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�تعميم�ب�ضاأن
عطلة�عيد�الأ�ضحى�املبارك�لعام�1439هـ

ل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها  لعام 1439هـ، تعطَّ املبارك  الأ�شحى  مبنا�شبة عيد 
العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومني التاليني له، والتي ت�شادف اأيام الإثنني والثالثاء 
اأغ�شط�س  و23  و22  و21   20 املوافق  1439هـ  احلجة  ذا  و12  و11  و10   9 واخلمي�س  والأربعاء 

2018م.

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

�شدر بتاريخ: 7 ذي الحجـة 1439هـ
المــــــــوافـــق: 18 اأغ�شطــ�س 2018م
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وزارة�املوا�ضالت�والت�ضالت

�قرار�رقم�)7(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�نظام�تراخي�ص�نقل�الب�ضائع

وزير الموا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1976 باملوافقة على اتفاق تنظيم �شئون 

نقل الب�شائع بال�شيارات ال�شاحنة العمومية بني دولة البحرين واجلمهورية العربية ال�شورية،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1979م باملوافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور 

)الرتانزيت( بني دول اجلامعة العربية،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1987 يف �شاأن التاأمني الإجباري على امل�شئولية املدنية  

ل باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1996، النا�شئة عن حوادث املركبات، املعدَّ
وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 2001 بالت�شديق على اتفاقية تنظيم النقل الربي 
الدويل بالعبور )الرتانزيت( بني حكومة دولة البحرين وحكومة اململكة الأردنية الها�شمية،

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

لة بالقرار رقم )5( ل�شنة 2008، )3( ل�شنة 2003، املعدَّ
وعلى القانون رقم )33(  ل�شنة  2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم )20( ل�شنة 2012 بالت�شديق على اتفاقية النقل الربي الدويل بني حكومة 

مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية الرتكية،
وعلى قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادتني )17( 
و)18( منه، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، املعدلة بالقرار رقم 

)134( ل�شنة 2017،
وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت، املعدل 

باملر�شوم رقم )16( ل�شنة 2018،
وعلى لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام ال�شادرة  بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد،
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قرر�الآتي:
الف�ضل�الأول

اأحكام�عامة
مادة�)1(

الواردة يف لئحة تراخي�س  املعاين  النظام ذات  الواردة يف هذا  والعبارات  للكلمات  يكون 
املبينة  املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  ويكون   ،2015 ل�شنة   )11( رقم  العام  النقل  اأن�شطة 

قرين كلٍّ منها، وكل ذلك ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:
الالئحة: لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015.

ـــد�للجمـــارك: المر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنـــة 2002 بالموافقة على النظام  القانـــون�الموحَّ
ـــد للجمارك لـــدول مجل�س التعاون لـــدول الخليج العربيـــة، ولئحته التنفيذية  )القانـــون( الموحَّ

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.
عة ومعباأة داخل طرود اأو �شناديق اأو داخل حاويات، واأية  الب�ضائع: ت�شمل اأية مواد اأو �شلع، مَجمَّ
مـــواد �شائلة اأو غازية اأو �شائبـــة غير معباأة، وال�شيارات والمعدات والحيوانات، وكل مادة طبيعية 

اأو منَتج زراعي اأو حيواني اأو �شناعي اأو فكري.
ة  النقـــل�الداخلـــي�للب�ضائع:�نقل الب�شائع على الطـــرق البرية مقابل اأجر بوا�شطة مركبات معدَّ

لهذا الغر�س داخل حدود مملكة البحرين.
ة  النقـــل�الدولـــي�للب�ضائع: نقـــل الب�شائع على الطرق البرية مقابل اأجـــر بوا�شطة مركبات معدَّ

لهذا الغر�س من داخل مملكة البحرين اإلى خارجها اأو بالعك�س.
ة لنقل الب�شائع على الطرق البرية، ذات محور واحد  اأو  المركبـــة: اأيـــة �شاحنة اأو و�شيلة نقل معدَّ

محورين اأو اأكثر �شواًء كانت اأحادية اأو مزدوجة العجالت، وت�شمل الآتي:
بعد  المقطورة  المقطورة ون�شف  مة لجر  اآلي، م�شمَّ القاطرة: مركبة مزودة بمحرك   -1

ارتكاز جزء منها على موؤخرتها.
2- المقطورة: مركبة بدون محرك تجرها قاطرة اأو �شيارة اأو اأية اآلة اأخرى.

اأو  اأثناء ال�شير على القاطرة  3- ن�شف المقطورة: مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها 
ال�شيارة اأو الآلة التي تجرها.

�شة لهذا الغر�س. 4- اأية و�شيلة مخ�شَّ
ِخْدمـــات�مرافـــق�النقـــل:�الِخْدمـــات الم�شاندة لنقل الب�شائـــع على الطرق البريـــة بما في ذلك 
ِخْدمـــات المراكـــز اللوج�شتية والموانىء البريـــة ومراكز التحميل والتفريـــغ واأية خدمات اأخرى 

تتعلق بتلك المرافق.
المـــواد�الخطـــرة:�اأيـــة مادة �شلبة اأو �شائلـــة اأو غازية قد ت�شبِّب خطرًا علـــى البيئة اأو الإن�شان اأو 
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الكائنات الحية اأو الممتلكات العامة اأو الخا�شة.

مادة�)2(
نطاق��ضريان�النظام

مة للنقل الربي واأحكام لئحة تراخي�س اأن�شطة  مع مراعاة اأحكام التفاقيات الدولية املنظِّ
لل�شركات  الوزارة  ُت�شِدرها  التي  الرتاخي�س  على  النظام  هذا  اأحكام  ت�شري  العام،  النقل 

واملوؤ�ش�شات ملزاولة ن�شاَطي النقل الداخلي والنقل الدويل للب�شائع. 

الف�ضل�الثاين
عدد�املركبات�وزيادتها

املادة�)3(
عدد�املركبات

�س  �شة لمزاولة ن�شاط النقل الداخلي للب�شائع المرخَّ اأ - يجـــب األ يقل عـــدد المركبات المخ�شَّ
به عن )5( ول يزيد عن )20( مركبة.

�س  �شة لمزاولة ن�شاط النقل الدولي للب�شائع المرخَّ ب - يجـــب األ يقل عدد المركبـــات المخ�شَّ
به عن )5( ول يزيد عن )25( مركبة.

مادة�)4(
�س به، وذلك بتقدمي طلب  �س له زيادة عدد املركبات يف مزاولة الن�شاط املرخَّ يجوز للمرخَّ

لالإدارة على النموذج الـُمعد لهذا الغر�س اأو ب�شكل اإلكرتوين، م�شفوعًا بالبيانات الآتية:
 اأ - ك�شف بعدد مركباته العاملة في مزاولة الن�شاط.

�س له في زيادة عدد المركبات، من عقود وغيرها. ب - ما يفيد حاجة المرخَّ
ج - بيان عدد ونوع وموا�شفات المركبات الذي يرغب في اإ�شافتها لن�شاطه.

د - ك�شف بعدد ال�شائقين العاملين في مزاولة الن�شاط.
ق ح�شابات معتَمد. هـ - تقرير مالي من مدقِّ

و - اأية بيانات اأخرى تطلبها الإدارة.

مادة�)5(
تتولى الإدارة درا�شة طلب زيادة عدد املركبات خالل )15( يومًا من تاريخ تقدميه، والتاأكد 
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من مالءمته لواقع قطاع النقل العام مبملكة البحرين، وتاأثريه على الزدحام املروري والبيئة 
تراها  التي  الأخرى  العتبارات  من  ذلك  وغري  للن�شاط،  له  �س  املرخَّ اأداء  وم�شتوى  العمرانية 

الإدارة.

مادة�)6(
ترفع الإدارة تو�شياتها النهائية بعد درا�شة الطلب لوكيل الوزارة للبتِّ النهائي فيه، وُي�شِدر 
م الطلب  وكيل الوزارة قراره باملوافقة اأو بالرف�س خالل )15( يومًا من تاريخ رْفعه، وُيخَطر مقدِّ

ي هذه املدة دون رد مبثابة رْف�س �شْمني للطلب. بالقرار ال�شادر ب�شاأنه، وُيعترَب ُم�شِ

مادة�)7(
م الطلب التََّظلُّم لدى الوزير من القرار ال�شادر برْف�س طلبه خالل )30( يومًا  يجوز ملقدِّ

ْمني. ْف�س ال�شِّ من تاريخ اإخطاره، اأو خالل )45( يومًا من تاريخ تقدمي الطلب يف حالة الرَّ

الف�ضل�الثالث

موا�ضفات�املركبات�واأبعادها�وا�ضرتاطاتها
مادة�)8(

مع مراعاة اأحكام املادة )20( من الالئحة، يجب اأْن تكون املركبات يف حالة فنية �شليمة، 
واأْن تخ�شع لفح�س فني و�شيانة دورية، مع تزويدها ب�شجل لل�شيانة يوؤكد �شالحيتها للنقل.

مادة�)9(
ْنع عند  ْنع املركبة اأكرث من )15( �شنة مبا فيها �شنة ال�شُّ يجب اأْن ل يكون قد م�شى على �شُ
طلب بطاقة الت�شغيل، ويف جميع الأحوال ل يجوز ترخي�س املركبة بعد مرور )20( �شنة من تاريخ 

ْنع. ال�شُّ

مادة�)10(
د اأبعاد املركبات ِوْفقًا لال�شرتاطات ال�شادرة بهذا ال�شاأن من قبل الوزارة. حتدَّ
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مادة�)11(
ا�ضرتاطات�الأمن�وال�ضالمة�يف�املركبات�

ل  مو�شَّ لل�شدمات  ممت�س  وجانبي  واأمامي  خلفي  ام  ب�شدَّ دة  مزوَّ املركبة  تكون  اأْن  يجب 
ب�شكل جيد بج�شم املركبة ِوْفقًا ملوا�شفات حواجز ال�شاحنات ال�شادرة عن هيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون اخلليجي.

مادة�)12(
يجب املحافظة على املركبة بحالة جيدة، واأْن تكون قابلة لال�شتخدام يف جميع الأوقات، كما 

يجب تزويدها باملعدات والتجهيزات التالية:
اأ - لوح �شوئي باللون البرتقالي)Flasher( على مق�شورة القيادة.

ب - توفير ثالثة مثلثات باألوان عاك�شة للتحذير في الحالت الطارئة اأو في حالة وقوع حادث.
ايتا حريق، وفيوزات )من�شهرات( احتياطية، �شالحة لال�شتخدام.  ج - طفَّ

د - حقيبة اإ�شعافات اأولية في المركبة مع وجود مل�شق يدل على مكان وجودها.
هــــ  - �شرائـــح )�شرائـــط( عـــاك�شة، تو�شـــع على حافة جانبـــي المـــركبة وخلفيتهـــا ليمكن روؤية 

المركبة من ِقَبل م�شتخدمي الطرق الآخرين في الحالت التي تقل فيها الروؤية.
تة في موؤخرة المركبة وكاميرا ُت�شتخَدم عند الرجوع للخلف. ا�شات مثبَّ و - ح�شَّ

ز - جهاز لِحْفظ معلومات ال�شرعة و�شاعات العمل وفترات التوقُّف وخط ال�شير.

مادة�)13(
وعلى  وال�شالمة،  الأمن  ل�شرتاطات  املركبة  ا�شتيفاء  من  التاأكد  له  �س  املرخَّ على  يجب 

الأخ�س التاأكد من:
 اأ - عدم وجود ت�شريب في الزيوت، واأنَّ المركبة م�شانة جيدًا.

 ب - اأْن تكون الإطارات في حالة جيدة و�شغط الهواء فيها ح�شب القيا�شات المعتَمدة لها.
 ج - �شالمة جميع مرايا المركبة، واأنها ح�شب المعايير وال�شتراطات المعتَمدة.

 د - وجـــود العاك�شـــات الخلفيـــة والجانبية والأمامية فـــي حالة جيدة و�شليمـــة ومطابقة للمعايير 
المعتَمدة.
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ا�ضرتاطات�نْقل�احلمولة�على�املركبات
مادة�)14(

ملْنع  ومكان احلمولة  ال�شائق  بني مق�شورة  تف�شل  بحواجز  زة  املركبة جمهَّ تكون  اأْن  يجب 
ك احلمولة ودخولها اإلى مق�شورة ال�شائق، واأْن تكون هذه احلواجز ذات ارتفاع كاف ملْنع  حترُّ

ك الأمامي للحمولة، ويجب اأْن ل يقل عْر�س احلاجز عن عْر�س املركبة. التحرُّ

مادة�)15(
يجب و�شع احلمولة املنقولة فوق املركبة ب�شكل جيد، واأْن يتم رْبُطها وت�شقيفها باإحكام، واأْن 
وماأمونة، وعلى  التحميل محفوظة بطريقة منتظمة  اأدوات  و�شائر  ْبط واحلْزم  الرَّ اأدوات  تكون 
ك اأثناء ال�شري اأو يوؤدي اإلى �شقوطها اأو اإحداث �شجة، ويجب ب�شفة  وجه ل يجعلها ُعْر�شة للتحرُّ

خا�شة مراعاة ما ياأتي:
اأ - األ ينُتج عنها اأيُّ خطر على الأ�شخا�س اأو ت�شبِّب �شررًا لالأموال العامة اأو الخا�شة.
�س الغير للخطر اأو ي�شايقهم. ب - األ ت�شبِّب �شو�شاء ول يتطاير منها ما ي�شر اأو يعرِّ

زان المركبة اأو قيادتها للخطر. �س اتِّ ج - األ توؤثر على روؤية ال�شائق اأو تعرِّ
د - األ تحُجب الإ�شارات اليدوية اأو اإ�شارات التجاه اأو اأنوار المركبة والعد�شات العاك�شة اأو اأرقام 

اللوحات المعدنية.
تة  هـ  - اأْن تكــون جميع الأدوات الم�شتعَملة لَرْبط الحمولة وتنظيمها وحمايتها متينة و�شليمة ومثبَّ

جيدًا بما يمنع �شقوطها اأو انزلقها اأو تقطيعها.

مادة�)16(
نْقل�املواد�اخلطرة

املادة  الأخ�س  وعلى  التنفيذية،  القانون ولئحته  املن�شو�س عليها يف  الأحكام  مع مراعاة 
َقيُّد بالآتي: �س له عند نْقل املواد اخلطرة التَّ )179( منها، يجب على املرخَّ

اأ - وجـــود �شجل بالمركبة يحتوي على بيانات ومعلومات تبيِّن طبيعة وكمية ونوع المادة المنقولة 
ورخ�شة اأو ت�شريح حيازتها واقتنائها. 

 ب - الح�شـــول علـــى الت�شريـــح الالزم من الجهـــات المخت�شة عند القيام بنْقـــل اأيٍّ من المواد 
الخطرة.

دة بالت�شريـــح ال�شادر  ج - اللتـــزام ب�شـــروط الأمن وال�شالمـــة وال�شتراطات الأخـــرى المحدَّ
�س لنْقلها من م�شدر الحمولة اإلى مق�شدها. للمركبة وعلى الم�شار المخ�شَّ
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ح نوع المادة الخطرة والرمز الدولي  ع لوحات تحذيرية على جانبي وخلف المركبة، تو�شِّ  د - و�شْ
لهذه المادة، اإْن ُوِجد.

 هـ - اإطفــاء محرك المــركبة عند تعبئة اأو تفريغ المواد الخطرة اأو المحروقات، تحت مالحظة 
م في وي�شرف على التعبئة والتفريغ. �شخ�س مخت�س يتحكَّ

تًا على مقطـــورة ال�شائق،  ـــع علـــم اأحمر يظهر من الأمـــام والخلف والجانبين يكـــون مثبَّ و - و�شْ
وُت�شتبَدل به في الليل م�شابيح كهربائية حمراء من النوع الماأمون عند نْقل المواد الكيميائية 

الخطرة ب�شورة �شائلة اأو �شائبة.
ـــح ا�شم وهاتف الجهـــة الناقلـــة اأو الخبير الذي يمكـــن الت�شال به عند  ـــع مل�شـــق يو�شِّ  ز - و�شْ

ال�شرورة.
�شة في مجال التعامل مع   ح - يجب اإخ�شاع �شائقي مركبات نْقل المواد الخطرة لدورات متخ�شِّ

هذه المواد.

مادة�)17(
دة دة�واملجمَّ نْقل�الب�ضائع�املربَّ

دة اأْن يتوافر فيها الآتي:  دة واملجمَّ �شة لنقل الب�شائع املربَّ ُي�شرَتط يف املركبات املخ�شَّ
 اأ - وحدة تبريد ذات طاقة كافية لتاأمين درجات الحرارة المطلوبة تنا�شب الب�شائع المنقولة.

 ب - اأجهزة ت�شجيل درجة الحرارة.
 ج - طالء �شندوق المركبة بمادة عازلة لالأ�شعة من الخارج. 

 د - ما ي�شمح بمراقبة درجة حرارة المق�شورة من الخارج.
 هـ - م�شاحة اإ�شافية ت�شمح ب�شهولة تحميل المق�شورة اأو اإفراغها. 

مادة�)18(
�شة لنقل الثلج اأو اللحوم اأو الألبان وم�شتقاتها  دة به املركبة املخ�شَّ ُي�شرَتط يف ال�شندوق املزوَّ

اأو الأ�شماك اأو الطيور املذبوحة، ما يلي:
اج غير القابل لل�شداأ، اأو بالألمنيوم اأو الق�شدير الجيد، اأو  نًا من الداخل بال�شَّ اأ - اأْن يكون ُمَبطَّ

اأية مواد اأخرى تراها الإدارة اآمنة لنْقل مثل هذه الأ�شياء.
رة. ب - اأْن يكون م�شتوفيًا لال�شتراطات ال�شحية المقرَّ

�س لها في ال�شندوق، كما ل ُي�شمح بركوب  ج - عـــدم ال�شمـــاح بنقل اأية مواد اأخرى غير المخ�شَّ
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الأ�شخا�س في ال�شندوق ولو كان فارغًا.

 
مادة�)19(

دة ب�شهريج لنْقل املاء اأو غريه من املواد ال�شائلة، وَجَب اأْن تتوافر فيه  اإذا كانت املركبة مزوَّ
ال�شروط الآتية:

 اأ - اأْن يكـــون م�شنوعـــًا مـــن معدن متيـــن ِطبقًا لأ�شـــول ال�شناعة، ويجوز لـــالإدارة تحديد مادة 
الأليـــاف الزجاجية )الفايبـــر جال�س( اأو البال�شتيـــك اأو اأية مادة تراها اآمنـــة لنقل المواد 
ال�شائلـــة - بح�شـــب نوع كل �شائـــل - �شريطة موافقة الجهات المعنية، مـــع اإرفاق �شهادة من 
اخلة في ت�شنيعها لتخزين المياه اأو غيرها  عة ب�شالمة تلك المادة والمواد الدَّ نِّ الجهة الُم�شَ

ب ال�شوائل منها. من المواد ال�شائلة - بح�شب الأحوال - و�شمان عدم ت�َشرُّ
الت خا�شة بطريقة �شليمة واآمنة، وب�شكل بي�شاوي اأو دائري. تًا على حمَّ  ب - اأْن يكون مثبَّ

 ج - اأْن تكـــون فتحـــه َمـــْلِء ال�شهريج في اأعلى جزء منـــه، واأْن ُيْحَكم اإغالق غطائهـــا، واأْن يكون 
زًا ب�شنبور للتفريغ مقفول وُمْحَكم ل ي�شمح بت�شريب ال�شوائل. مجهَّ

ب الغازات عند زيادة ال�شغط داخله. ام يكفل ت�َشرُّ دًا ب�شمَّ  د - اأْن يكون مزوَّ
ــاج  نة بالق�شــديـــر اأو ال�شَّ  هــــ - اأْن تكـــون �شهاريج نْقل ميـــاه ال�شـرب اأو ال�شوائـــل الغذائية مَبطَّ
الُمَجْلَفَنيـــن اأو ما ي�شابههما مـــن المعادن اأو المواد التي ل تتفاعل كيميائيًا مع ال�شوائل، واأْن 
تكـــون مطلية من الخارج بمادة مانعة لل�شداأ، وُت�شتثَنى من ذلك ال�شهاريج الم�شنوعة من 
ر على �شهاريج نقل المياه بعالمة  مادة )الفايبر جال�س(. وفي جميع الأحوال يجب اأْن يوؤ�شَّ

تميِّزها عن غيرها.

مادة�)20(
دة به املركبة َّ لنْقل مواد ميكن اأن ينبعث منها غبار اأو  اإذا كان ال�شندوق اأو ال�شهريج املزوَّ
�شهم للخطر  روائح كريهة اأو من �شاأنها اإيذاء م�شتعملي الطريق اأو اجلمهور اأو اإزعاجهم اأو َتَعرُّ
ى بغطاء متني مينع اإثارة اأي غبار اأو رائحة اأو اأي �شيء من  َوَجَب اأْن يكون ُمْحَكم الإغالق اأو مغطَّ

احلمولة اأثناء �شريها.

مادة�)21(
دها  دة به، الأبعاد التي حتدِّ ل يجوز اأْن تتجاوز اأبعاد املركبة مع ال�شندوق اأو ال�شهريج املزوَّ

الوزارة.
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مادة�)22(
دة به املركبة اإل بت�شريح  ل يجوز زيادة طول اأو عْر�س اأو ارتفاع احلمولة عن ال�شندوق املزوَّ
خا�س من الإدارة بالتن�شيق مع الإدارة العامة للمرور، وبعد تقدمي ملحق لوثيقة التاأمني الأ�شلية 
للمركبة، وُيحَظر  الأمامية  الناحية  الأبعاد املذكورة من  ُي�شمح بتجاوز  الزيادة، ول  ي تلك  يغطِّ

ع اأحمال على كبينة املركبة. و�شْ
ويف حالة الت�شريح للمركبة بزيادة طول اأو عْر�س اأو ارتفاع احلمولة عن ال�شندوق، يجب 
يَّز احلمولة البارزة من خلف املركبة ومن جوانبها ومن اأعالها بعالمة حتذير حمراء اللون  اأْن ُتَ
اأو راية حمراء بارزة، بحيث تكون وا�شحة الروؤية لقائدي املركبات الأخرى، وَتيَّز ب�شوء اأحمر 

لياًل.

مادة�)23(
نْقل�احليوانات�احلية

�شة لنْقل احليوانات احلية ما يلي: يجب اأْن يتوفر يف املركبات املخ�شَّ
دة به المركبة م�شنوعة اأو مغطاة بمادة تمنع النزلق.  اأ - اأْن تكون اأر�شية ال�شندوق المزوَّ

ْعف  دة به المركبة عن �شِ �س لكل طابق من ال�شندوق المزوَّ  ب - األ يقـــل ارتفاع الفـــراغ المخ�شَّ
ى �شقـــف ال�شندوق بغطاء عازل لحمايـــة الحيوانات من العوامل  ارتفـــاع الحيوان، واأْن يغطَّ

الجوية.
زة فنيًا لنوع الحيوانات المنقولة لتاأمين �شالمتها.   ج - اأْن تكون المركبة مجهَّ

الف�ضل�الرابع
اللتزامات�وامل�ضئوليات

اللتزامات
مادة�)24(

�س  �س له كتابة ا�شمه التجاري و�شعاره اأو عالمته التجارية والن�شاط املرخَّ يجب على املرخَّ
ده الإدارة.  به على املركبة من اجلانبني، بحيث ميكن روؤية ذلك بو�شوح، وذلك ِطبقًا ِلـما حتدِّ

مادة�)25(
�س لإيواء املركبات  مع مراعاة اأحكام املادة )28( من الالئحة، ُي�شرَتط يف املكان املخ�شَّ
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مايلي:
 اأ - اأْن يكون في منطقة �شناعية اأو خدمية.

 ب - اأْن تكـــون م�شاحته كافيـــة ل�شتيعاب 100% من المركبات في ن�شـــاط نْقل الب�شائع الداخلي 
و30% من المركبات في ن�شاط نْقل الب�شائع الدولي.

رًا بارتفاع ل يقل عن )1.2( متر. ج - اأْن يكون ُم�َشوَّ
 د - اأْن يكون له مدخل وا�شع لت�شهيل دخول وخروج المركبات.

�س له التجـــاري بحجم )1متر ×60 �شم( على الأقل،  هــــ - اأْن تكـــون له لفتة تحمل ا�شم المرخَّ
من المعدن اأو من مادة ثابتة توافق عليها الإدارة.

�س له متى كانت �شاحة الإيواء داخل م�شتودع.   دة للمرخَّ ح المواقف المحدَّ ع لفتة تو�شِّ و - و�شْ
دها الإدارة.  ز - اأية ا�شتراطات اأخرى تحدِّ

املادة�)26(
�س له اللتزام بالآتي: يجب على املرخَّ

�ـــس به، ويتمتع   اأ - اأْن يكـــون لديـــه مديـــر م�شئول عن الأعمـــال الفنية والإداريـــة للن�شاط المرخَّ
بالخبرة العملية الالزمة.

ن فيه كافة بيانات العقود المتعلقة بعمليات النْقل   ب - اأْن يم�شك �شجاًل منتِظمًا، ومت�شل�شاًل تدوَّ
وخا�شـــة اأ�شماء وبيانـــات الجهات والأ�شخا�ـــس المتعاَقد معهم، وتاريخ ومـــدة وقيمة العْقد 

واأوقات النْقل.
 ج - توفيـــر م�شتودعات كافية ومنا�شبـــة لأنواع الب�شائع الُمَت�َشلَّمة مـــن المر�ِشل )ال�شاحن( التي 

يتطلَّب الأمر تخزينها لحين نْقلها اأو ت�شليمها للمر�ِشل.
 د - توفير عدد )2( �شائق للتناوب في قيادة المركبة في رحالت النْقل الدولي للب�شائع.

مادة�)27(
تابعيه يف  من  اأيٍّ  اأو  له  �س  املرخَّ على  يجب  للجمارك،  د  املوحَّ القانون  اأحكام  مراعاة  مع 

ن�شاط نْقل الب�شائع الدويل ما يلي:
ي الأ�شرار التـــي قد تتعر�س لها الب�شائع اأثناء  اأ - الحتفـــاظ بوثيقـــة تاأمين �شارية المفعول تغطِّ

النْقل، اإ�شافة الى وثيقة تاأمين الطرف الثالث. 
 ب - متابعة عملية نْقل الب�شائع عند التحميل والتفريغ.
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لة ووثيقة ال�شحن.  ج - الحتفاظ بقوائم الب�شائع الُمَحمَّ
 د - تحميل الب�شائع من المواقع الخا�شة بها.

هـ - اللتزام بالحمولت والأوزان للمركبة.

مادة�)28(
د للجمارك اخلا�شة بتحديد طرق معينة ل�شرْي الب�شائع،  اأحكام القانون املوحَّ مع مراعاة 
�س له وال�شائق ا�شتخدام املركبة املنا�شبة لنوع الب�شاعة عند نْقلها، واأْن ي�شلك  يجب على املرخَّ
د َوَجَب اأْن ي�شلك  خط نْقل الب�شائع املتَفق عليه يف وثيقة النقل، فاإذا مل ُيتََّفق على خط �شرْي محدَّ

اأف�شل واأق�شر خط �شرْي معتاد للنْقل.

مادة�)29(
ع لئحة ل�شكاوى املنتفعني باخِلْدمات ت�شتمل على كافة الأحكام  �س له و�شْ يجب على املرخَّ
والإجراءات اخلا�شة بتقدمي ال�شكوى والبتِّ فيها، ويجب عليه اعتماد هذه الالئحة من الإدارة 
موقعه  وعلى  ه  مبقرِّ بارز  مكان  يف  بو�شعها  ون�شرها  الرتخي�س،  تاريخ  من  اأ�شهر  ثالثة  خالل 

الإلكرتوين.

امل�ضئوليات
مادة�)30(

اأو  العامة  بالطرق  الن�شاط  امل�شتخَدمة يف  املركبة  اإيقاف  ال�شائق  اأو  له  �س  للمرخَّ ل يجوز 
ُعها بالطرق العامة اأو اأر�شفتها اأو يف الأرا�شي  املناطق ال�شكنية، كما ل يجوز تفريغ الب�شائع وو�شْ

غري املبنية اأو غري املحاطة باأ�شوار خارجية.

مادة�)31(
يجب عدم قيادة ال�شائق للمركبة لأكرث من ثماين �شاعات م�شتمرة خالل يوم عمل واحد، 
ويجب مْنُحه راحة ل تقل عن ثماين �شاعات م�شتمرة قبل البدء مرة اأخرى يف قيادة اأية مركبة.

مادة�)32(
يجب على ال�شائق يف نقل الب�شائع الدويل ت�شجيل �شاعات القيادة والراحة كل اأربع وع�شرين 
ل فيه بيانات كل رحلة، مبا  �شاعة يف دفرت ال�شائق اأو اأي جهاز اإلكرتوين، والذي يجب اأن ت�شجَّ
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�س له وعنوانه الرئي�شي والكيلومرتات التي مت قْطُعها، وا�شم  يف ذلك رقم املركبة وا�شم املرخَّ
م�شاعد ال�شائق، وتوقيع ال�شائق. 

مادة�)33(
بالقرب  اأو  املواد اخلطرة،  الب�شائع، وخا�شة  اأية مركبة تنقل  اأثناء قيادة  التدخني  ُيحَظر 

منها مل�شافة ل تقل عن 10 اأمتار.

مادة�)34(
اء  ُعفت جرَّ يَقَظُته قد �شَ اأو  اإذا كانت قدرته  اأية مركبة  لل�شائق بقيادة  ال�شماح  يجب عدم 
التعب والإرهاق، اأو مر�ٍس عار�س اأو اأيِّ �شبب يجعل من قيادته للمركبة غري اآمنة، وعليه التَّوُقف 

فورًا عن القيادة اذا اأمَلَّ به �شيء من ذلك.

مادة�)35(
واآمن،  ب�شكل جيد  تة  مة ومثبَّ اأنَّ احلمولة منظَّ التاأكد من  اإل بعد  املركبة  يجب عدم قيادة 

ويجب يف كل الأوقات التاأكد من توزيع وْزن احلمولة بالت�شاوي على املركبة.

دخول�املركبات�غري�امل�ضجلة�ململكة�البحرين�
مادة�)36(

اإلى  اأحكام املواد من )214(  اأحكام القانون ولئحته التنفيذية وعلى الأخ�س  مع مراعاة 
)220( من الالئحة التنفيذية، يجوز لالإدارة الت�شريح للمركبات غري امل�شجلة مبملكة البحرين 

بدخول اأرا�شيها، ِوْفقًا لل�شروط الآتية:
�شًا لها من �شلطات بلدها الأ�شلي للعمل في ن�شاط نْقل الب�شائع. اأ - اأْن تكون مرخَّ

لة بالب�شائع مع تحديد نوعها وحجمها وكميتها، واأل تحمل ركابًا عدا  ب - اأْن تكون المركبة محمَّ
ال�شائق وم�شاعده.

د للجمارك  ج - اللتـــزام بالأحكام الخا�شة بنْقل الب�شائع المن�شو�ـــس عليها في القانون الموحَّ
والالئحة وهذا النظام.
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الف�ضل�اخلام�ص

فْقد�الرتخي�ص�اأو�بطاقة�الت�ضغيل
مادة�)37(

اأو  للرتخي�س  تالف  اأو  فاقد  لالإدارة ل�شتخراج بدل  التقدم بطلب  له  �س  املرخَّ يجب على 
هت  �ُشوِّ اأو  ُطِم�شت  اأو  تلف  منهما  باأيٍّ  حلق  اأو  منهما  اأيٍّ  فْقد  حال  يف  وذلك  الت�شغيل،  بطاقة 

ه الإدارة لهذا الغر�س، م�شفوعًا بامل�شتندات الآتية: بياناتها، على النموذج الذي تعدُّ
هت اأو اأ�شبحت ل ُتقراأ، اأو ما يفيد  اأ  - الترخي�ـــس اأو بطاقـــة الت�شغيل التي تلفت اأو ُطِم�شت اأو �ُشوِّ

الفْقد حال حدوثه.

ب - ن�شخة من بطاقة اإثبات ال�شخ�شية ل�شاحب الترخي�س اأو بطاقة الت�شغيل.

رة. ج - �شداد الر�شوم المقرَّ

مادة�)38(
تتولى الإدارة بحث طلب ا�شتخراج بدل فاقد اأو تالف للرتخي�س اأو بطاقة الت�شغيل ومطابقة 
بدل  الإدارة  ت�شتخِرج  البيانات  ق من مطابقة  التََّحقُّ وبعد  لديها.  املوجودة  البيانات  بياناته مع 

فاقد اأو تالف للرتخي�س اأو بطاقة الت�شغيل.

الف�ضل�ال�ضاد�ص
رْف�ص�جتديد�الرتخي�ص�وبطاقة�الت�ضغيل

مادة�)39(
رْف�ص�جتديد�الرتخي�ص

ومتطلبات  �شروط  كافة  له  �س  املرخَّ ي�شتوِف  اإذا مل  الرتخي�س  رْف�س جتديد  الإدارة  على 
الرتخي�س املن�شو�س عليها يف الالئحة وهذا النظام.

مادة�)40(
رْف�ص�جتديد�بطاقة�الت�ضغيل

على الإدارة رْف�س جتديد بطاقة الت�شغيل اإذا اأ�شبحت املركبة غري �شاحلة لنْقل الب�شائع، 
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اأو تخلَّف اأيٌّ من ال�شروط الالزمة للتجديد.

الف�ضل�ال�ضابع
اأحكام�ختامية

مادة�)41(
توفيق�الأو�ضاع

واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  على  يجب  الالئحة،  من   )43( باملادة  الواردة  الأحكام  مراعاة  مع 
�س لها وقت العمل باأحكام هذا النظام توفيق اأو�شاعها مبا يتفق واأحكامه خالل  القائمة واملرخَّ

�شنة من تاريخ العمل به. 

مادة�)42(
اجلزاءات�والتدابري

والتدابري  اجلزاءات  تطبَّق  القانون،  من   )46( املادة  يف  الواردة  بالعقوبات  الإخالل  دون 
تابعيه  من  اأيٍّ  اأو  له  �س  املرخَّ مخالفة  حالة  الالئحة يف  من   )37( املادة  عليها يف  املن�شو�س 

لأحكام هذا النظام.

مادة�)43(
تنفيذ�القرار�والعمل�به

على وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد تنفيذ هذا النظام، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 
ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�املوا�ضالت�والت�ضالت
�كمال�بن�اأحمد�محمد

                                                                                        
�شدر بتاريــــخ: 24 ذي القعدة 1439هـ
المــــوافـــــــــــق: 6 اأغ�شـطـــــــ�س 2018م
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م�ضرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)45(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�اإلغاء�ترخي�ص�بنك�جملة�تقليدي�لـ)بنك�الكويت�واآ�ضيا/�معفاة(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الطالع  بعد 

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

قرر�الآتي:
مادة�)1(

ُيلغى ترخي�س بنك جملة تقليدي لـ)بنك الكويت واآ�شيا/ معفاة(، املمنوح بتاريخ 3 دي�شمرب 
ل حتت ال�شجل التجاري رقم 11177. 1980م وامل�شجَّ

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

محافظ�م�ضرف�البحرين�املركزي
ر�ضيد�محمد�املعراج

�شدر بتاريخ: 3 ذي الحجة 1439هـ 
الـمــــوافــــــق: 14 اأغ�شطـ�س 2018م
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وزارة�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

اإعالنات�مركز�امل�ضتثمرين

اإعالن�رقم�)583(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ذات�م�ضئولية�محدودة

اإلى��ضركة�ال�ضخ�ص�الواحد
يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شيفن نايت�س للحلول الإدارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
114244، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 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.

اإعالن�رقم�)584(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية
اإلى��ضركة�ال�ضخ�ص�الواحد

/ ال�شيدة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
هناء عبدالح�شين ح�شن الإ�شكافي نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لوؤلوؤة ال�شحراء لل�شقق 
اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة  رقــم54714،  القيد  بموجب  الم�شجلة  المفرو�شة(، 
�شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ جميل يو�شف 

احمد الغناه .

اإعالن�رقم�)585(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإلى��ضركة�ذات�م�ضئولية�محدودة

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه  ال�شيدة/ اإيمان 
اإبراهيم غلوم علي اأكبر، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شفير للعقارات(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 88327، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
اأكبر، وح�شام محمود  اإبراهيم غلوم علي  اإيمان  مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 

محمد الم�شرى.
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اإعالن�رقم�)586(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ذات�م�ضئولية�محدودة

اإلى��ضركة�ال�ضخ�ص�الواحد

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الأدهم لالإنتاج وتنظيم الموؤتمرات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال  رقم -114503، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

مقداره 2500 )األفان وخم�شمائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لعلياء ماهر نجيب محمد فخرى.

اإعالن�رقم�)587(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ال�ضخ�ص�الواحد

�اإلى��ضركة�ذات�م�ضئولية�محدودة
  

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ خالد �شالح 
قبيظة الوادعي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الهرم للتخفي�شات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،119079 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ عبدالوهاب علي يحيى الهتار �شريكًا 

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

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

اإعالن�رقم�)588(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ذات�م�ضئولية�محدودة

اإلى��ضركة�ال�ضخ�ص�الواحد
�

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
 ،95531 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  الدولية  )اإن�شبكتا  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 100،000 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لنجاة حافظ ال�شيد اأحمد.

اإعالن�رقم�)589(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإلى��ضركة�ذات�م�ضئولية�محدودة
الموؤ�ش�شة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  يعلن مركزالبحرين 
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الفردية التي تحمل ا�شم )كريمز للمقاولت والتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 115988، 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.
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.

اإعالن�رقم�)590(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ذات�م�ضئولية�محدودة��اإلى��ضركة�ال�ضخ�ص�الواحد�

 
يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك ال�شركة ذات 
الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مقهى ومطعم جنة النخيل ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 86956-
1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 10،000 
)ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وذلك بناًء على تنازل كل من المالَكين  ال�شيد/ بندر �شعود ثويران حامد المطيري 
وال�شيدة/ �شباح ثاني خليل اإبراهيم فزيع عن �شجل ال�شركة  لل�شيدة/ اأني�شة علي ح�شن فردان لي�شبح ملكًا لها.

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.

اإعالن�رقم�)591(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ال�ضخ�ص�الواحد

اإلى��ضركة�ذات�م�ضئولية�محدودة

عمار  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن   
علي اإبراهيم المحرو�س، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإوي�ش�س لل�شيافة �س.�س.و(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 86825، 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: عمار علي اإبراهيم المحرو�س، 

وهاني رجا ق�شطنطين.

اإعالن�رقم�)592(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ذات�م�ضئولية�محدودة�اإلى��ضركة�ال�ضخ�ص�الواحد

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )قب�س القاب�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 93548، طالبين 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان 

وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ �شعد بن محمد بن عو�س بن لدن.
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رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)593(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية��اإلى��ضركة�ت�ضامن

اأميرة من�شور  اإليه  باأنه قد تقدمت  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  يعلن مركزالبحرين 
عبدال�شمد عبدالرحيم �شدري، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )التوقيع للدعاية والإعالن(، الم�شجلة 
ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة    ،  4-39078 رقم  القيد  بموجب 
وبراأ�شمال مقدره1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأميرة من�شور عبدال�شمد عبدالرحيم 

�شدري، وماهوميد �شادق عبدالرحيم ور�شلي، ومظفر ور�شلي، وعبيد اأور رحمان �شم�شي

اإعالن�رقم�)594(�ل�ضنة�2018
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية�اإلى��ضركة�ذات�م�ضئولية�محدودة

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب ح�شن �شعيد 
المخرق، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المخرق ل�شيانة المعدات والمكيفات(، الم�شجلة 
اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 94009-2، طالبًا  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: علي �شعيد محمد المخرق، 

.Mizanur Shakil Uddinو


