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 تعديل د�ستور مملكة البحرين

ال�سادر �سنة 2018

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

بعد الطالع على الد�شتور،
قنا  ه، وقد �شدَّ وافق كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب على التعديل الد�شتوري الآتي َن�شُّ

عليه واأ�شدرناه:

املادة الأوىل

ُي�شتبَدل بن�س املادة )91( من الد�شتور، الن�س الآتي:
اأ�شئلة  الوزراء  اإىل  ه  يوجِّ اأْن  النواب  جمل�س  اأو  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  من  ع�شو  "لكل 
النواب  جمل�س  اأع�شاء  من  ولل�شائل  اخت�شا�شاتهم.  يف  اخلة  الدَّ الأمور  ل�شتي�شاح  مكتوبة 
الع�شو يف  د حقُّ  جَتدَّ الوزير جديدًا  اأ�شاف  فاإْن  الإجابة،  على  واحدة  مرة  التعقيب  وحده حقُّ 

التعقيب. ول تكون الإجابة على اأ�شئلة اأع�شاء جمل�س ال�شورى اإل مكتوبة.
ولكل ع�شو من اأع�شاء جمل�س النواب توجيه اأ�شئلة مكتوبة اإىل َمن مل يرد ذكره يف الفقرة 
اخلة يف اخت�شا�شاتهم دون �شواهم،  ال�شابقة من اأع�شاء جمل�س الوزراء ل�شتي�شاح الأمور الدَّ

ول تكون الإجابة اإل مكتوبة.
ول يجوز اأْن يكون ال�شوؤال متعلِّقًا مب�شلحة خا�شة بال�شائل اأو باأقاربه حتى الدرجة الرابعة، 

ليه". اأو باأحد موكِّ

املادة الثانية

ُين�َشر هذا التعديل الد�شتوري يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�ْشِره.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 12 �شفـر 1440هـ
الموافق: 21 اأكتوبر 2018م
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 اأمر ملكي رقم )50( ل�سنة 2018

 بتكليف النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�سلطة التنفيذية

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

بعد الطالع على الد�شتور ،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1982 باإن�شاء جمل�س اخلدمة املدنية،

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 امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،

اإىل جمل�س  تبعية ديوان اخلدمة املدنية  نْقل  ب�شاأن  ل�شنة 2011  وعلى املر�شوم رقم )22( 
الوزراء،

اخلدمة  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2011 ل�شنة   )15( رقم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  قرار  وعلى 
املدنية،

وبناًء على ما ورد من رئي�س جمل�س الوزراء من مباركة،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعهد اإىل �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء بتطوير اأداء 
تعيني  وبالأخ�س  ال�شاأن،  هذا  يف  الالزمة  القرارات  كافة  واإ�شدار  التنفيذية،  ال�شلطة  اأجهزة 

املدراء وَمن يف حكمهم ونْقِلهم اإىل الوزارات والهيئات احلكومية. 

املادة الثانية

ُيعهد اإىل �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء رئا�شة جمل�س 
اخلدمة املدنية، وت�شكيل جمل�س اخلدمة املدنية.

املادة الثالثة

يتبع ديوان اخلدمة املدنية جمل�س اخلدمة املدنية. 
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املادة الرابعة

اإىل جمل�س  املدنية  ديوان اخلدمة  تبعية  نْقل  ب�شاأن  ل�شنة 2011  رقم )22(  املر�شوم  ُيلغى 
الوزراء، كما يلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا الأمر.

املادة اخلام�سة

فيما  كل   – والوزراء  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  والنائب  الـوزراء  جمـلـ�س  رئيـ�س  عـلى 
يخ�شه - تنفيذ هذا الأمر، وُيعمل به اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 14 �شفــر 1440هـ
الموافق: 23 اأكتوبر 2018م



العدد: 3390 – الخميس 25 أكتوبر 2018

12

وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )63( ل�سنة 2018

 ب�ساأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت

جلمعية ال�سحة والثقافة

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 
يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )35( ل�شنة 2006 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية ال�شحة والثقافة، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ال�شحة والثقافة،
وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دْعم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2018/9/26، والثابتة فيها 
خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من املر�شوم بقانون رقم )21( 
ل�شنة 1989، وعدم عْقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،
وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية ال�شحة والثقافة،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:

مادة )1(

يعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية ال�شحة والثقافة ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ اأنور 
عبداهلل اإبراهيم اأحمد، وع�شوية كل من:

1 - �شالح مهدي اأحمد علي                                    
2 - علي عبداهلل اإبراهيم اأحمد                  

3 -  علي محمد علي ر�شي                   
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4 - ال�شيد يا�شر جعفر ها�شم ح�شن                     
5 - جا�شم علي �شلمان علي �شلمان                           

6 -  عماد ح�شين علي �شالح                       
7 - يا�شر عبداهلل اإبراهيم اأحمد               

8 - عبداهلل عادل اأحمد �شلمان ارحمه                    
9 - محمود عبدالواحد اأحمد ح�شين                    

مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ
والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأْن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 
اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  ُيِعدُّ 
وتطوير  لإ�شالحها،  ومقرتحاته  املا�شيني،  العامني  خالل  املالية  اأمورها  نًا  مت�شمِّ اجلمعية، 
وتنظيم العمل بها ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيعَقد قبل انتهاء املدة املحدَّ
تقريرًا  عليها  يعر�س  واأْن  الوزارة،  موافقة  وبعد  الأقل  ب�شهر على  القرار  باملادة )1( من هذا 
اًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ
والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفقًا  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.
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مادة )6(

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

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 23 حمرم 1440هـ
الـمــوافــــــــق: 3 اأكـتـوبـــر 2018م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )65( ل�سنة 2018

 ب�ساأن الرتخي�س باإن�ساء مركز �سذر للتدريب

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 
اخلا�شة،

وعلى قرار اللجنة امل�شرَتكة يف جل�شتها رقم )157( املنعقدة بتاريخ 2018/10/2،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

والتجاري  الإداري  للتدريب  معهد  اإن�شاء  يف  اجلامع  حممد  خالد  ليندا  لل�شيدة/  �س  يرخَّ
رقم  جتاري  �شجل  حتت   )SHATHR TRAINING CENTER للتدريب  �شذر  )مركز  با�شم 

)89975/3(، ويقيَّد حتت قيد رقم )4- م/ت/خ/2018(.

مادة - 2 -

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

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 5 �شفـــــــر 1440هـ 
الـمــــوافـــــــق: 14 اأكتوبر 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )166( ل�سنة 2018

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة العكر الغربي - جممع 626

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

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  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 جمل�س اأمانة العا�شمة،
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(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 06018909 الكائن مبنطقة العكر الغربي جممع 626 اإىل ت�شنيف 
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  ِوْفقًا   )PS( مناطق اخِلْدمات واملرافق العامة
ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28(  وتطبَّ

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعاَر�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1 �شفــــــر 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 10 اأكتوبر 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )167( ل�سنة 2018

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة ال�ساخورة - جممع 481

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

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

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

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 04039925 الكائن مبنطقة ال�شاخورة جممع 481 اإىل ت�شنيف 
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  ِوْفقًا   )PS( مناطق اخِلْدمات واملرافق العامة
ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28(  وتطبَّ

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعاَر�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1 �شفـــــر 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 10 اأكتوبر 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )168( ل�سنة 2018

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة توبلي - جممع 709

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

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  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 جمل�س اأمانة العا�شمة،
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(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 08004800 الكائن مبنطقة توبلي جممع 709 اإىل ت�شنيف مناطق 
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ق  ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ ِوْفقًا   )PS( اخِلْدمات واملرافق العامة
عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 

.2009

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعاَر�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1 �شفـــــــر 1440هـ
الـمــــوافـــــــق: 10 اأكتوبر 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )169( ل�سنة 2018

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة �سفالة- جممع 609

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 جمل�س اأمانة العا�شمة،
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�شنيف  اإىل   609 جممع  �شفالة   مبنطقة  الكائن   06021190 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  ِوْفقًا   )PS( مناطق اخِلْدمات واملرافق العامة
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�ْشِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1 �شفـــــــر 1440هـ
الـمــــوافـــــــق: 10 اأكتوبر 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )170( ل�سنة 2018

ب�ساأن ت�سنيف عقارين يف منطقة بوكوارة - الرفاع جممع 927

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(

ي�شنَّف العقاران رقم 09036291 و 09061310 الكائنان مبنطقة بوكوارة بالرفاع جممع 



العدد: 3390 – الخميس 25 أكتوبر 2018

29

927 اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 
القرار، 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�ْشِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1 �شفـــــــر 1440هـ
الـمــــوافـــــــق: 10 اأكتوبر 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )171( ل�سنة 2018

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة احلنينية - الرفاع جممع 903

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(

اإىل  بالرفاع جممع 903  الكائن مبنطقة احلنينية   العقار رقم 09025820  يغريَّ ت�شنيف 
ت�شنيف مناطق اخِلْدمات واملرافق العامة )PS(، ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 
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القرار، 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�ْشِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1 �شفـــــــر 1440هـ
الـمــــوافـــــــق: 10 اأكتوبر 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )172( ل�سنة 2018

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة باربار - جممع 518

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(

ت�شنيف  اإىل   518 جممع  باربار  مبنطقة  الكائن   05017161 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )SP( اخلا�شة   الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق 
القرار، 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�ْشِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1 �شفـــــــر 1440هـ
الـمــــوافـــــــق: 10 اأكتوبر 2018م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )58( ل�سنة 2018

 ب�ساأن مْنح ترخي�س  

لبنك )اإنت�سا �سان باولو برايفت بانك "�سوي�س" اإ�س اإيه(

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

املركزي وتعديالتها،
وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُينح بنك )اإنت�شا �شان باولو برايفت بانك "�شوي�س" اإ�س اإيه( ترخي�س مكتب متثيلي.

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: 13 �شفـــر 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 22 اأكتوبـر 2018م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )59( ل�سنة 2018

 ب�ساأن مْنح ترخي�س 

لبنك )الأهلي املتحد "البحرين" �س.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،
وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن اخِلْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين 

املركزي وتعديالتها،
وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:

مادة )1(

تقليدي  جتزئة  بنك  ترخي�س  مقفلة(  �س.م.ب  "البحرين"  املتحد  )الأهلي  بنك  ُينح 
)حملي(.

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: 14 �شفـــر 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 23 اأكتوبـر 2018م



العدد: 3390 – الخميس 25 أكتوبر 2018

39

م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )60( ل�سنة 2018

�س لها ب�ساأن اإلغاء ترخي�س الأ�سواق املالية املرخَّ

 للتداول يف الأوراق والأدوات املالية

 ل�سركة �سوق البحرين املالية �س.م.ب.)م(

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

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن اخِلْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين 

املركزي وتعديالتها، 
وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر الآتي:

مادة )1(

�س لها للتداول يف الأوراق والأدوات املالية ل�شركة �شوق  ُيلغى ترخي�س الأ�شواق املالية املرخَّ
البحرين املالية �س.م.ب.)م( املمنوح بتاريخ 18 اأكتوبر 2010م، وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري 

رقم 69910.

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: 14 �شفـــر 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 23 اأكتوبـر 2018م
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الدعوى رقم 2018/1006/غرفة

المدعيان:

 1- عمر بن نا�شر بن عثمان.
2- اأحمد عبداهلل ال�شليمان الحمد الب�شام.

وكيلهما: المحامية رباب عبدالنبي العري�س.
المدعى عليهم:

1- �شركة جوي ليف للتجارة )مجهولة العنوان(
2- محمود غ�شان عبدالحليم )مجهول العنوان(

3- �شركة جرين تك الخليج للمقاولت )مجهولة العنوان(
4- خالد محمد مبارك اآل اإبراهيم )مجهول العنوان(

اإعالن مبوعد الجتماع الإداري واحل�سور

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم اأعاله اأو ممثلِّهم القانوين، باحل�شور 
لالجتماع الإداري يف الدعوى رقم 1006/2018/ غرفة، واملقرر عقده يوم 4 نوفمرب 2018.

مدير الدعوى

�سلمان فاروق اأحمد

غرفة البحرين لت�سوية املنازعات

اإعالن من غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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قرارات ا�ستمالك

قرار ا�ستمالك رقم )25( ل�سنة 2018

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك ال�شيدة/ نوال يو�شف علي جا�شم، الكائن يف املحرق، وامل�شجل باملقدمة رقم 2016/17876 
هيئة  طلب  ح�شب  بال�شارع،  املتاأثرة  الأجزاء  عن  التعوي�س  اأجل  من  وذلك   ،02014767 رقم  عقار 

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

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ا�ستمالك رقم )26( ل�سنة 2018

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
ا�شتمالك  قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون 
رقم  عقار   2013/9462 رقم  باملقدمة  وامل�شجل  اجلزائر،  بالج  يف  اخلا�س،الكائن  امللك  من  جزء 
11001459، وذلك من اأجل حْجز م�شار خط اأنبوب النفط اجلديد الذي يربط بني مملكة البحرين 

واململكة العربية ال�شعودية، ح�شب طلب هيئة النفط والغاز.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك مراجعة  
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س( على رقم الهاتف 

17981889 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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قرار ا�ستمالك رقم )27( ل�سنة 2018

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من امللك اخلا�س الكائن يف بالج اجلزائر، وامل�شجل باملقدمة رقم 2015/1852 عقار رقم 11001440، 
وذلك من اأجل حْجز م�شار خط اأنبوب النفط اجلديد الذي يربط بني مملكة البحرين واململكة العربية 

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

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف



العدد: 3390 – الخميس 25 أكتوبر 2018

43

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )719( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب ال�شادة جواد حبيب و�شركاه، نيابة عن ال�شيد/ مواز خليل حممد اأمني  عبداهلل اخلاجة، 
مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )جهود للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 94629، 

طالبًا حتويل الفرعني الأول والرابع  من املوؤ�ش�شة لي�شبحا فرعني من ال�شجل رقم 107759.

اإعالن رقم )720( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )امل�شابح العربية  ال�شيد/ وجيه اأين وجيه �شالح نزَّ
ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،1-67095 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ال�شباحة(،  برك  �شيانة  ملقاولت 
القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره  1،000 
ال وزارينا بيبي �شراج  )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: وجيه اأيمن وجيه �شالح نزَّ

الدين عبدال�شتار اإمام �شاء�      

اإعالن رقم )721( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ا�س، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأك�شن تو  ال�شيد/ �شالح الدين عبود خلف العمَّ
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القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،66210 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  الأمالك(،  واإدارة  للدللة 
للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( 
ا�س و تركي اأحمد مزيد  دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شالح الدين عبود خلف العمَّ

العنزي.

اإعالن رقم )722( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ت�سامن

  

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
لالعالنات  )�شيمفونية  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  ثوتاكاث،  فران�شي�س 
وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  رقم 102554، طالبًا  القيد  امل�شجلة مبوجب  �س.�س.و(، 
بتحويلها اإىل �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون 

مملوكة لكل من: فران�شي�س ثوتاكاث وماري فران�شي�س�

اإعالن رقم )723( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ اأحمد عادل �شرب، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شي لند العاملية لقطع غيار 
للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،11-29379 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ال�شيارات(، 
وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، ولت�شبح فرعًا من فروع ال�شركة ذات امل�شئولية 
املحدودة امل�شماة )بلو �شي لند العاملية لقطع غيار ال�شيارات ذ.م.م( امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

.1-97051

اإعالن رقم )724( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�ستني فرديتني

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد فرا�س في�شل �شالح عي�شى اخلور، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مطعم ومقهى 
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�شي �شعبي( واملوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مطعم ومقهى �شفينة نوح(، امل�شجلتني مبوجب 
�شركة ذات م�شئولية حمدودة،  اإىل  القانوين وحتويل  �شكلهما  تغيري  القيد رقم 86906، طالبًا 
فرا�س  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال 

في�شل �شالح عي�شى الخور، وزهرة عادل عبدالعزيز من�شور العالي�

اإعالن رقم )725( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
حيدر  )ح�شني  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  حيدر،  ح�شني  اأحمد  ح�شني  ال�شيد/ 
خلدمات الدعم لالأعمال(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 125350، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين 
للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( 
دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شيد/ ح�شني اأحمد ح�شني حيدر، وي�شبح ا�شمها التجاري �شركة 

)ح�شني حيدر خلدمات الدعم لالأعمال �س.�س.و(.

اإعالن رقم )726( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
للمواد  )املعاين  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  م�شدو،  حممد  اأحمد  حممد  ال�شيد/ 
وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،74084 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  الغذائية(، 
بتحويلها اإىل �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون 

مملوكة لكل من: محمد اأحمد محمد م�شدو وران�شي كاراتيل.    

اإعالن رقم )727( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
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لال�شت�شارات  ما�شيتي  )ماريا  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  ما�شيتي،  ماريا 
القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة   ،1-122042 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  الدارية 
)األف(  وبراأ�شمال مقداره1.000  م�شئولية حمدودة،  �شركة ذات  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة 

دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ماريا ما�شيتي وعبداهلل علي اأحمد العمادي�  

اإعالن رقم )728( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ت�سامن

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
رباب حممد خري حمد، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )بحرية القر�س لإدارة 
املمتلكات العقارية �س.�س.و( امل�شجلة مبوجب القيد رقم 104448، طالبة تغيري ال�شكل القانوين 
لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفني( دينار بحريني، 

وتكون مملوكة لكل من: رباب محمد خير حمد و�شميرة بدير اأمين الطير�

اإعالن رقم )729( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة )اي جودة لال�شت�شارات ذ.م.م(، نيابة عن ال�شركاء يف ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة 
التي حتمل ا�شم )بارجني فورل�س ذ.م.م(، املــ�شجلة مبوجب القيد رقم 64678، طــالبة تغيري 
ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شــركة ال�شـخـ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 

)ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ �شاكر جعفر علوي نا�شر العلوي.

اإعالن رقم )730( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شركاء يف ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )كروم اإيفنت�س ذ.م.م( امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 105833، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة 
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ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: حميد �شمير 
اأحمد يو�شف �شلطان   وفاطمة عقيدي ور�شيدة الكداري�      

اإعالن رقم )731( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ ح�شن علي حممد ال�شائغ، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )الروابي للتجارة 
العامة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 75312-8، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك 
بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار 
بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: اأحمد ح�شين اأكبر �شاه محمد وح�شن علي محمد اإبراهيم 

محمد ال�شائغ�   

اإعالن رقم )732( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ اأحمد غريب، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )نبداأ بحرين �س.�س.و(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 123097، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل 
بني  بحريني،  دينار  اآلف(  مقداره 5،000 )خم�شة  وبراأ�شمال  م�شئولية حمدودة،  ذات  �شركة 
كل من: اأحمد محمد عبدالمنعم غريب، م�شري الجن�شية، وع�شام الدين �شالح على محمد، 

م�شري الجن�شية، ون�شيم اأختر، بريطاني الجن�شية، وو�شركة )برينك مينا ذ.م.م(.
�

اإعالن رقم )733( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ حممد اإ�شماعيل مو�شى يو�شف ال�شائغ، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )املهد 
ملقاولت البناء(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 101420، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة 
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دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك 
بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد اإ�شماعيل مو�شى يو�شف ال�شائغ وبدرية محمد �شلمان 

جا�شم ال�شائغ�

اإعالن رقم )734( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اإليه  تقدم  قد  وال�شياحةباأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن     
الرفاع  )كراج  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  هجر�س،  علي  اأحمد  جمال  ال�شيد/ 
وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،37650 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ال�شرقي(، 
دينار  اآلف(  )ثالثة   3،000 مقدره  وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها 
�PONNAPPAN MOHANANو هجر�س  علي  اأحمد  جمال  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني، 

اإعالن رقم )735( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ ح�شني بن عدنان بن �شرف العوامي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شيدلية 
للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،52801 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  احل�شم(،   اأم 
وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة ا�شمها التجاري �شركة )�شيدلية اأم الح�شم 
ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 6،000 )�شتة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عمرو 

محمد عبدالكريم خليل،  وح�شين بن عدنان بن �شرف العوامي. 
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإىل املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املويِّ

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

اإعالن رقم )736( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
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ح�شن  علي  )رملة  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  طاهر،  ح�شن  علي  رملة  ال�شيدة/ 
وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة   ،20296 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  طاهر(، 
بتحويلها اإىل �شركة ت�شامن ا�شمها التجاري اأفادي لبيع المواد الغذائية/ �شركة ت�شامن بحرينية  
Afadi for sale of Foodstuff - Bahraini Partnership Company ، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

)األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: رملة علي ح�شن طاهر وكانيروبيل اأبوبكر. 
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإىل املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املويِّ

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

اإعالن رقم )737( 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 
ا�شم  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  �شهوان،  اأحمد  علي  علي مال ح�شن  زهرة  ال�شيدة/  
تغيري  طالبة   ،96917 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ال�شالونات(،  مل�شتلزمات  الأمريكي  )الورد 
ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلهااإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 
1000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: زهرة علي مال ح�شن علي اأحمد �شهوان  
 SHAIK DAWOOD MOHAMEDو JODU GOPAL SHIL AMALLAYA KUMARSHILو

.SHAIK

اإعالن رقم )738( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

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

ال�شيد/ ح�شن اأحمد علي �شلمان، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )ح�شن اأحمد علي 
�شلمان(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 40824، طالبًا حتويل الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة امل�شمى 
)م�شنع قناديل البحر(اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 

)خم�شة اآلف( دينار بحريني وتكون مملوكة للمالك نف�شه.
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اإعالن رقم )739( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل موؤ�س�سة فردية  

تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه ال�شيدة/ مدينة علي اأحمد مكي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )عبداهلل 
احلجري للمقاولت والتجارة �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 14431، طالبة تغيري ال�شكل 
وتكليف  نف�شها،  للمالة  مملوكة  وتكون  فردية،  موؤ�ش�شة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين 

ال�شيد/ نزار عبداهلل علي حبيب متابعة اإجراءات التحويل .

اإعالن رقم )740( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ حممد خليفة جا�شم دليم، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مدلند للتجارة(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 33868، طالبا حتويل الفرع الثالث ع�شر من املوؤ�ش�شة لت�شبح فرعًا 
امل�شجلة مبوجب  للتجارة ذ.م.م(،  امل�شماة )�شيلفر هيلز  امل�شئولية املحدودة  ال�شركة ذات  من 

القيد رقم 108555.

اإعالن رقم )741( 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 يف ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )�شان�شريو املحدودة ذ.م.م(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 102168، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 
اإىل �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 

�شركة �شان�شيرو المحدودة ذ.م.م ونجيب عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان.

اإعالن رقم )742( 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 تقدم اإليه 
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ال�شيد/ حممد يو�شف اأحمد يو�شف فخرو، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بلو �شتيل 
فلمز(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 118165، طالبا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك 

بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار 
بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد يو�شف اأحمد يو�شف فخرو واأحمد اإبراهيم �شالح 

الدين اإبراهيم وزهيب لطيف�

اإعالن رقم )743( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

  

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
الو�شاطة  خلدمات  )كون�شريج  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  يف  ال�شركاء 
لل�شركة وذلك  القانوين  ال�شكل  القيد رقم  115729، طالبني تغيري  امل�شجلة مبوجب  ذ.م.م(، 
بحريني،  دينار  )األفني(   2،000 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإىل  بتحويلها 

وت�شبح مملوكة لل�شيد/ علي حممد اأحمد �شلمان �شليمان.

اإعالن رقم )744( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة

 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شاهمة  ال�شركة  موؤ�ش�شي  عن  نيابة  ذ.م.م(،  الأعمال  خلدمات  بوينت  )كي  �شركة  مكتب 
البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )ترويف و كوفان اخلليج �س.م.ب. مقفلة(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 8775، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية 
حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000،000 دولر اأمريكي، وت�شبح مملوكة لكل من: لورانت ماري، 

ومجموعة تروفي و كوفان القاب�شة �س.م.ب مقفلة، وفرديريك مار�شاند، ولوران�س ماري�     

اإعالن رقم )745( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ا�شم  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الدين،  ركن  فهد ح�شني خادم غوري  ال�شيد/ 
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)الأملا�س لأعمال الهدم وحت�شري املواقع �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 103103، طالبًا 
وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري 
 SAIFUL AZAM SIRAJUL من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره 

ISLAM وفهد ح�شين خادم غوري ركن الدين�

اإعالن رقم )746( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ اأحمد اإبراهيم حممد العفني اجلعلوط، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )يا�شمني 
ال�شام التجارية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم ، طالبًا حتويل الفرع الثامن من املوؤ�ش�شة الفردية 
امل�شمى )كلري فود للتجارة( اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 
العفين  اإبراهيم محمد  اأحمد  لكل من:  وتكون مملوكة  دينار بحريني،  اآلف(  5،000 )خم�شة 

.MUHAMMED SHALIKH VALIYAREMMALالجعلوط و

اإعالن رقم )747( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ذ.م.م(،  العقارية  )بري�شو�س  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  يف  ال�شركاء 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 84634-1، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل 
�شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، 

وت�شبح مملوكه لل�شيد/اأكرم ر�شاد اأحمد مكنا�س.

اإعالن رقم )748( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
)بوابة  ا�شم  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  ال�شيد/حممد حممود عبدال�شالم عبدالعال، 
برتا للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 95502-2، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة 
اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  �شركة ذات م�شئولية حمدودة،  اإىل  بتحويلها  وذلك 
ونورالدين ح�شين  ال�شبول  بدري  لكل من: طارق عبدالبا�شط  وت�شبح مملوكة  بحريني،  دينار 

عليان ال�شبول�                                                  


