال�شيد/ وليد اإبراهيم محمد اأحمدي، 

وموافقته بموجب خطابه الموؤرخ في 7 اأغ�شط�س 2017،

وبناًء على مذكرة رئي�س ق�شم تنمية الطفولة والح�شانات الموؤرخة في 24 اأغ�شط�س 2017 

ب�شاأن الموافقة على التنازل،

وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد لتنمية المجتمع،

قرر الآتي:

م�دة )1(

)13/دح/2015(،  رقــم  قيد  تحت  الم�شجل  ال�شغار  عالم  ح�شانة  دار  ترخي�س  ُينَقل 

والممنوح لل�شيدة/فجر يو�شف اإبراهيم اأحمدي اإلى ال�شيد/ وليد اإبراهيم محمد اأحمدي.  

م�دة )2(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتم�عية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الثاني 1439هـ

المـــــوافــــــق: 19 ديـ�شـمبــر 2017م
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وزارة الأ�سغ�ل و�سئون البلدي�ت والتخطيط العمراين

 قرار رقم )157( ل�سنة 2017

ب�س�أن تغيري ت�سنيف عق�رين يف منطقة توبلي – جممع 701

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم المباني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

والتطوير، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 

ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

للتعمير والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  المر�شوم  وعلى 

ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وبعد العْر�س على مجل�س اأمانة العا�شمة،

وبعد العْر�س على اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

م�دة )1(

يغيَّر ت�شنيف العقارين رقم 08019201 و 08019202 الكائنين بمنطقة توبلي مجمع 701 

اإلى ت�شنيف مناطق العمارات ذات ثالثة طوابق )B3(، ِوْفقًا ِلما هو وارد في الخارطة المرافقة 

مجل�س  رئي�س  قرار  في  الــواردة  للتعمير  التنظيمية  ال�شتراطات  عليهما  ق  وتطبَّ القرار،  لهذا 
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الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

م�دة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

م�دة )3(

ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�سغ�ل و�سئون البلدي�ت والتخطيط العمراين

ع�س�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الثاني 1439هـ

الموافـــــــــــق: 25 ديـ�شـمـبــر 2017م



العدد: 3349 – الخميس 18 يناير 2018

17



العدد: 3349 – الخميس 18 يناير 2018

18

وزارة املوا�سالت والت�س�لت 

 قرار رقم )1( ل�سنة 2018

 ب�إع�دة ت�سكيل ال�سلطة املخت�سة بتنفيذ اأحك�م

نة الدولية لأمن ال�سفن واملرافق املين�ئية املدوَّ

وزير الموا�شالت والت�شالت:

بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1985 ب�شاأن الموافقة على ان�شمام دولة 

البحرين اإلى اتفاقيات دولية في �شاأن المالحة البحرية ،

نة الدولية لأمن ال�شفن والمرافق المينائية، وعلى المدوَّ

وعلى قانون الموؤ�ش�شة العامة للموانئ البحرية ال�شادر بالقانون رقم )61( ل�شنة 2006، 

ل بالمر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012،  المعدَّ

نة  وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2013 باإعادة ت�شكيل ال�شلطة المخت�شة بتنفيذ اأحكام المدوَّ

الدولية لأمن ال�شفن والمرافق المينائية،

وبعد التن�شيق مع الجهات المخت�شة،

قرر الآتي:

م�دة )1(

والمرافق  ال�شفن  لأمــن  الدولية  نة  المدوَّ اأحكام  بتنفيذ  المخت�شة  ال�شلطة  ت�شكيل  يعاد 

المينائية، والتي ي�شار اإليها فيما بعد بـ)ال�شلطة(، برئا�شة ال�شيد يو�شف عي�شى اأحمد بوب�شيت، 

من  كل  وع�شوية  والت�شالت،  الموا�شالت  بوزارة  البحرية  المالحة  ل�شئون  الم�شاعد  الوكيل 

ال�شادة:

وزارة الداخلية – �شئون اجلماركالعميد / عبداهلل حمد الكبي�شي1-

وزارة الداخلية – الإدارة العامة للدفاع املدينالعقيد/ حممد اأحمد الغدير2-

جهاز الأمن الوطنيالعقيد/ اأحمد عبداهلل املن�شوري3-

احلر�س الوطنيالرائد الركن / عبداهلل يو�شف اجلودر4-

وزارة الداخلية – قيادة خفر ال�شواحلالنقيب/ نايف عي�شى حممد ال�شيخ5-

وزارة الداخلية – الإدارة العامة للدفاع املدين املالزم اأول/ را�شد عبدالرحمن العبيديل6-

ال�شيد/ �شوقي حممد ح�شن ال�شبيعي7-
وزارة الداخلية – اإدارة املنافذ، �شئون اجلن�شية 

واجلوازات والإقامة

ال�شيد/ ميَّا�س املعتز باهلل الأغا8-

وزارة املوا�شالت والت�شالت - 

�شئون املوانئ واملالحة البحرية
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وتختار ال�شلطة في اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�س ومقررًا لها.

م�دة )2(

تكون مدة الع�شوية في ال�شلطة اأربع �شنوات قابلة للتجديد.

م�دة )3(

لمتطلبات  لها  التابعة  وال�شفن  المملكة  موانئ  ا�شتيفاء  وتقييم  بمراجعة  ال�شلطة  تخت�س 

نة الدولية لأمن ال�شفن والمرافق المينائية. المدوَّ

م�دة )4(

تجتمع ال�شلطة بدعوة من رئي�شها في الزمان والمكان اللَذين يحددهما. ول يكون الجتماع 

�شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأْن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه.

م�دة )5(

الأ�شوات  ت�شاوت  واإذا  الحا�شرين،  لالأع�شاء  المطلقة  بالأغلبية  قراراتها  ال�شلطة  ُت�شِدر 

ح الجانب الذي منه الرئي�س اأو نائبه حال غيابه. يرجَّ

م�دة )6(

الخبرة  ذوي  ِمن  به  ال�شتعانة  ترى  بَمن  اخت�شا�شاتها  مبا�شرة  في  ت�شتعين  اأْن  لل�شلطة 

والخت�شا�س.

م�دة )7(

ترفع ال�شلطة تقريرًا دوريًا كل �شنة عن اأعمالها واخت�شا�شاتها وما تم اإنجازه من مهام اإلى 

وزير الموا�شالت والت�شالت.

م�دة )8(

نة  ُيلغى القرار رقم )13( ل�شنة 2013 باإعادة ت�شكيل ال�شلطة المخت�شة بتنفيذ اأحكام المدوَّ

الدولية لأمن ال�شفن والمرافق المينائية وكل حكم يخالف اأحكام هذ القرار.
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م�دة )9(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

وزير املوا�سالت والت�س�لت

كم�ل بن اأحمد حممد

�شدر بتاريخ: 22 ربيع الآخر 1439هـ

المــــوافــــــــق: 9 يـنــــــــايـــــــــر 2017م
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اإعالن من هيئة تنظيم الت�س�لت

 اإعالن ب�س�أن عْزم هيئة تنظيم الت�س�لت

اإلغ�ء الرتخي�ص املمنوح ل�سركة )خدم�ت املعلوم�ت املتحركة ذ�م�م(

بناًء على طلب �شركة )خدمات المعلومات المتحركة ذ.م.م(، تعلن هيئة تنظيم الت�شالت 

عن عْزمها اإلغاء الترخي�س العادي لتقديم خدمات القيمة الم�شافة الممنوح لل�شركة المذكورة 

بتاريخ 8 فبراير 2005. وفي حالة رغبة اأيِّ �شخ�س العترا�س على هذا الإعالن، ُيرَجى اإخطار 

في  ن�شره  تاريخ  من  يومًا   30 اأق�شاه  موعد  في  لذلك،  الأ�شباب  ِذْكر  مع  كتابيًا،  بذلك  الهيئة 

الجريدة الر�شمية.

هيئة تنظيم الت�س�لت
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وزارة ال�سن�عة والتج�رة وال�سي�حة

اإعالن�ت مركز امل�ستثمرين

2018( ل�سنة 26اإعالن رقم )

ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�س�من

 

علي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

اأبل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأبل الدولية للتجارة(، الم�شجلة بموجب  عبدالعزيز ح�شن علي 

القيد رقم 92452، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة  وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  علي عبدالعزيز ح�شن علي اأبل، واإيمان نادر محمد 

ح�شن دواني.

2018( ل�سنة 27اإعالن رقم )

ب�س�أن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ كمال اأحمد 

ال�شعدون، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ال�شعدون القاب�شة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 100554، طالبا 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: كمال اأحمد ح�شن اأحمد ال�شعدون، ويو�شف 

كمال اأحمد ح�شن اأحمد ال�شعدون.

2018( ل�سنة 28اإعالن رقم )

ب�س�أن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

دلني  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

مكالنتي جال�س بريره مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )واحة الخليج للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 69701، طالبًا تحويل الفرعين الأول والخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

دلني مكالنتي  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون  األف   20،000 مقداره  عيني  وبراأ�شمال 

جال�س بريره )بحريني الجن�شية(، وكري�شنا بيالي �شانثاكوماران ناير )هندي الجن�شية(.

2018( ل�سنة 29اإعالن رقم )

ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب المحامية مها 

جابر، نيابة عن مريم عبدالنبي نزار البلو�شي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شبي�س لين اإنتيرير(، 
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ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،89640 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

Satender Dobriyal، و واإدخال كل من:  م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2000 )األفين( دينار بحريني، 

Kanchan Bhatt �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.

2018( ل�سنة 30اإعالن رقم )

ب�س�أن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل 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 )كراج ثالثمائة و�شتون ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

114108، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ نجمة 

�شلطانه محمد محمداأ�شلم محمددين، وقيامها باإجراءات التحويل.

2018( ل�سنة 31اإعالن رقم )

ب�س�أن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�س�من

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 )النخبة المتميزة العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،106072 رقم 

5،000 )خم�شة الف( ديناز بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: محمد محمد نعمان الغريب، ومحمد اأحمد محمد 

خفاجى، و�شارة خالد الكيال، ونعمان محمد الغريب.

2018( ل�سنة 32اإعالن رقم )

ب�س�أن اإ�سه�ر انته�ء اأعم�ل ت�سفية

�سركة )مركز التج�رة الع�ملي/ البحرين ذ�م�م(

 

ال�شركة ذات  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

الم�شئولية المحدودة )كي بوينت لالإدارة ذ.م.م9، باعتبارها الم�شفي القانوني لل�شركة ذات الم�شئولية المحدودة 

التي تحمل ا�شم )مركز التجارة العالمي/البحرين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 30015، طالبة اإ�شهار 

اإنتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و �شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات 

التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.

2018( ل�سنة 33اإعالن رقم )

ب�س�أن حتويل �سركة ت�س�من

اإىل موؤ�س�سة فردية 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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حبيب اإبراهيم وال�شيد جا�شم محمد حبيب، �شاحبا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )الفاتح روموفلز اأند لفتز/ 

اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 79742-1، طالَبين  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(، 

موؤ�ش�شة فردية، وي�شبح ا�شمها التجاري )الفاتح روموفلز(، وت�شبح با�شم ال�شيد/ جا�شم ال�شيد محمد حبيب 

اإبراهيم المو�شوي، وت�شجيلها على موؤ�ش�شته الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم  101055-1، وقيامه باإجراءات 

التحويل.

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

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

2018( ل�سنة 34اإعالن رقم )

ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه بدرية عبداللطيف 

ح�شن محمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فونيك�س ون كافيه(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 91151-

2، طالبة 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، واإدخال Sushmita Duttagupta �شريكة 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.

2018( ل�سنة 35اإعالن رقم )

ب�س�أن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ لولوة 

عبداهلل �شالح المحميد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الخوالد للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم  71900، طالبة تحويل الفرعين الثاني والثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شيدة/ لولوة عبداهلل �شالح المحميد.

2018( ل�سنة 36اإعالن رقم )

ب�س�أن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اإليه ال�شيدة/ نوال  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 

عبدالرحيم علي الخدري، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ا�شتراحة الرفاع(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 18384، طالبة تحويل الفرع رقم 3 من الموؤ�ش�شة الى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

 Nabeel Moidu و  الخدري،  علي  عبدالرحيم  نوال  لكل:  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقدره 

.Etavalath Moiduو ،Kunnoth
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2018( ل�سنة 37اإعالن رقم )

ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،70999 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  لــالإدارة(،  اأبيك�س  )�شكاى  ا�شم  تحمل  التي  الفردية 

القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة 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.

2018( ل�سنة 38اإعالن رقم )

ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد  

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

القيد رقم 112596، طالبًا  الم�شجلة بموجب  الإداريــة(،  التنمية لال�شت�شارات  ا�شم )عالم  التي تحمل  الفردية 

تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )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.

2018( ل�سنة 39اإعالن رقم )

ب�س�أن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شفاء الحفاري 

مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مراك�س لتن�شيق العالجات الطبية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،111879 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، واإدخال حنان امن�شور �شريكة معها 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.

2018( ل�سنة 40اإعالن رقم )

ب�س�أن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة )الأثير 

ال�شيد/  نيابة عن مالك  و�شريكه،  المرزوق  �شلمان ح�شن  اإبراهيم  ال�شيد ميرزا  ل�شاحبيها  ت�شامن(  للتدقيق/ 

اإبراهيم �شلمان ح�شن المرزوق، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الف�شاء الرقمي للحلول  خليل 

�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 112473، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 160،000 )مائة و�شتون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 

خليل اإبراهيم �شلمان ح�شن المرزوق، وغاز ال�شالم �س.�س.و لمالكها ال�شيد مح�شن مكي علي البني.
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اإعالن من غرفة البحرين لت�سوية املن�زع�ت 

الدعوى رقم 19 / 2017

اإعالن بقرار ت�سكيل الهيئة واجلل�سة الق�دمة اأم�مه� واحل�سور

المدعي: بنك الخير

وكيله�: المحامي فاطمة الحواج

 المدعى عليه: ماجد بدر الرفاعي

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

قرار رقم )26/ل40( ل�شنة 2017 ب�شاأن ت�شكيل هيئة ت�شوية النزاع في الدعوى 2017/19/

غرفة

ت�شكل هيئة ت�شوية النزاع في الدعوى المرفوعة للغرفة والمقيدة تحت الرقم 2017/19/

غرفة من ال�شادة التالية اأ�شمائهم:

رئي�ًشا 1 - القا�شي عبدالرحمن ال�شيد محمد المعاّل  

ع�شـــوا 2 - القا�شي خالد ح�شن عجاجي 

ع�شـــوا 3 - الأ�شتاذ محمد علي الوطني 

موعد الجل�شة الأولى 21 يناير 2018 ال�شاعة 11:30 �شباًحا

ت�شكيل  بقرار  اأعاله  المذكور  عليه  المدعى  المنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن  لذا 

الهيئة وموعد الجل�شة القادمة المذكوران اأعاله، لح�شوره اأو ممثله القانوني �شخ�شيًا اأو وكياًل 

المنازعات  ت�شوية  اإجــراءات  لئحة  باإ�شدار   2009 ل�شنة   )65( رقم  بالقرار  وذلك عمال  عنه 

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 املن�زع�ت 


