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 �أمر ملكي رقم )44( ل�سنة 2019

مبْنـح 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 فى �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـمنح و�شام البحرين من الدرجة الأوىل اإىل �شعادة ال�شيخ عزام مبارك ال�شباح �شفري دولة 

الكويت.

�ملادة �لثانية

ُيـعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 29 ذي القعدة 1440هـ

الموافق: 1 اأغـ�شـطـــــــ�س 2019م
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 قر�ر رقم )13( ل�سنة  2019 

 باإ�سافة بع�ض توريد�ت �جلهات �حلكومية �إىل �لتوريد�ت �ملعفاة من �سريبة

 �لقيمة �مل�سافة �لو�ردة يف �جلدول �ملر�فق للقر�ر رقم )43( ل�سنة 2018

ب�ساأن توريد�ت �جلهات �حلكومية �ملعفاة و�خلا�سعة ل�سريبة �لقيمة �مل�سافة

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على قانون �شريبة القيمة امل�شافة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 

2018، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )12( ل�شنة 2018،

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2018 ب�شاأن توريدات اجلهات احلكومية املعفاة واخلا�شعة 

ل�شريبة القيمة امل�شافة،

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

الواردة  امل�شافة  القيمة  �شريبة  من  املعفاة  احلكومية  اجلهات  توريدات  اإىل  ُيـ�شاف 

املعفاة  احلكومية  اجلهات  توريدات  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )43( رقم  للقرار  املرافق  اجلدول  يف 

واخلا�شعة ل�شريبة القيمة امل�شافة، التوريدات الواردة يف اجلدول املرافق لهذا القرار.

�ملادة �لثانية

اأحكام هذا القرار،  – تنفيذ  – ُكـلٌّ فيما يخ�شه  على الوزراء وروؤ�شاء اجلهات احلكومية 

وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ:29 ذي القعدة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 1 اأغ�شطـــــــ�س 2019م
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 قر�ر رقم )15( ل�سنة 2019 

 بتعديل �ملادة )1( من �لقر�ر رقم )30( ل�سنة 2014 

ـر�ت ر�سوم ��ستهالك �لكهرباء و�ملاء   ب�ساأن �إ�سقاط متاأخِّ

ـني ور�سوم �لبلدية عن بع�ض �ملتوفَّ

رئي�س مجل�س الوزراء:

ـرات ر�شوم ا�شتهالك  بعد الطالع على القرار رقم )30( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإ�شقاط متاأخِّ

ـني، الكهرباء واملاء ور�شوم البلدية عن بع�س املتوفَّ

وبناًء على عْر�س وزير �شئون الكهرباء واملاء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـ�شتبدل بن�س البند )1( من املادة )1( من القرار رقم )30( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإ�شقاط 

ـني، الن�س الآتي: ـرات ر�شوم ا�شتهالك الكهرباء واملاء ور�شوم البلدية عن بع�س املتوفَّ متاأخِّ

�شنتين." اأق�شى  وبحد  الوفاة  على  �شابقة  الم�شتَحـقة  المبالغ  تكون  اأن   -1"

�ملادة �لثانية

على وزير �شئون الكهرباء واملاء تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر بتاريــخ: 6 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــــوافـــــــق: 7 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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 تعميم ب�ساأن

عطلة عيد �لأ�سحى �ملبارك لعام 1440هـ

ـل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها  1440هـ، تعطَّ مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك لعام 

العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومني التاليني له، والتي ت�شادف اأيام ال�شبت والأحد 

والإثنني والثالثاء 9 و10 و11 و12 ذا احلجة 1440هـ املوافق 10 و11 و12 و13 اأغ�شط�س 2019م.

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر بتاريــخ: 6 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــــوافـــــــق: 7 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )76( ل�سنة 2019

 باإلغاء �لر�سوم �ملفرو�سة على بع�ض �خلدمات

 �لو�ردة يف �لقر�ر رقم )53( ل�سنة 2016

ب�ساأن حتديد ر�ْسـم �لقْيـد يف �جلدول �لعام للمحامني ور�سوم جتديد �لقْيـد

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 بعد الطالع على القرار رقم )53( ل�شنة 2016 ب�شاأن حتديد ر�ْشـم القْيـد يف اجلدول العام 

للمحامني ور�شوم جتديد القْيـد،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل 

ُيـلغى الر�شم املفرو�س على خدمة )اإ�شدار اإفادة القْيـد بجداول املحامني املختلفة( الواردة 

العام للمحامني ور�شوم  القْيـد يف اجلدول  2016 ب�شاأن حتديد ر�ْشـم  بالقرار رقم )53( ل�شنة 

جتديد القْيـد.

�ملادة �لثانية 

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                       

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 6 اأغـ�شـطـــ�س 2019م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )77( ل�سنة 2019

 باإلغاء �لر�سوم �ملفرو�سة على بع�ض �خلدمات �لو�ردة 

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

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على القرار رقم )91( ل�شنة 2017 ب�شاأن تعديل ر�شوم التوثيق،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل 

ُيـلغـــى الر�شـــم المفرو�ـــس على خدمـــة )توثيق عْقـــد هبة عقـــار( المندرج �شمـــن الر�شوم  اأ- 

الم�شتَحـقة  في البند )4( من المادة الأولى من القرار رقم )91( ل�شنة 2017 ب�شاأن تعديل 

ر�شوم التوثيق.

ُيـلغـــى الر�شـــم المفرو�س على ِخـْدمات )توثيـــق عقود الزواج والطالق وطلبـــات ُنـ�َشـخ ِطـبق  ب- 

الأ�شل منها( المندرجة �شمن الر�شوم الم�شتَحـقة في البندين )7( و)9( من المادة الأولى 

من القرار رقم )91( ل�شنة 2017 ب�شاأن تعديل ر�شوم التوثيق.

ُتـلغى الر�شوم المفرو�شة على ِخـْدمات الت�شديق على )اإقرار باأنَّ ال�شخ�س عاطل( و)عقد  ج- 

ابتعاث الجامعات للخارج( و)توكيل الطلبة الجامعيين( المندرجة �شمن الر�شوم الم�شتَحـقة    

في المادة الثانية من القرار رقم )91( ل�شنة 2017 ب�شاأن تعديل ر�شوم التوثيق.

�ملادة �لثانية

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 6 اأغـ�شـطـــ�س 2019م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )78( ل�سنة 2019

ب�ساأن تعديل �لر�سوم �لق�سائية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية، وتعديالته، 

واجلداول املرافقة،

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 1988 ب�شاأن تعديل الر�شوم الق�شائية، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س البند )2( من البند )اأوًل( ب�شاأن تقدير ر�شوم الدعوى من اجلدول رقم )1( 

1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية،  من جداول الر�شوم املرافقة للمر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 

الن�س الآتي:

"2- �لر�سوم �لثابتة:
ودعاوى  ـِركات،  التَّ افتتاح  ودعاوى  بالأ�شرة،  املتعلقة  ال�شخ�شية  الأحوال  فيما عدا دعاوى 

فيات يف ال�شجالت  الإفال�س وق�شمة الأموال ال�شائعة، والدعاوى اخلا�شة بطلب قْيـد املواليد والَوَ

نة بهذه ال�شجالت، ُيـفَر�س يف الدعاوى جمهولة القيمة ر�ْشـم  ة لذلك، اأو تغيري البيانات املدوَّ املعدَّ

ثابت قدره ثالثون دينارًا. "

�ملادة �لثانية

اأ- ُتـلغـــى المـــواد )3(، )6( الفقـــرة )اأ(، )13( مكـــررًا الفقرتـــان )اأ( و)ب( من الجدول رقم 

)1( مـــن جداول الر�شوم المرافقـــة للمر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنـــة 1972 ب�شاأن الر�شوم 

الق�شائية.

ب- ُتـلغـــى الر�شـــوم المفرو�شة على )ورقة لئحة دعـــاوى الأحوال ال�شخ�شيـــة المتعلقة بحقوق 

الأ�شـــرة( و)الإعالن فـــي ق�شايا الأحـــوال ال�شخ�شية المتعلقة بحقـــوق الأ�شرة( المندرجة 

�شمن الر�شوم الإ�شافية الم�شتَحـقة بموجب البند )3( من البند )اأوًل( ب�شاأن تقدير ر�شوم 

الدعوى من الجدول رقم )1( من جداول الر�شوم المرافقة للمر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 

1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية.
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�ملادة �لثالثة

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 6 اأغـ�شـطـــ�س 2019م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )79( ل�سنة 2019

 باإلغاء �لر�سوم �ملفرو�سة على بع�ض �خِلـْدمات �لو�ردة

  يف �لقر�ر رقم )2( ل�سنة 1995

ب�ساأن �إجر�ء�ت ور�سوم قْيـد خرب�ء �جلدول

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على القرار رقم )2( ل�شنة 1995 ب�شاأن اإجراءات ور�شوم قيد خرباء اجلدول، 

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل 

ُيـلغى الر�شم املفرو�س على خدمة "اإ�شدار اإفادة القْيـد بجدول اخلرباء" الواردة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 1995 ب�شاأن اإجراءات ور�شوم قْيـد خرباء اجلدول.

�ملادة �لثانية 

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                       

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 6 اأغـ�شـطـــ�س 2019م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )80( ل�سنة 2019

 باإلغاء �لقر�ر رقم )56( ل�سنة 2016

للة يف �لعقار�ت ب�ساأن حتديد ر�سوم �إ�سد�ر ترخي�ض مز�ولة مهنة �لدِّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على القرار رقم )56( ل�شنة 2016 ب�شاأن حتديد ر�شوم اإ�شدار ترخي�س مزاولة 

للة يف العقارات، مهنة الدِّ

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

مهنة  مزاولة  ترخي�س  اإ�شدار  ر�شوم  حتديد  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )56( رقم  القرار  ُيـلغى 

للة يف العقارات. الدِّ

�ملادة �لثانية 

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                       

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 6 اأغـ�شـطـــ�س 2019م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )70( ل�سنة 2019

 باإلغاء �لر�سوم �ملفرو�سة على �لرت�خي�ض �لو�ردة بالقر�ر رقم )8( ل�سنة 2008

ب�ساأن ر�سوم تر�خي�ض �إن�ساء �ملوؤ�س�سات �لتدريبية �خلا�سة

 

وزير العمل والتنمية الجتماعية: 

املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

التدريبية اخلا�شة،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

بفئتيها  اخلا�شة(  التدريبية  املوؤ�ش�شات  )اإن�شاء  تراخي�س  على  املفرو�شة  الر�شوم  ُتـلغى 

اإن�شاء املوؤ�ش�شات  2008 ب�شاأن ر�شوم تراخي�س  الواردة باملادة )2( من القرار رقم )8( ل�شنة 

التدريبية اخلا�شة.

�ملادة �لثانية

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 28 ذي القعدة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 31 يــــولــيــــــــــو 2019م
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 وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )178( ل�سنة 2019

 باإلغاء �لر�سوم �ملفرو�سة على بع�ض �خِلـْدمات �لو�ردة

يف �لقر�ر رقم )22( ل�سنة 2005 يف �ساأن �لر�سوم �لبلدية

 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على القرار رقم )22( ل�شنة 2005 يف �شاأن الر�شوم البلدية، وتعديالته،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

عات بفئتيها من )ثانيًا( )ر�شوم اخِلـْدمات واخليام( من جداول  ٌتلغى ر�شوم تنظيف البالَّ

الر�شوم البلدية الواردة يف القرار رقم )22( ل�شنة 2005 يف �شاأن الر�شوم البلدية. 

�ملادة �لثانية

لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  البلديات  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

 

 وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأغ�شطـــــ�س 2019م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

 قر�ر رقم )77( ل�سنة 2019

 بتعديل بع�ض �أحكام �لقر�ر رقم )3( ل�سنة 2005

ب�ساأن تنظيم �لإر�ساد �ل�سياحي

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على القرار رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن تنظيم الإر�شاد ال�شياحي،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س املادة )5( من القرار رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن تنظيم الإر�شاد ال�شياحي، 

الن�س الآتي:

د �شنويًا بموافقة الهيئة". �شنة ميالدية تبداأ من تاريخ اإ�شداره، وُيـجدَّ لمدة  الترخي�س  "ي�شري 

�ملادة �لثانية

)الرئي�س  وعبارة  )الوزارة(،  بكلمة  واملعار�س(  لل�شياحة  البحرين  )هيئة  عبارة  ُتـ�شتبَدل 

اأينما  لل�شياحة(  امل�شاعد  الوزارة  بعبارة )وكيل  واملعار�س(  لل�شياحة  البحرين  لهيئة  التنفيذي 

وردت يف القرار رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن تنظيم الإر�شاد ال�شياحي.

�ملادة �لثالثة

على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

ز�يد بن ر��سد �لزياين

�شدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

 قر�ر رقم )78( ل�سنة 2019

 باإلغاء �لقر�ر رقم )20( ل�سنة 1986 

 ب�ساأن حتديد ر�سوم �لو�ْسـم و�ملعاَيـرة للمو�زين و �ملقايي�ض و�ملكاييل 

و�أدو�ت �لوْزن و�لقيا�ض و�لكْيل وم�ساريف �لنتقال للمعاينة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

بعد الطالع على القرار رقم )20( ل�شنة 1986 ب�شاأن حتديد ر�شوم الو�ْشـم واملعاَيرة للموازين 

ل بالقرار  واملقايي�س واملكاييل واأدوات الوْزن والقيا�س والكْيـل وم�شاريف النتقال للمعاينة، املعدَّ

رقم )3( ل�شنة 1990،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـلغى القرار رقم )20( ل�شنة 1986 ب�شاأن حتديد ر�شوم الو�ْشـم واملعاَيـرة للموازين واملقايي�س 

واملكاييل واأدوات الوْزن والقيا�س والكْيـل وم�شاريف النتقال للمعاينة.

�ملادة �لثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره 

يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

ز�يد بن ر��سد �لزياين

�شدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

 قر�ر رقم )79( ل�سنة 2019

 باإلغاء �لر�سوم �ملفرو�سة على بع�ض �خِلـْدمات �لو�ردة يف �لالئحة �لتنفيذية

 للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 ب�ساأن �لر�سوم و�لنماذج �ل�سناعية 

�ل�سادرة بالقر�ر رقم )1( ل�سنة 2010

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

بعد الطالع على الالئحة التنفيذية للقانون رقم )6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج 

ال�شناعية، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2010،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  الواردة يف  اخِلـْدمات  بع�س  املفرو�شة على  الر�شوم  ُتـلغى 

)6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2010، 

وهي كالآتي:

طلب �شْطـب ت�شجيل ر�ْشـم اأو نموذج �شناعي.  -1

ن�ْشـر ال�شطب في الجريدة الر�شمية.  -2

ا�شتخراج ال�شور والبيانات من ال�شجالت اأو الطلبات.  -3

نة من الر�شم. الح�شول على ن�شخة ملوَّ  -4

�ملادة �لثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره 

يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

ز�يد بن ر��سد �لزياين

�شدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

 قر�ر رقم )80( ل�سنة 2019

 باإلغاء �لر�سوم �ملفرو�سة على بع�ض �خِلـْدمات �لو�ردة يف �لالئحة �لتنفيذية

 لقانون )نظام( �لعالمات �لتجارية لدول جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية

 �ل�سادر بالقانون رقم )6( ل�سنة 2014

�ل�سادرة بالقر�ر رقم )65( ل�سنة 2016

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

جمل�س  لدول  التجارية  العالمات  )نظام(  لقانون  التنفيذية  الالئحة  على  الطالع  بعد 

التعاون لدول اخلليج العربية، ال�شادر بالقانون رقم )6( ل�شنة 2014، ال�شادرة بالقرار رقم 

)65( ل�شنة 2016،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُتـلغى الر�شوم املفرو�شة على بع�س اخِلـْدمات الواردة يف الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( 

العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ال�شادر بالقانون رقم )6( ل�شنة 

2014، ال�شادرة بالقرار رقم )65( ل�شنة 2016، وهي كالآتي:

ـ�شـــة للدللة على اإجـــراء المراقبة اأو  ـلة مخ�شَّ طلـــب تعديل نظـــام ا�شتخدام عالمـــة م�شجَّ  -1

الفْحـ�س.

ـ�شة للدللة على عالمة جماعية. ـلة مخ�شَّ طلب تعديل نظام ا�شتخدام عالمة م�شجَّ  -2

ـ�شـــة للدللة على هيئـــات النفع العام  ـلة مخ�شَّ طلـــب تعديل نظـــام ا�شتخدام عالمـــة م�شجَّ  -3

والموؤ�ش�شات المهنية.

طلب تحديد جل�شة ل�شماع الأقوال.  -4

طلب الح�شول على �شهادة اإيداع عالمة.  -5

م لالإدارة المخت�شة اأو �شادر منها. طلب �شورة طبق الأ�شل من اأيِّ طلب اأو م�شتَنـد مقدَّ  -6

طلب �شْطـب ت�شجيل عالمة من المالك.  -7
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ن�شر �شْطـب ت�شجيل عالمة من المالك.  -8

طلب الحماية الموؤقتة لعالمة تجارية.  -9

10- ر�شوم و�شيلة الن�شر لكل عدد.

�ملادة �لثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره 

يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

ز�يد بن ر��سد �لزياين

�شدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

 قر�ر رقم  )81( ل�سنة 2019

 باإلغاء �لر�سوم �ملفرو�سة على بع�ض �خِلـْدمات �لو�ردة

ـجل �لتجاري يف �لقر�ر رقم )128( ل�سنة 2016 ب�ساأن �لر�سوم �خلا�سة بال�سِّ

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

ـجل التجاري، بعد الطالع على القرار رقم )128( ل�شنة 2016 ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة بال�شِّ

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

يف  الوارد  )التاأ�شري(  طلب  حتت  املندرجة  اخِلـْدمات  بع�س  على  املفرو�شة  الر�شوم  ُتـلغى 

ـجل  البند )3( من املادة الثانية من القرار رقم )128( ل�شنة 2016 ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة بال�شِّ

التجاري، وهي كالآتي:

التاأ�شير بتغيير نوع ال�شركة.  -1

التاأ�شير بزيادة راأ�س المال.  -2

التاأ�شير بنق�شان راأ�س المال.  -3

التاأ�شير بتغيير نهاية جديدة لل�شنة المالية.  -4

التاأ�شير بتغيير ا�شم المجموعة لل�شركة.  -5

التاأ�شير بفْتـح محل 24 �شاعة.  -6

التاأ�شير بتغيير مدة ال�شركة.  -7

ْهـن. التاأ�شير بت�شجيل الرَّ  -8

ْهـن. التاأ�شير بحذف قْيـد الرَّ  -9

10- التاأ�شير بتغيير ال�شم التجاري.

11- التاأ�شير باإ�شافة كفيل.

12- التاأ�شير بحذف كفيل.
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13- التاأ�شير باإ�شافة الممثلين.

14- التاأ�شير بحذف الممثلين.

ْهـن. 15- التاأ�شير بتعديل الرَّ

16- التاأ�شير باإزالة الإفال�س.

17- التاأ�شير بتغيير عْقـد ال�شركة.

ـجل الفترا�شي. 18- التاأ�شير بتغيير نوع ال�شِّ

.Transfer Ownership of Shelf Company -19

�ملادة �لثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره 

يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

ز�يد بن ر��سد �لزياين

�شدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

 قر�ر رقم )82( ل�سنة 2019

 باإلغاء �لر�سوم �ملفرو�سة على بع�ض �خِلـْدمات �لو�ردة

 يف �لقر�ر رقم )102( ل�سنة 2018

بتحديد فئات �لر�سوم �مل�ستَحـقة عن ت�سجيل بر�ء�ت �لخرت�ع ومناذج �ملنفعة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

عن  امل�شتَحـقة  الر�شوم  فئات  بتحديد   2018 ل�شنة   )102( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

ت�شجيل براءات الخرتاع ومناذج املنفعة،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

 2018 ُتـلغى الر�شوم املفرو�شة على بع�س اخِلـْدمات الواردة يف القرار رقم )102( ل�شنة 

بتحديد فئات الر�شوم امل�شتَحـقة عن ت�شجيل براءات الخرتاع ومناذج املنفعة، وهي كالآتي: 

ـجل لالأفراد للبراءة. قيد عقد الترخي�س )الختياري( في ال�شِّ  -1

ـجل لل�شركات للبراءة. قيد عقد الترخي�س )الختياري( في ال�شِّ  -2

طلب الحماية الموؤقتة للبراءة لالأفراد.  -3

طلب الحماية الموؤقتة للبراءة لل�شركات.  -4

ـجالت اأو الطلبات والبراءات لالأفراد. الح�شول على الم�شتخَرجات و�شور من بيانات ال�شِّ  -5

ـجالت اأو الطلبات والبراءات لل�شركات. الح�شول على الم�شتخَرجات و�شور من بيانات ال�شِّ  -6

�شْطـب براءة اختراع لالأفراد.  -7

�شْطـب براءة اختراع لل�شركات.  -8

ـجل لالأفراد لنماذج المنفعة. قيد عقد الترخي�س )الختياري( في ال�شِّ  -9

ـجل لل�شركات لنماذج المنفعة. 10- قيد عقد الترخي�س )الختياري( في ال�شِّ

11- طلب الحماية الموؤقتة لنموذج المنفعة لالأفراد.
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12- طلب الحماية الموؤقتة لنموذج المنفعة لل�شركات.

ـجالت اأو الطلبات والبراءات لالأفراد  13- الح�شـــول على الم�شتخَرجات و�شور من بيانـــات ال�شِّ

لنماذج المنفعة.

ـجالت اأو الطلبات والبراءات لل�شركات  14- الح�شول على الم�شتخَرجات و�شور من بيانات ال�شِّ

لنماذج المنفعة.

15- �شْطـب براءة نموذج المنفعة لالأفراد.

16- �شْطـب براءة نموذج المنفعة لل�شركات.

�ملادة �لثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره 

يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

ز�يد بن ر��سد �لزياين

�شدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

 قر�ر رقم )83( ل�سنة 2019

 باإلغاء �لر�سوم �ملفرو�سة على بع�ض �خِلـْدمات �لو�ردة

 يف �لقر�ر رقم )3( ل�سنة 1997 ب�ساأن ر�سوم طلبات قيد �ملدققني

 ور�سوم طلبات �لرتخي�ض 

ـقي �حل�سابات بفْتـح مكاتب تدقيق �حل�سابات يف �سجل مدقِّ

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

ـقني ور�شوم  1997 ب�شاأن ر�شوم طلبات قْيـد املدقِّ بعد الطالع على القرار رقم )3( ل�شنة 

ـقي احل�شابات، طلبات الرتخي�س بفْتـح مكاتب تدقيق احل�شابات يف �شجل مدقِّ

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ـقي احل�شابات وجتديدها( الواردة  ُتـلغى الر�شوم املفرو�شة على )طلبات القْيـد يف �شجل مدقِّ

ـقني ور�شوم طلبات  يف املادة )1( من القرار رقم )3( ل�شنة 1997 ب�شاأن ر�شوم طلبات قْيـد املدقِّ

ـقي احل�شابات. الرتخي�س بفْتـح مكاتب تدقيق احل�شابات يف �شجل مدقِّ

�ملادة �لثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره 

يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

ز�يد بن ر��سد �لزياين

�شدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

 قر�ر رقم )84( ل�سنة 2019

 باإلغاء �لر�سوم �ملفرو�سة على بع�ض �خِلـْدمات 

 �لو�ردة باجلدول �ملر�فق للقر�ر رقم )177( ل�سنة 2016

ب�ساأن ر�سوم فْحـ�ض وو�ْسـم �ملعادن �لثمينة و�خِلـْدمات ذ�ت �لعالقة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على القرار رقم )177( ل�شنة 2016 ب�شاأن ر�شوم فْحـ�س وو�ْشـم املعادن الثمينة 

واخِلـْدمات ذات العالقة،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُتـلغى الر�شوم املفرو�شة على بع�س اخِلـْدمات الواردة يف اجلدول املرافق للقرار رقم )177( 

ل�شنة 2016 ب�شاأن ر�شوم فْحـ�س وو�ْشـم املعادن الثمينة واخِلـْدمات ذات العالقة، وهي كالآتي: 

اإعادة طباعة تقرير الفْحـ�س.  -1

.)ICP_OES( ـنات الذهب – طريقة تحليل امت�شا�س الطيف تحليل عيِّ  -2

.)Touch Stone( ـنات الذهب – طريقة حجر المحك تحليل عيِّ  -3

.)Volumetric Method( ـنات الف�شة – طريقة المعاَيـرة المبا�شرة تحليل عيِّ  -4

.)Touch Stone( ـنات الف�شة – طريقة حجر المحك تحليل عيِّ  -5

.)ICP_OES( ـنات البالتين – طريقة تحليل امت�شا�س الطيف تحليل عيِّ  -6

�ملادة �لثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره 

يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

ز�يد بن ر��سد �لزياين

�شدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

 قر�ر رقم  )85( ل�سنة 2019

 باإلغاء �لر�سوم �ملفرو�سة على بع�ض �خِلـْدمات

 �لو�ردة يف �لقر�ر رقم )3( ل�سنة 1993

ـل تنفيذ�ً للمر�سوم بقانون رقم )10( ل�سنة 1992   ب�ساأن �لر�سوم �لتي تـَُحـ�سَّ

ب�ساأن �لوكالة �لتجارية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

ـل تنفيذًا للمر�شوم  بعد الطالع على القرار رقم )3( ل�شنة 1993 ب�شاأن الر�شوم التي ُتـَحـ�شَّ

ل بالقرار رقم )3( ل�شنة 1995، بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة التجارية، املعدَّ

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

اأ- ُتـلغى الر�شوم المفرو�شة على بع�س الِخـْدمات المندرجة تحت طلب )اإجراء التاأ�شير بالإ�شافة 

ـجل( الواردة في البند )3( من المادة  نة فـــي ال�شِّ اأو التعديـــل اأو ال�شْطـب في البيانات المدوَّ

ـل تنفيذًا للمر�شوم بقانون  )1( مـــن القرار رقم )3( ل�شنة 1993 ب�شاأن الر�شوم التي ُتـَحـ�شَّ

رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة التجارية، وهي كالآتي:

1- اإ�شافة المنتجات/ الِخـْدمات )وكالت تجارية(.

2- اإلغاء الوكالة )وكالت تجارية(.

3- تغيير اأحكام التفاقية )وكالت تجارية(.

4- تغيير عنوان ال�شركة الأ�شا�شية )وكالت تجارية(.

5- تغيير ا�شم ال�شركة الأ�شا�شية )وكالت تجارية(.

6- اإزالة المنتجات/ الِخـْدمات )وكالت تجارية(.

ب- يلغـــى الر�شم المفرو�س على خدمة "طلب اإ�شدار �شهـــادة للجمارك بالإف�شاح عن ب�شاعة" 

الـــوارد في البند )7( من المادة )1( من القرار رقـــم )3( ل�شنة 1993 ب�شاأن الر�شوم التي 

تح�شل تنفيذًا للمر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة التجارية. 
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�ملادة �لثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

ز�يد بن ر��سد �لزياين

�شدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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وز�رة �لإ�سكان

 قر�ر رقم )685( ل�سنة 2019

بتعديل بع�ض �أحكام �لقر�ر رقم )909( ل�سنة 2015 ب�ساأن نظام �لإ�سكان

وزير الإ�شكان:

ل بالقرار رقم  بعد الطالع على القرار رقم )909( ل�شنة 2015 ب�شاأن نظام الإ�شكان، املعدَّ

)90( ل�شنة 2019،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة الإ�شكان،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�شو�س املواد )27( البند )4(، )32( البند )2(، )40(، )42( البندان )3( 

والبند  املادة  �شدر   )45(،)1( البند   )1( مكررًا   )42( الأوىل(،  الفقرة  مكررًا   42( و)4(، 

)1(، من القرار رقم )909( ل�شنة 2015 ب�شاأن نظام الإ�شكان، الن�شو�س الآتية: 

:)4( �لبند   )27( "مادة 
4- األ يقـــل دْخـُلــــه ال�شهري عند تقديم الطلب وعند التخ�شي�س عـــن ثالثمائة وع�شرين دينارًا 

بحرينيًا ول يزيد على األف ومائتي دينار بحريني.

مادة )32( �لبند )2(:

ْخـل ال�شهري للزوجين عند تقديم الطلب وعند التخ�شي�س عن ثالثمائة  2- األ يقـــل مجموع الدَّ

وع�شريـــن دينارًا بحرينيـــًا واأل يزيد على األف ومائتي دينار بحريني فـــي حالة تمويل البناء 

وال�شراء، واأل يقل عن مائة وع�شرين دينارًا بحرينيًا ول يزيد على األف ومائتي دينار بحريني 

في حالة تمويل الترميم.

مادة )40(:

م  تكون ال�شتفادة بربنامج )متويل مزايا( خلدمة متويل �شراء م�شكن، بناًء على طلب يقدَّ

لالنتفاع بالربنامج ِوْفـقًا لالأحكام الواردة يف هذا الف�شل من هذا القرار.

مادة )42( �لبند�ن )3( و)4(:

3- األ يقل �ِشـنُّـه عند تقديم الطلب ولحين التخ�شي�س عن )21( �شنة ول يزيد على )35( �شنة.

4- األ يقل دْخـُله ال�شهري عند تقديم الطلب ولحين التخ�شي�س عـن �شتمائـة دينـار بحرينـي ول 

د مبلـغ التمويـل ِوْفـقًا لدْخـل المنتفع على اأن  يزيـــد على األـف ومـائتـي دينــــار بحرينـي. ويحـدَّ
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ل يتجاوز الحد الأق�شى للتمويل )81( األف دينار بحريني.

)42 مكرر�ً �لفقرة �لأولى(:

من  لال�شتفادة  م  التقدُّ عند  رغبتيهما  على  بناًء  والزوجة  للزوج  مدَمـج  طلب  قبول  يجوز 

الربنامج يف حال ا�شتيفائهما لكافة ال�شروط واملعايري املن�شو�س عليها يف هذا القرار وخا�شة 

األفًا  التخ�شي�س  الطلب وحلني  تقدمي  ال�شهري عند  دْخـِلـهما  اإجمايل  بعدم جتاُوز  يتعلق  فيما 

ومائتي دينار بحريني.

مادة )42( مكرر�ً )1( �لبند )1(:

 اإذا كان العقار املراد �شراوؤه م�شكنًا مملوكًا للمنتفع نف�شه.

)45( �سدر �لمادة و �لبند )1(:

م الطلب ومبوجب �شهادة التاأهيل اأن يتقدم للح�شول على متويل ل�شراء م�شكن من  يكون ملقدِّ

اأحد البنوك امل�شاركة، وذلك ِوْفـقًا لل�شوابط الآتية:

م الطلب، على اأن يدفـع المتقدم ن�شـبة  ْخـل ال�شهري لمقدِّ 1- يتـــم تحديد قيمة التمويـــل ِوْفـقًا للدَّ

ل تقل عن )10%( من قيمة الم�شكن المراد �شراوؤه كدفعة اأولى."

�ملادة �لثانية

ُيـلغى البند )7( من املادة )42( والبند )8( املادة )45(، من القرار رقم )909( ل�شنة 

2015 ب�شاأن نظام الإ�شكان.

�ملادة �لثالثة

ن�ْشـِره يف  لتاريخ  التايل  اليوم  به من  وُيـعمل  القرار،  تنفيذ هذا  الإ�شكان  وزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

وزير �لإ�سكان

با�سم بن يعقوب �حلمر

�شدر بتاريخ: 4 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافــــــق: 5 اأغ�شطـــــ�س 2019م
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�ملجل�ض �لأعلى للبيئة

 قر�ر رقم )3( ل�سنة 2019

 باإلغاء �لر�سوم �ملفرو�سة على �خِلـْدمات �لو�ردة 

 يف �جلدولني رقمي )2( و)3( �ملر�فَقـني للقر�ر رقم )10( ل�سنة 1998 

 ب�ساأن ر�سوم �لرت�خي�ض �لتي ُيـ�سِدرها جهاز �سئون �لبيئة 

و�خِلـْدمات �لتي يقدمها

 

رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة:

ُيـ�شِدرها  التي  الرتاخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   1998 ل�شنة  رقم )10(  القرار  على  الطالع  بعد 

ل بالقرار رقم )1( ل�شنة 2018، جهاز �شئون البيئة واخِلـْدمات التي يقدمها، املعدَّ

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

املرافَقـني  الواردة يف اجلدولني رقمي )2( و)3(  اخِلـْدمات  الر�شوم املفرو�شة على  ُتـلغى 

البيئة  �شئون  جهاز  ُيـ�شِدرها  التي  الرتاخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )10( رقم  للقرار 

واخِلـْدمات التي يقدمها.

�ملادة �لثانية

على الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

 �ملمثل �ل�سخ�سي جلاللة �مللك �ملفدى

رئي�ض �ملجل�ض �لأعلى للبيئة

عبد�هلل بن حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأغ�شـطـــــ�س 2019م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )45( ل�سنة 2019

 ب�ساأن �إلغاء ترخي�ض بنك قطاع جملة )ِوْفـقاً للمبادىء �لإ�سالمية(

 �ملمنوح مل�سرف �إبد�ر �ض.م.ب )م(

 ومْنـح ترخي�ض جديد ل�سركة �أعمال ��ستثمارية فئة 1 

 �ملمنوح �إىل �إبد�ر كابيتال �ض.م.ب )م(

)ِوْفـقاً للمبادىء �لإ�سالمية(

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،

2007 ب�شاأن اخِلـْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين  وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُيلغى ترخي�س بنك قطاع جملة )ِوْفـقًا للمبادىء الإ�شالمية( املمنوح مل�شرف اإبدار �س.م.ب 

)م( وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 65549.

مادة )2(

ُينح ترخي�س �شركة ا�شتثمار فئة 1 )ِوْفـقًا للمبادىء الإ�شالمية( اإىل اإبدار كابيتال �س.م.ب 

)م(.

مادة )3(

ُيـعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1440هـ  

الـمـــــوافـــــق: 1 اأغـ�شـطـــــــ�س 2019م
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�إعالن جتديد وكالت جتارية

يفيد ق�شم الوكالت التجارية بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد مت جتديد قيد 

الوكالت التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

 12097رقم قيد الوكالة 

2013/10/20تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

SAFILENS

ITALAIN

IAZZA RISIERA SAN SABBA 7 34079 STARANZANO 
GO ITALY

Optica W.L.Lا�شم الوكيل 
بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Lenses and solution

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة

FUSION 

OPEN 

SPAEYES

SAFE-GELI

SAFELINE
حمددة املدةنوع الوكالة

12128رقم قيد الوكالة

2014/10/02تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

PIRELLI TYRE SUISSE S.A

SWISS

BASEL, SWITZERLAND ST.JAKOBS STRASSE 54
ALI AHMED ALKUWAITIا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Tires

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
PIRELLI

حمددة املدةنوع الوكالة
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 �لإعالنات �ل�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )14( ل�سنة 2006

 ب�ساأن بر�ء�ت �لخرت�ع ومناذج �ملنفعة 

�إعالن رقم )5( ل�سنة 2019

  

براءات  التالية فيما يخت�س بطلبات  التفا�شيل  نن�شر  اأعاله  املذكور  القانون  اإىل  ا�شتنادًا   

الخرتاع ومناذج املنفعة التي مت نقل ملكيتها.

 و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- رقم الطلب 

2- تاريخ نقل الِمـْلـكية 

3- ا�شم المالك ال�شابق وعنوانه 

4- ا�شم المالك الحالي وعنوانه 

مكتب بر�ء�ت �لخرت�ع
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نقل ِمـْلـكية بر�ءة �خرت�ع

�ملالك �حلايل�ملالك �ل�سابقتاريخ �ملعاملةرقم �لطلب

201101032019 / 06 / 06

 اإ�س جي اإل �شي اإف اإل

�شي ئي جي اإم بي اإت�س

وعنوانه :

182 راينغا و�شرتا�شه، 

65203 في�شبادن، اأملانيا 

كوبك�س جي اإم بي اإت�س

وعنوانه :

غو�شتاف - �شرت�شمان - 

رينغ 12 - 16، 65189 

في�شبادن، اأملانيا 

201400602019 / 06 / 06

 اإ�س جي اإل �شي اإف اإل

 �شي ئي جي اإم بي اإت�س

وعنوانه :

فرينر - فون - �شيمنز 

- �شرتا�شه 18، 86405 

ميتينجن، اأملانيا 

 كوبك�س جي اإم بي اإت�س

وعنوانه :

غو�شتاف - �شرت�شمان - 

رينغ  12 - 16، 65189 

في�شبادن، اأملانيا 

201501582019 / 06 / 18

 اإ�س جي اإل �شي اإف اإل

�شي ئي جي اإم بي اإت�س

وعنوانه :

182 راينغا و�شرتا�شه، 

65203 في�شبادن، اأملانيا 

كوبك�س جي اإم بي اإت�س

وعنوانه :

غو�شتاف - �شرت�شمان - 

رينغ  12 - 16، 65189 

في�شبادن، اأملانيا 

201501592019 / 06 / 18

اإ�س جي اإل كربون اإ�س ئي

وعنوانه :

 زونالين�شرتا�شه 8،

 65201 فيزباِدن، اأملانيا

كوبك�س جي اإم بي اإت�س

وعنوانه :

غو�شتاف - �شرت�شمان - 

رينغ  12 - 16، 65189 

في�شبادن، اأملانيا 
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رقم �لدعوى: 2019/18 / غرفة

�إعالن بجدول مو�عيد �جتماعات �إد�رة �لدعوى رقم 3

�ملحرر بتاريخ 5 �أغ�سط�ض 2019

�لمدعية: وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

ممثلها: جهاز ق�شايا الدولة.

موطن ممثلها: المنطقة الدبلوما�شية، مملكة البحرين.

�لمدعى عليها �لأولى )�لأ�سلية(: �شركة ريف الجزيرة للتطوير واإدارة المجمعات ذ.م.م. 

�لمدعى عليه �لثاني )�لُمدَخل �لأول(: اأيمن بدر �شلطان بن عي�شى.

 �لمدعى عليه �لثالث )�لُمدَخل �لثاني(: �شعد في�شل عبدالعزيز المطوع.

�لمدعى عليه �لر�بع )�لُمدَخل �لثالث(: ميرزا عبدالر�شول محمد الطوا�س.

�لمدعـــى عليهـــا �لخام�ســـة )�لُمدَخلـــة �لر�بعـــة(: �شركـــة بوانـــي البحرين للتطويـــر وال�شتثمار 

العقاري.

وكيلهم جميًعا عد� �لمدعى عليه �لر�بع )�لُمدَخل �لثالث(: حافظ علي محمد حاجي. وعنوانه 

مبنى حوار )ب(، الطابق الأول، مكتب رقم 1، المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين.

�آخر عنو�ن معلوم للمدعى عليه �لر�بع )�لُمدَخل �لثالث(: �شقة 602، مبنى 60، طريق 1701، 

مجمع 317، المنامة، المنطقة الدبلوما�شية.

جدول مواعيد اإدارة الدعوى رقم 3 المحرر بتاريخ 5 اأغ�شط�س 2019:

د لت�شلُّم اأطراف الدعوى  الجتماع الأول بتاريخ 12 يونيو 2019 ال�شاعة ١٢:١٥ ظهًرا والمحدَّ  .1

جدول مواعيد اإدارة الدعوى واإبداء الآراء حوله، وبدء الأجل لالأطراف لتقديم كافة الأمور 

المتعلقة بالدعوى واإثباتها من خالل تقديم   مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات.

تاريـــخ 1 يوليـــو 2019 ال�شاعة 4 ع�شـــًرا نهاية الأجـــل لتقديم اتفاق الأطـــراف على اختيار   .2

اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع )هذا اأجل ولي�س اجتماعًا(.

الجتمـــاع الثانـــي بتاريخ 10 يوليو 2019 ال�شاعة ١٢:١٥ ظهـــًرا نهاية الأجل لتقديم المدعى   .3

فـــع بعدم قبول  عليهـــم مذكـــرة الرد علـــى لئحة الدعـــوى، ونهاية الأجل لـــرد الدعوى، وللدَّ

الدعوى.

الجتمـــاع الثالث بتاريخ 24 يوليو 2019 ال�شاعة ١٢:١٥ �شباحًا نهاية الأجل لتقديم المدعي   .4

مة في الجتماع الثانـــي، ونهاية الأجل لتقديم ن�س  الـــرد على مذكـــرة المدعى عليهم المقدَّ

القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع الترجمة.

تاريـــخ 31 يوليـــو 2019 ال�شاعـــة 4 ع�شـــًرا نهاية الأجل لتقديـــم طلبات الإدخـــال والدعوى   .5

�إعالن من غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات
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المتقابلة والطلبات العار�شة )هذا اأجل ولي�س اجتماعًا(.

الجتماع الرابع بتاريخ 29 اأغ�شط�س 2019 ال�شاعة ١٢:١٥ ظهًرا نهاية الأجل لتقديم المدعى   .6

مة في الجتماع الثالث، ونهاية الأجل لتقديم مذكرات  عليهم الرد على مذكرة المدعي المقدَّ

الرد حول كافة طلبات الإدخال والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة )اإْن ُوِجدت(، ونهاية 

الأجل لتقديم تقارير الخبراء وجميع الم�شتندات.

الجتمـــاع الخام�س بتاريخ 5 �شبتمبر 2019 ال�شاعـــة ١٢:١٥ ظهًرا نهاية الأجل لتقديم كافة   .7

طلبـــات اإجراءات الإثبات، ونهاية الأجـــل لتقديم مذكرات الرد حول تقارير الخبراء وجميع 

الم�شتندات.

الجتماع ال�شاد�س بتاريخ 12 �شبتمبر 2019 ال�شاعة ١٢:١٥ ظهًرا لتبادل مذكرات الرد حول   .8

كافة طلبات اإجراءات الإثبات ولإعالن الأطراف بموعد الجل�شة الأولى اأمام الهيئة.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليه الرابع )املُدَخل الثالث( املذكور اأعاله، 

بجدول مواعيد اجتماعات اإدارة الدعوى رقم 3 املحرر بتاريخ 5 اأغ�شط�س 2019، واملقرر عقدها 

1704، املنطقة  247، �شارع  الثالث، مبنى  الطابق  البارك بالزا،  الغرفة وعنوانها: بناية  مبقر 

باإ�شدار   2009 رقم )65( ل�شنة  بالقرار  عماًل  وذلك  البحرين،  مملكة  املنامة،  الدبلوما�شية، 

مبوجب  املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  بها  تخت�س  التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة 

الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

     

  مدير �لدعوى

      لدى غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات مركز �مل�ستثمرين

�إعالن رقم )704( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

اإبراهيم محمد ال�شطي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مانجو طلعت للع�شائر الطازجة والآي�شكريم 

اإلى  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  97114، طالبًا تغيير  القيد رقم  الم�شجلة بموجب  والمرطبات(، 

�شركة ذات م�شئولية محدودة، ا�شمها التجاري )�شركة مانجو طلعت للع�شائر الطازجة والآي�شكريم والمرطبات 

ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،050 )األف وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من: وائل متولي محمد 

محمد الجميل، وعبدالمح�شن اإبراهيم محمد ال�شطي.

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.

�إعالن رقم )705( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

يعلن مركز البحرين 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 )مقهي كاراميل ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 64067، طالبين 

21،000 )واحد  الواحد، وبراأ�شمال مقداره  ال�شخ�س  اإلى �شركة  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير 

 .SAM KOBEISSI /وع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد

�إعالن رقم )706( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

للعقارات �س.�س.و(، الم�شجلة  التي تحمل ا�شم )عبداهلل عبدالقادر  عبدالقادر، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد 
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م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،116388 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبداهلل عبدالقادر، 

TOFAZZAL TABARAK BHUIYANو  و  اأحمد عبدالكريم   وفي�شل  وعلي محمد علي عبدالح�شين علي عيد  

.RABIUL HOQUE SURUZ MIAH

�إعالن رقم )707( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

لفرع ب�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

بموجب  الم�شجلة  توريني(،  �شان  )�شيدلية  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاحب  �شحاتة،  ح�شين  محمد 

القيد رقم 130793، طالبًا تحويل فرع من الموؤ�ش�شة لي�شبح فرعًا من ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة  الم�شماة 

)�شيدلية الم�شتقبل ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-79479.

�إعالن رقم )708( ل�سنة 2019

�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

ح�شين اأحمد حماده، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برادات بوحمدون(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

28004، طالبة تحويل كل من الفرعين )7( و)10( من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مطرة ح�شين اأحمد حمادة، و 

.MOHAMAD ALI CHANGAMPALLY HOUSE

   

�إعالن رقم )709( ل�سنة -2019

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

الت�شامن التي تحمل ا�شم )مركز اإلن للتجميل/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 67087، طالبين تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لوداد اأحمد عي�شى الَبـناء.
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�إعالن رقم )710( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

�س.�س.و(،  لالأ�شنان  العناية  )معمل  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الحمراوي،  م�شاعد  اأحمد 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،125231 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

اأحمد  ح�شن  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )ثالثمائة(   3،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية 

م�شاعد الحمراوي، وحبيب بن �شعيد بن ح�شن امريبط.    

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.


