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 قانون رقم )16( ل�سنة 2018

 بالت�سديق على التفاق بني مملكة البحرين

 ومنظمة حْظر الأ�سلحة الكيميائية

ب�ساأن امتيازات املنظمة وح�ساناتها

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

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى املر�شوم رقم )6( ل�شنة 1997 بالت�شديق على اتفاقية حظر ا�شتحداث واإنتاج وتخزين 

عة بتاريخ 13 يناير 1993، وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، والـُمَوقَّ
وعلى التفاق بني مملكة البحرين ومنظمة حْظر الأ�شلحة الكيميائية ب�شاأن امتيازات املنظمة 

وح�شاناتها، َّ يف لهاي بتاريخ 6 يونيو 2017،
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي َن�شُّ

املادة الأوىل

ودق على التفاق بني مملكة البحرين ومنظمة حْظر الأ�شلحة الكيميائية ب�شاأن امتيازات  �شُ
ر يف لهاي بتاريخ 6 يونيو 2017، واملرافق لهذا القانون. املنظمة وح�شاناتها، املحرَّ

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء و الوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره  يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 14 �شعبان 1439هـ
الموافق: 30 اأبريـــل 2018م
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 مر�سوم رقم )26( ل�سنة 2018

بتجديد تعيني نائب لأمني عام التََّظلُّمات يف وزارة الداخلية

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

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

بوزارة  التََّظلُّمات  عام  لأمني  م�شتقل  مكتب  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )27( رقم  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم رقم )35( ل�شنة 2013، الداخلية، املعدَّ

وعلى املر�شوم رقم )23( ل�شنة 2013 بتعيني نائب لأمني عام التََّظلُّمات يف وزارة الداخلية،
وبناًء على تو�شية وزير الداخلية،

وبعد موافقة رئي�س جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

د تعيني ال�شيد اأ�شامة اأحمد خلف الع�شفور نائبًا لأمني عام التََّظلُّمات يف وزارة الداخلية  ُيجدَّ
بدرجة وكيل وزارة م�شاعد، وذلك ملدة خم�س �شنوات.

املادة الثانية

وُين�َشر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره،  وُيعمل به من  الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم،  على وزير 
الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــــاريخ: 17 �شعبان 1439هـ
الموافق: 3 مــايــــــــو 2018م
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 مر�سوم رقم )27( ل�سنة 2018

 بتعيني مدير عام يف وزارة �سئون الإعالم

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

بعد الطالع على الد�شتور،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012 وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )83( ل�شنة 2016 بتنظيم وزارة �شئون الإعالم،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون الإعالم، 
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

وزارة  البحرين يف  اأنباء  لوكالة  عامًا  املناعي مديرًا  اأحمد حممد عبدالكرمي  ال�شيد  ُيعنيَّ 
�شئون الإعالم بدرجة وكيل م�شاعد.

املادة الثانية

على وزير �شئون الإعالم تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة 
الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــــاريخ: 17 �شعبان 1439هـ
الموافق: 3 مــايــــــــو 2018م
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 مر�سوم رقم )28( ل�سنة 2018

 بتعيني وكالء م�ساعدين

 يف وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

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

بعد الطالع على الد�شتور،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

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

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ
وعلى املر�شوم رقم )61( ل�شنة 2014 بتعيني اأمني عام لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،
وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال يف وزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2015 بتعيني مدراء يف وزارة املالية،

البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  يف  مدير  بتعيني   2015 ل�شنة   )51( رقم  القرار  وعلى 
والتخطيط العمراين،

وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعنيَّ يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين ُكلٌّ من:
وكياًل م�شاعدًا لم�شاريع البناء وال�شيانة. 1- ال�شيخ م�شعل بن محمد اآل خليفة  

وكياًل م�شاعدًا للخدمات البلدية الم�شتركة. 2- المهند�س وائل نا�شر محمد المبارك 
وكياًل م�شاعدًا للموارد والمعلومات. هلي  3- ال�شيد محمد �شعد محمد هالل ال�شِّ
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املادة الثانية

على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 
تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــــاريخ: 17 �شعبان 1439هـ
الموافق: 3 مــايــــــــو 2018م
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 قرار رقم )15( ل�سنة 2018

 باإلغاء املادة الأوىل مكرراً من القرار رقم )17( ل�سنة 2002

ب�ساأن ت�سكيل اجلهاز التنفيذي يف البلديات

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
ل  املعدَّ البلديات،  التنفيذي يف  ت�شكيل اجلهاز  ب�شاأن  ل�شنة 2002  رقم )17(  القرار  وعلى 

بالقرار رقم )17( ل�شنة 2006،
وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتلغى املادة الأوىل مكررًا من القرار رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن ت�شكيل اجلهاز التنفيذي 
يف البلديات.

املادة الثانية

على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 
اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 �شعبان 1439هـ
المـــوافـــــــــق: 6 مــــــــــايـو 2018م
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 قرار رقم )16( ل�سنة 2018

 باإلغاء املادة )33( مكرراً من الالئحة التنفيذية لقانون البلديات

 ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )35( ل�سنة 2001

ال�سادرة بالقرار رقم )16( ل�سنة 2002

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتلغى املادة )33( مكررًا من الالئحة التنفيذية لقانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون 
رقم )35( ل�شنة 2001 ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002.

املادة الثانية

على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 
اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 �شعبان 1439هـ
المـــوافـــــــــق: 6 مــــــــــايـو 2018م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )30( ل�سنة 2018

 ب�ساأن تخويل بع�ض موظفي وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

ْبط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )18 ( ل�شنة 1975 ب�شاأن حتديد الأ�شعار والرقابة 

عليها وتعديالته،
 وعلى املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1977 اخلا�س باملوازين واملقايي�س واملكاييل وتعديالته،  
املحال  وتاأجري  ببيع  املتعلقة  الأحكام  ب�شاأن   1987 ل�شنة   )1( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى   

التجارية،
وعلى  الثمينة  املعادن  على  الرقابة  �شاأن  1990 يف  ل�شنة  رقم )6(  بقانون  املر�شوم  وعلى   

الأخ�س املادة )21( منه،
 وعلى املر�شوم بقانون رقم )10(  ل�شنة 1990 يف �شاأن الرقابة على اللوؤلوؤ والأحجار ذات 

القيمة وتعديالته، 
ال�شناعية،  املناطق  وتنظيم  اإن�شاء  ب�شان   1999 ل�شنة   )28( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

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

وعلى الأخ�س املادة )351( منه،
 2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى   

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه، 
 وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2003 ب�شاأن الأ�شرار التجارية، وعلى الأخ�س املادة )5( منه، 
ل بالقانون   وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2004 ب�شاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة، واملعدَّ

رقم )14( ل�شنة 2006، وعلى الأخ�س املادة )39( منه، 
ل بالقانون   وعلى القانون رقم )16( ل�شنة 2004 ب�شاأن حماية املوؤ�شرات اجلغرافية، واملعدَّ

رقم )16( ل�شنة 2006 وعلى الأخ�س املادة )10( منه، 
 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 )5( ل�شنة 2006 ب�شاأن ت�شميمات الدوائر املتكاملة، وعلى الأخ�س املادة 

)33( منه،
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الأخ�س  وعلى  ال�شناعية،  والنماذج  الر�شوم  ب�شاأن  ل�شنة 2006   )6( رقم  القانون  وعلى   
املادة )28( منه،

لدول  د  املوحَّ ال�شناعي  التنظيم  �شاأن  يف   2006 ل�شنة   )81( رقم  )نظام(  قانون  وعلى   
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وعلى الأخ�س املادة )5( من مواد الإ�شدار واملادة )26( 

من القانون، 
 وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2012 ب�شاأن الأ�شماء التجارية، وعلى الأخ�س املادة )22( 

منه، 
 وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك، وعلى الأخ�س املادة )17( 

منه،
 وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( العالمات التجارية لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،
 وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2014 ب�شاأن مكافحة الِغ�س التجاري، وعلى الأخ�س املادة 

)12( منه،
 وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري، وعلى الأخ�س املادة 

)26( منه،
املادة  الأخ�س  واملقايي�س، وعلى  املوا�شفات  ب�شاأن  ل�شنة 2016،  القانون رقم )9(    وعلى 

)17( منه،   
وبناًء على التفاق مع وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ْبط  ل موظفو وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة التالية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شَّ ُيخوَّ
الق�شائي، وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام القوانني 

الواردة بديباجة هذا القرار، واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لها، وهم: 
1 - وفاء عبدالأمير عبدالر�شا البحارنة

2 - توفيق اأحمد مح�شن م�شيمع
3 - علي عا�شور علي يو�شف
4 - عبا�س علي اأحمد مدن

5 - اإبراهيم جمعة اإبراهيم الخواجة
6 - عبدالجليل عبدالجبار علي ح�شن مدن

7 - ح�شن اأحمد مكي علي الجني
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8 - محمود عبداهلل علي حمادة
9 - يو�شف اإبراهيم يو�شف محمد
10 - محمد ح�شن �شلمان عبداهلل
11 - محمد عطيه اإ�شماعيل علي
12 - ح�شين وحيد جعفر �شلطان

13 - ح�شين �شلمان محمد الع�شفور
ار ح�شين علي المقهوي 14 - عمَّ

اف 15 - اأحمد عبداهلل خليل ال�شفَّ
16 - جميل ال�شيد عبا�س ال�شيد علوي عبداهلل الغريفي

17 - محمد يو�شف يعقوب ال�شوملي
18 - فهد محمد جا�شم علي

19 - حمد عادل حمد بوفر�شن
20 - محمود عبدالمجيد عبداهلل البلو�شي

21 - مهدي عبدالح�شن عبداهلل عيَّاد
22 - اإبراهيم محمد محمود مبارك

ل 23 - ح�شن علي ح�شن المكحَّ
24 - علي عبداهلل هالل الكزاز

25 - عبا�س يو�شف اإ�شماعيل عبداهلل
26 - عبداهلل اأحمد عبداهلل محمد الخالدي

27 - خليل اإبراهيم اأحمد علي
ي اأحمد اإبراهيم الزياني 28 - اإياد ِحجِّ

29 - محمد قتيبة محمد القحطاني
30 - عبدالرحمن عبداهلل بوكمال

31 - جعفر �شعيد اأحمد محمد محمد

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية ، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.  
وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 13 �شعبان 1439هـ
الـمـــــوافــــــق: 29 اأبريـل  2018م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )31( ل�سنة 2018

ْبط الق�سائي بتخويل اأحد موظفي ال�سئون الإٍ�سالمية �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  على  الطالع  بعد 

2002 وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمع املال لالأغرا�س العامة،

ة، وبت�شمية الوزير املخت�س  وعلى املر�شوم رقم )60( ل�شنة 2013 بتحديد الوزارة املخت�شَّ
بتطبيق املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمع املال لالأغرا�س العامة،

رقم                        بقانون  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  باإ�شدار   2014 ل�شنة   )47( رقم  القرار  وعلى 
)21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمع املال لالأغرا�س العامة،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ْبط الق�شائي، وذلك فيما يتعلق  ل املوظفة/ جنات ح�شن ال�شديقي �شفة ماأموري ال�شَّ تخوَّ
ُترتَكب باملخالفة لأحكام املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم  باجلرائم التي 
بجْمع  املتعلق  ق  ال�شِّ يف  وذلك  له،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  العامة،  لالأغرا�س  املال  جْمع 

الأموال لالأغرا�س الدينية.

املادة الثانية

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

  
وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 17 �شعبان 1439هـ
الـمــــوافـــــــق: 3 مـــايــــو   2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )77( ل�سنة 2018

ب�ساأن ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة ع�سكر - جممع 951

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

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

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�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 املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
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  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُت�شنَّف العقارات الكائنة مبنطقة ع�شكر جممع 951 �شمن ت�شنيف مناطق الور�س وخدمات 
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ال�شيانة )WS(، ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات 
التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 �شعبان 1439هـ 
المــــــوافـــــق: 2 مـــــايــــــو 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )78( ل�سنة 2018

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة عايل - جممع 744

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

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

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�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 املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
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  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ِلـما هو وارد يف اخلارطة  ِوْفقًا   يغريَّ ت�شّنَيف العقارات الكائنة مبنطقة عايل جممع 744 
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رئي�س  قرار  يف  الواردة  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليهما  ق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة 
جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 �شعبان 1439هـ 
المــــــوافـــــق: 2 مـــــايــــــو 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )79( ل�سنة 2018

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار بعد التق�سيم يف منطقة بوقوة - جممع 457

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

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

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�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 املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
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  املر�شوم  وعلى 
العمراين،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

 
قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 04039309 الكائن مبنطقة بوقوة جممع 457 بعد التق�شيم اإىل 
ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل اأ )RHA(، ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 
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وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 
ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 21 �شعبان 1439هـ 
الـمــــوافــــــق: 7 مـــايــــــــو 2018م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )17( ل�سنة 2018

ب�ساأن مْنح ترخي�ض ل�سركة بي اإف �سي بيمينت�ض �ض.م.ب )مقفلة(

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 تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُتنح �شركة بي اإف �شي بيمينت�س �س.م.ب )مقفلة( ترخي�س )ال�شركات امل�شاندة للقطاع 
املايل(.

مادة )2(

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 20 �شعبان 1439هـ
الـمـــــوافــــــق: 6 مــــايــــــو 2018م
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هيئة تنظيم الت�سالت 

قة لهيئة تنظيم الت�سالت  ملخ�ض احل�سابات املدقَّ

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017
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قرار ا�ستغناء

قرار رقم )1- غ( ل�سنة 2018 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملَك

بالقرار رقم )133( ل�سنة 2012 وامل�سجل باملقدمة رقم 2007/5788

لة لها  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
قررت  قد  العامة،  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن  ل�شنة 2009  رقم )39(  القانون  مبوجب 
ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )133( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد/ جمال حممد 
�شالح عبدالوهاب ال�شباغ، الكائن يف احلورة من املنامة، وامل�شجل باملقدمة رقم 2007/5788، 

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

الذهب باملنامة لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )333( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
عادل البيومى محمد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )النهلة لتركيب الآلت والمعدات ال�شناعية 
�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 111170، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد عادل 

البيومى محمد، ومونيه حبيني.

اإعالن رقم )334( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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 )كازا لو�شو لالأثاث ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  80201، 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000   طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

)ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )كازا لو�شو ديزاين اأند تريد اإل اإل �شي(.
 

اإعالن رقم )335( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
بموجب  الم�شجلة  العامة(،  للعالقات  )الميافر  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  كاظم،  ح�شين  م�شلم 
القيد رقم 83760، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة للمالك نف�شه.
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اإعالن رقم )336( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بـــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
بموجب  الم�شجلة  لــلــتــجــارة(،  )جــامــا  ا�ــشــم  تحمل  الــتــي  الــفــرديــة  الموؤ�ش�شة  مــالــك  البدين  متعب  بــن  بــنــدر 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلـــى  بتحويلها  وذلـــك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،48729 رقــم  القيد 
)خم�شة   5،000 مــقــداره  وبــراأ�ــشــمــال  ذ.م.م(،  للتجارة  )جــامــا  �شركة  التجاري  ا�شمها  وي�شبح  مــحــدودة، 
فيالمبارامبيل،  �شيريان  وجوجي  البدين،  متعب  بن  بندر  مــن:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار   اآلف( 

.Binu Thomas Thomas و
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 )337( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اد منذر  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ حمَّ
محمد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الراوي العقارية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
97464، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 
ح�شن  و�شكينة  محمد،  منذر  اد  حمَّ من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  وخم�شون  )مائتان   250،000

ح�شين اإتبراهيم.

اإعالن رقم )338( ل�سنة 2018

ب�ساأن 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 ال�شيدة/  عالية 
اأمي�س(، الم�شجلة بموجب القيد  علي محمود �شيخو، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )حلويات �شمير 
رقم 67325، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
ال�شامعي،  اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: رمزي محمد �شرف �شعيد  مقداره 10،000 )ع�شرة 

وزيد ناجي ح�شن العفيفي، وخالد قايد اأمين �شعيد البكري.
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اإعالن رقم )339( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

  

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ح�شن علي محمد رم�شان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )التميز للخدمات المحا�شبية(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 75167، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني وتكون با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )340( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

ال�شيد/ عمار  اإليه   باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
�شلو�شن�س(،  بزن�س  اأدفايزوري  )برو  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اع،  ال�شبَّ محمد  اإبراهيم  محمد 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 93832، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عمار محمد اإبراهيم محمد 

اع، وح�شين عبدعلي ر�شي عبدعلي. ال�شبَّ

اإعالن رقم )341( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 
اأمين  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الحديثة(،  الطبية  )التجهيزات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شاعاتي،  عبدالر�شا  عبدالكريم 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،92377 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: كريم اأمين 
اأمين عبدالكريم عبدالر�شا  عبدالكريم عبدالر�شا ال�شاعاتي، واأمين عبدالكريم عبدالر�شا ال�شاعاتي، و�شارة 

ال�شاعاتي.

اإعالن رقم )342( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد  

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
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تغيير  طالبًا   40277 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �شولو�شنز(،  مانيجمنت  )كومبليت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية 
دينار  )مائة(   100 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل 

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 )343( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن 

 

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 )ديري العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 94-2، طالبين 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 608،000 )�شتمائة وثمانية 
اآلف( دينا بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: اأحمد غلوم ر�شا عبداهلل، وفرخندة غلوم ر�شا ديري، وح�شن غلوم 
ر�شا ديري، وح�شين غلوم ر�شا عبداهلل، وزهرة غلوم عبداهلل ديري، ومحمود غالم ر�شا عبداهلل، و�شميرة غالم 

ر�شا عبداهلل ديري، و�شهين غلوم ر�شا ديري، ومهين غلوم ر�شا ديري.

اإعالن رقم )344( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة )مور 
)جاهيكون(،  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عن   نيابة  المتخ�ش�شة،  المهنية  الت�شامنية  �شتيفيز 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 44216، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 
الواحد،و براأ�شمال مقداره 200،000 )مائتا األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اإبراهيم عبدالكريم 

اأحمد غلوم الجهرمي.

اإعالن رقم )345( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك �شركة ال�شخ�س 
الواحد التي تحمل ا�شم )يونيكورن العقارية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  79207، طالبًا  تغيير ال�شكل 
القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( 
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 Umer Mahendrakumarو  ،Rupal Mahendra Kumar Dhakan من:   لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار 
.Rasila Mahendra Kumar Soniو ،Dhakan

اإعالن رقم )346( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
الم�شجلة  �ــس.م.ب.م(  الأخطار  واإدارة  للتاأمين  الخليج  )اتحاد  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،35761 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، ا�شمها التجاري �شركة )اتحاد الخليج لالأوراق المالية ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،131،000 )مليون 
ومائة وواحد وثالثون( دينارًا بحرينيًا، وت�شبح مملوكة لكل من: ع�شام بن عبدالقادر بن عبدالمح�شن المهيدب، 
الخليج  اتحاد  و�شركة  المعجل،  المحمد  و�شعد  و�شركة عبدالعزيز  الفوزان،  اأحمد  بن  بن عبداللطيف  وعبداهلل 

القاب�شة �س.م.ب )مقفلة(، وعبدالعزيز بن علي بن عبدالرحمن التركي.
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 )347( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل فرع من موؤ�س�سة فردية

  

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 )الأكيل ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 117777، طالبين تحويل 
ال�شركة اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية المملوكة لل�شيد/ اأحمد جعفر اأحمد علي اآدم، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

111832، وقيام ال�شيد/ اأحمد جعفر اأحمد علي اآدم باإجراءات التحويل.


