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قانون رقم )15( ل�سنة 2015 
بتعديل المادة )38( من قانون التاأمين االجتماعي
ال�سادر بالمر�سوم بقانون رقم )24( ل�سنة 1976 

ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة  
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، وتعديالته، 
وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، املعدل بالقانون 

رقم )33( ل�شنة 2014،
اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة االأولى
ُت�شاف ثالثة بنود باأرقام )11،10،9( اإلى الفقرة الأولى من املادة )38( من قانون التاأمني 

الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، ن�شها الآتي:
9-    اإذا م�شى على انتهاء خدمة املوؤمن عليه خم�س �شنوات.

10-  اإذا كان املوؤمن عليه م�شتحقًا ملعا�س تقاعدي من اأي نظام تقاعدي اآخر.
11-  اإذا م�شت �شنة على مزاولته ن�شاطًا جتاريًا اأو مهنة حرة بعد انتهاء اخلدمة.

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

به بعد ثالثني يومًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

            ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 12 �شوال 1436هـ
املوافق: 28 يوليو 2015م
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اأمر ملكي رقم )35( ل�سنة 2015
بتعيين نائب لرئي�س الهيئة العليا لالإعالم واالإت�سال

ملك مملكة البحرين نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة  
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )47( ل�شنة 2013 باإن�شاء الهيئة العليا لالإعالم والإت�شال،
وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،

وعلى الأمر امللكي رقم )29( ل�شنة 2013 بت�شكيل الهيئة العليا لالإعالم والإت�شال،

اأمرنا باالآتي:
املادة االأولى

ي�شتبدل بن�س البند )1( من املادة الأولى من الأمر امللكي رقم )29( ل�شنة 2013 بت�شكيل 
الهيئة العليا لالإعالم والإت�شال، الن�س الآتي:

وزير �شئون الإعالم   نائبًا للرئي�س. 1- ال�شيد عي�شى بن عبدالرحمن احلمادي  
وتكون مدة ع�شويته لنهاية مدة الت�شكيل احلايل للهيئة.

املادة الثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

             ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ 12 �شوال 1436هـ
املوافق 28 يوليـو 2015م
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وزارة العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف
قرار رقم )69( ل�سنه 2015

ب�ساأن اإعادة تنظيم هيئة فرز االأمالك

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والوقاف:
 بعد الطالع على قانون الثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)14( ل�شنة 1996 وتعديالته،
 وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنه 2001، 

وعلى قرار جمل�س الوزراء ال�شادر بتاريخ 24 دي�شمرب 1975 باإعادة تنظيم هيئة فرز الأمالك،
 وعلى القرار  رقم )10( ل�شنه 2011 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل هيئة فرز الأمالك،

 وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر االآتي
املادة االأولى

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها         
ما مل ين�س ال�شياق خالف ذلك.

الوزير: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
الفرز: ق�شمة املال ال�شائع وحتديد ن�شيب كل �شريك فيه وذلك بقدر ح�شته يف هذا املال.

املدير: مدير اإدارة املحاكم.
الهيئة: هيئة فرز الأمالك.

املادة الثانية
تخت�س الهيئة بتقومي املال ال�شائع وق�شمته ح�ش�شًا كما تخت�س بفرز ح�شة كل �شريك، 
اإذا كان املال يقبل الق�شمة عينًا دون نق�س كبري يف قيمته، وتتبع الهيئة يف عملها اأحكام انق�شاء 
ال�شيوع بالق�شمة املن�شو�س عليها يف القانون املدين ما مل يتفق الطراف على خالف ذلك، على 

األ يكون اتفاقهم مخالفًا للقوانني والقرارات  الأخرى ذات ال�شلة.

املادة الثالثة
تبا�شر الهيئة اخت�شا�شها املن�شو�س عليه باملادة الثانية من هذا القرار بناًء على تكليف 

من املحكمة املخت�شة بدعاوي الق�شمة الق�شائية العينية وكذلك ما يحال اإليها من الوزير.
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املادة الرابعة
ت�شكل الهيئة من اأربع دوائر على النحو املبني باجلدول املرافق لهذا القرار وتتكون كل دائرة      

من رئي�س ونائب للرئي�س وثالثة اأع�شاء.
على اأن تخت�س الدائرة الرابعة مبا يحال اإليها من الوزير.

املادة اخلام�سة
ت�شري على الهيئة اأحكام الباب التا�شع من قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية يف �شاأن 

اخلربة مبا ل يتعار�س مع اخت�شا�س الهيئة.

املادة ال�ساد�سة
يتولى اأمناء �شر املحاكم تبليغ املدير بالأوامر ال�شادرة بندب الهيئة وعلـى املــدير - ودون 
اإخالل مبا ن�شت عليه الفقرة الثانية من املادة الرابعة من هذا القرار- توزيع العمل بني الدوائر 

وفق ظروف العمل ومقت�شياته.

املادة ال�سابعة
على اأع�شاء الدوائر اأن يحلفوا اأمام الوزير ميينًا اأن يوؤدوا اأعمالهم بال�شدق والأمانة.

املادة الثامنة
تقدر اأتعاب الهيئة من املحكمة اأو من الوزير بح�شب الأحوال.

املادة التا�سعة
ُيلغى كل ما يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

املادة العا�سرة
�شهر       من  الأول  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العدل  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

�شبتمرب 2015، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.
وزير العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبد اهلل اآل خليفة       
�شدر بتاريخ: 27 رمـ�شان 1436هـ
املـــــوافـــــــــق: 14 يــــولـيــــو 2015م
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دوائر هيئة فرز االأمالك

الدائرة االأولى: 
1-       عي�شى عبدالرحمن البوعينني                  رئي�شًا 

2-       كاظم علي عبداللطيف                             نائبا للرئي�س 
محمد اإبراهيم العماري   -3

عمار يا�شر عبدالكرمي  -4
يو�شف على جناحي   -5

الدائرة الثانية:
عثمان نعمة العمادي                                 رئي�شًا   -1

محمد اأمني �شعد العمريي                         نائبًا للرئي�س  -2
�شربي محمد علي الأحمد   -3

وداد من�شور نعمة   -4
خالد �شاهني البوعينني  -5

الدائرة الثالثة:
1-  �شالح عبداهلل اإ�شماعيل                           رئي�شًا 

فرا�س عبا�س اأمني                                      نائبًا للرئي�س  -2
محمد ح�شن اجلار    -3

اأنوار �شالح البنفالح   -4
�شوقي جمعة منديل  -5

الدائرة الرابعة:
خالد عبداهلل عبدالعزيز ال�شوملي             رئي�شًا  -1

عبداهلل يو�شف طالب                                  نائبًا للرئي�س  -2
�شمري اأحمد احلالويل  -3

عارف جا�شم �شند   -4
اإبراهيم محمد الهرم�شي الهاجري  -5



10
العدد: 3220 - الخميس 30 يوليو 2015

وزارة التنمية االجتماعية
قرار رقم )86( ل�سنة 2015

بتعديل المادة )6( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )58( ل�سنة 2009 
ب�ساأن حقوق الم�سنين ال�سادرة بالقرار رقم )1( ل�سنة 2011

وزيرة التنمية الجتماعية:
بعد الطالع على القانون رقم )58( ل�شنة 2009 ب�شاأن حقوق امل�شنني،

ال�شادرة  امل�شنني  حقوق  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )58( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 
بالقرار رقم )1( ل�شنة 2011،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة التنمية الجتماعية،

قرر االآتي:
املادة )1(

ت�شاف اإلى املادة )6( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )58( ل�شنة 2009 ب�شاأن حقوق 
امل�شنني ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2011 فقرة اأخرية، ن�شها الآتي:

املادة )6( فقرة اأخرية:
وللوزير بناًء على تو�شية اإدارة الرعاية ال�شتثناء من بع�س ال�شروط الواردة يف هذه املادة وفقًا 

لطبيعة املوؤ�ش�شة ومقت�شيات الرتخي�س.

املادة )2(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزيرة التنمية االجتماعية
فــائقة بنت �ســعيد ال�ســالح

�شدر يف: 23 رم�شان 1436هـ
املوافـــق: 10 يـولـيـــــــو 2015م
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وزارة التنمية االجتماعية
قرار رقم )89( ل�سنة 2015

ب�ساأن تعيين مجل�س اإدارة موؤقت لنادي اأفق التو�ستما�ستز العربي

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

1989 وتعديالته،
التو�شتما�شتز  اأفق  نادي  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن  ل�شنة  2007  رقم )33(  القرار  وعلى 

العربي، 
وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي اأفق التو�شتما�شتز العربي،

واإ�شتنادًا اإلى مذكرة اإدارة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخة  26 / 1 /2015 والثابت فيها 
مخالفات وجتاوزات النادي للمواد )46،39،38،33،32( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 
1989 وعدم عقد اإجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم اإنتخاب جمل�س اإدارة للنادي،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،
و�شمانًا حل�شن �شري العمل بنادي اأفق التو�شتما�شتز العربي،

وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر االآتي:
مادة )1(

ُيعنينّ جمل�س اإدارة موؤقت لنادي اأفق التو�شتما�شتز العربي ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ 
علي اأحمد محمد محمود وع�شوية كل من:

1- روى ال�شيد من�شور علوي كاظم
2- نور عدنان عبداهلل ال�شيخ هزمي ال�شام�شي

3- �شليمان فرحان �شويد ال�شليمان
4- جمال �شالح علي ح�شني الدو�شري

5- جنالء اأحمد جا�شم املحري
6- نايف بن نواف بن نائف اخلليدي العتيبي
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مادة )2(
يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام 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 والنظام الأ�شا�شي للنادي.
مادة )3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  النادي  يف  بالعمل  القائمني  على 
النادي و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

مادة )4(
النادي  اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  التنمية  لوزارة  يقدم  تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  ُيِعدُّ جمل�س 
به  العمل  العامني املا�شيني ومقرتحاته لإ�شالحه وتطوير وتنظيم  املالية خالل  اأموره  مت�شمنًا 
وفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما وذلك خالل اأربعة اأ�شهر من تاريخ العمل 

بهذا القرار.
مادة )5(

يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإلى اإجتماع يعقد قبل اإنتهاء املدة املحددة 
باملادة رقم )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، واأن يعر�س عليها تقريرًا 
مف�شاًل عن حالة النادي، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها 
والنظام  القانون  لأحكام  وفقًا  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اإتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.
مادة )6(

على وكيل وزارة التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 
ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيرة التنمية االجتماعية
فــائقة بنت �سـعيد ال�ســالح

�شدر يف: 26 رم�شان 1436هـ
املــوافــق: 13 يـولـيــــــو 2015م
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وزارة العمل
قرار رقم )24( ل�سنة 2015

ب�ساأن الترخي�س باإن�ساء مركز اآر اآي �سي اآي للتدريب
خا�سة" تدريبية  "موؤ�س�سة 

 
وزير العمل:

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�شرتكة يف جل�شتها رقم )130( املنعقدة بتاريخ 2015/6/2،

وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون التدريب،
 

قرر االآتي: 
مادة -1-

يرخ�س لل�شادة  / �شركة ري�شور�س ان�شبك�شن كندا انكوربريتد ذ.م.م �شجل جتاري حتت 
اأي   اآي �شي  اآر  اإن�شاء معهد للتدريب الإداري والتجاري حتت ا�شم مركز  رقم )1-68075( يف 
للتدريب RICI TRAINING CENTRE  حتت �شجل جتاري رقم )2-68075( ويقيد حتت قيد 

رقم )13/م ت خ/2015(.
 

مادة -2-
على الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون التدريب تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
وزير العمل        

جميل بن محمد علي حميدان
�شدر يف: 29 رم�شان 1436هـ
املــوافــق: 16 يولــيــــــو 2015م
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قرار رقم )3( ل�سنة 2015
بتعديل بع�س اأحكام الئحة تنظيم العمل

 في مجال ال�سباكة ال�سادرة بالقرار رقم )7( ل�سنة 2012

وزير الطاقة:
بعد الطالع على املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،

 وعلى املر�شوم امللكي رقم )1( ل�شنة 2015 بتحديد الوزير امل�شرف على �شئون النفط والغاز 
و�شئون الكهرباء واملاء وتعيني رئي�س ملجل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

وعلى لئحة تنظيم العمل يف جمال ال�شباكة ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2012،
وعلى موافقة اللجنة الوزارية ل�شبط وتر�شيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية يف الوزارات 

واجلهات احلكومية بقرارها رقم )2ـــ2014/48(،
وبالتن�شيق مع وزارة املالية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
وبناًء على عر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء،

قرر االآتي:
املادة االأولى

تنظيم  )اأ( من لئحة  البند  و)8(  البندين )3،1(،  و)4(  املواد )3(،  بن�شو�س  ُي�شتبدل 
العمل يف جمال ال�شباكة ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2012، الن�شو�س الآتية:

املادة )3(:
ي�شرتط ملنح رخ�س ال�شباكة اأن تتوافر يف طالب الرخ�شة ال�شروط الآتية:

1( اإكمال برنامج تدريبي اأو برنامج تلمذة معرتف به يف جمال �شبكات املياه الداخلية، و تقدم 
ال�شهادات الر�شمية التي تثبت ذلك مت�شمنة ا�شم الربنامج ومدته.

2( خربة عملية ل تقل عن �شنة واحدة اكت�شبها من خالل العمل ب�شفة م�شتمرة يف جمال �شبكات 
املياه الداخلية للم�شاكن اأو املحال التجارية اأو ال�شناعية، و عليه تقدمي �شهادة تثبت ذلك 

بالأوراق الر�شمية للجهة التي عمل لديها مختومة بختمها.
3( اأن يكون م�شجاًل لدى وزارة العمل اإذا مل يكن لديه عمل يف تاريخ تقدمي الطلب.

4( األ يكون موظًفا بالهيئة يف تاريخ تقدمي الطلب.
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5( اأن يجتاز المتحان النظري والعملي الذي تعده الهيئة بعد �شداد مقابل المتحان.
ويحدد �شعر اإ�شدار الرخ�شة وفقًا للجدول املبني يف املادة )8( مكررًا من هذه الالئحة.

املادة )4( البندان )3،1(:
1( ُيعطى طالب الرخ�شة فكرة عامة عن نظام التمديدات املائية الداخلية وعليه اقتناء كتاب 
قواعد التمديدات املائية ويكون ذلك من خالل جل�شة تعريفية ت�شبق المتحان، وعلى ق�شم 
المتحان  وموعد  التعريفية  اجلل�شة  مبوعد  امل�شجلني  لالمتحان  املتقدمني  اإبالغ  التدريب 

واأدوات ومعدات المتحان املطلوبة مبدة كافية.
3( يجوز للهيئة اإعادة المتحان للرا�شبني يف المتحان العملي اأو النظري اأو كليهما بعد �شداد 

مقابل اإعادة المتحان، ويتم بعده اإبالغ الراغبني يف الإعادة مبوعد المتحان.
املادة )8( البند )اأ(:

اأ- جتدد الرخ�س كل خم�س �شنوات، واإذا مل يتم جتديد بع�س الرخ�س خالل هذه املدة يجوز 
للهيئة النظر يف اجلزاء املرتتب على عدم التجديد يف املدة املذكورة.

املادة الثانية
اإلى املادة )2( من لئحة تنظيم العمل يف جمال ال�شباكة ال�شادرة بالقرار  ُي�شاف 
رقم )7( ل�شنة 2012 فقرة ثانية، كما ي�شاف اإلى املادة )8( من ذات الالئحة بندان جديدان 

برقمي )ب، ج(، وًيعاد ترقيم باقي بنود املادة تبعًا لذلك:
املادة )2( فقرة ثانية:

ويف حالة تغيري اأي بيانات مثبتة يف الرخ�شة من ناحية جهة العمل، يتعني �شداد ال�شعر املحدد 
باجلدول املبني يف املادة )8( مكررًا من هذه الالئحة.

املادة )8( البندان )ب، ج(:
ب- يف حالة رغبة من �شدرت له الرخ�شة اعتمادها دوليًا فاإن ذلك يكون بطلب يقدم اإلى هيئة 
الكهرباء واملاء مرفق به ما يفيد �شداد تكاليف العتماد املقررة لدى اجلهة التي حتددها 

الهيئة.
ج- يف حالة فقدان الرخ�شة يجوز للمرخ�س له طلب اإ�شدار رخ�شة بدل فاقد من الهيئة مقابل 

�شداد ال�شعر املحدد باجلدول املبني يف املادة )8( مكررًا من هذه الالئحة.

املادة الثالثة
ُت�شاف اإلى لئحة تنظيم العمل يف جمال ال�شباكة ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2012 

مادة جديدة برقم )8 مكررًا(، ن�شها الآتي: 
املادة )8 مكرراً(:
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تكون اأ�شعار اإ�شدار الرتاخي�س التي تقدمها هيئة الكهرباء واملاء لإ�شدار �شهادة �شباك معتمد، 
وجتديدها وتغيري بياناتها، ومقابل اأداء المتحانات واإعادتها، وفقًا للجدول الآتي:

املبلغ اخلدمة الرقم
20 دينارًا المتحان العملي والنظري �شامل �شعر اإ�شدار الرخ�شة 1
10 دنانري جتديد الرخ�س ال�شخ�شية 2
10 دنانري تغيري بيانات الرخ�س ال�شخ�شية 3
10 دنانري اإ�شدار رخ�شة بدل فاقد 4
20 دينارًا اإعادة المتحان العملي 5
10 دنانري اإعادة المتحان النظري 6
5 دنانري كتاب قواعد التمديدات املائية 7

املادة الرابعة
على الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

            وزير الطاقة
الوزير امل�سرف على �سئون النفط والغاز

              و�سئون الكهرباء واملاء
                د. عبد احل�سني بن علي مريزا

�شدر بتاريخ: 26 جمادى الآخرة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 15 اأبـــــــــــريــــــــــــــل 2015م 
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وزارة االأ�سغال و �سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )50( ل�سنة 2015

ب�ساأن ت�سنيف عقار بعد التق�سيم في منطقة جو – مجمع 960

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

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،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير، 

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 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري 

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

)28( ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي للمنطقة اجلنوبية، 

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة ،
وعلى ما عر�س علينا،

قرر االآتي:
مادة )1(

ُي�شنف العقار رقم )12001565( بعد التق�شيم والكائن مبنطقة جو جممع )960(   وفقًا ملا 
هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة 

يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.



18
العدد: 3220 - الخميس 30 يوليو 2015

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 االأ�سغال و �سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف      

�شدر بتاريخ: 25 رم�شان 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 12 يـــــولــيــو 2015م
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اإعالن ب�ساأن عزم هيئة تنظيم االت�ساالت 
اإلغاء ترخي�س �سركة روابي البحرين ذ.م.م

ا�شتنادًا اإلى املادة رقم )35( من قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( 
ل�شنة 2002، تعلن هيئة تنظيم الت�شالت  عن عزمها اإلغاء الرتخي�س العادي لتقدمي خدمات 
القيمة امل�شافة املمنوح لها من قبل هيئة تنظيم الت�شالت بتاريخ 25 اأكتوبر 2004،  ويف حالة 
ذكر  مع  كتابيًا  بذلك  الهيئة  اإخطار  يرجى  الإعالن،  هذا  على  بالعرتا�س  �شخ�س  اأي  قيام 

الأ�شباب املربرة لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

هيئة تنظيم االت�ساالت
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وزارة ال�سناعة والتجارة
اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

اإعالن رقم )351( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شادة/ اأحمد جا�شم لال�شت�شارات، نيابة عن ال�شيخة لطيفه حمد اإبراهيم اآل خليفه، مالكة 
املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )دار�شا كافيه(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 82792، طالبني حتويل 

ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة الفردية بجميع فروعها التالية:
1.  )دار�شا كافيه( والذي يزاَول فيه ن�شاط مقهى بدون �شي�شة.

2.  )ا�شتكانتي كافيه( والذي يزاَول فيه ن�شاطا مقهى بدون �شي�شة وخدمات تو�شيل وجبات 
وم�شرتيات.

وذلك اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار 
بحريني، وذلك بعد ادخال ال�شيخة عائ�شة خليفة اأحمد محمد اآل خليفه �شريكة معها.

بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )352( ل�سنة  2015  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية
�سركة )املبادلة اأعيان اأي ذ.م.م(

اإليه ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  ي  اأ  اأعيان  )املبادلة  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات 
82124، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية، و�شطبها من ال�شجل التجاري، 
وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                           
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى   

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن رقم )353( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد 

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة       
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اليه ال�شادة/ كي 
بوينت خلدمات الأعمال ذ.م.م، نيابة عن ال�شيد/ عمر خافري بابا كريو�س مالك �شركة ال�شخ�س 
الواحد امل�شماة )اأتاكو بحرين �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 70361 -1، طالبًا تغيري 
ال�شكل القانوين لل�شركة وحتويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شون 

األف )50.000( دينار بحريني، واأْن ي�شبح ا�شمها التجاري )�شركة اأتاكو بحرين ذ.م.م(.
   فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )354( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة 

ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ة العربية للتجارة(، امل�شجلة  في�شل غازي عي�شى هجر�س، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )املَجرَّ
الأدوات  وبيع  وت�شدير  ا�شترياد  ن�شاط  يزاول من خاللها  التي  القيد رقم 79088-1،  مبوجب 
والأجهزة الكهربائية والإلكرتونية وقطع غيارها، طالبًا حتويل ال�شكل القانوين للفرع رقم 1 من 
املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وذلك باإدخال ال�شيد/ بيني زاكريا �شريكًا معه فيها، 

وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )355( ل�سنة  2015  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )�سندوق �سيكو ll �س.م.ب مقفلة( 
مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اأودت امل�شفي القانوين لل�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة امل�شماة )�شندوق  عبدالعال جلف 
اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،58213 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب/   ll �شيكو 
ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات 

التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                                                   
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن رقم )356( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد 
باملر�شى(،  للعناية  ال�شالمة  امل�شماة )املركز  الفردية  املوؤ�ش�شة  النمروطي مالك  يو�شف  احمد 
وبيع  وت�شدير  ا�شترياد  ن�شاط  يزاول من خاللها  التي  القيد رقم 82666-1،  امل�شجلة مبوجب 
م�شتح�شرات التجميل، وا�شترياد وت�شدير وبيع الأجهزة والأدوات الطبية والعلمية وم�شتلزماتها 
ال�شكل  حتويل  طالبًا  البحرين  مملكة  وداخل  خارج  باملر�شى  للعناية  ومكتب  غيارها،  وقطع 
القانوين للفرع من موؤ�ش�شة فردية اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال مقداره ع�شرون 
األف )20.000( دينار بحريني، وذلك باإدخال ال�شيد/ �شامر �شليم �شبحي الفقيه �شريك معه 

فيها.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )357( ل�سنة 2015
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )جرين برداي�س للحيوانات االأليفة ذ.م.م(
ال�شيد/  اليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ح�شني احمد �شالح، نيابة عن مالكو ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )جرين برداي�س 
للحيوانات الأليفة ذ.م.م(، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، و�شطبها 

من ال�شجل التجاري، ومت تعيني ال�شيد/ ح�شني احمد �شالح كم�شفي قانوين لل�شركة.
بهذا يعلن امل�شفي اأن �شلطة جمل�س املديرين قد انتهت وفقًا لن�س املادة )325( من قانون 
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعماًل بن�س املادة رقم 
باعرتا�شهم  التقدم  ال�شركة  دائني  امل�شفي جميع  يدعو  وبذلك  ال�شركات،  قانون  )335( من 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ  دة واملربِّ م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

ن�شر هذا الإعالن وذلك ح�شب التايل:
ال�شيد/ ح�شني اأحمد �شالح

املوبايل: 36322366
املنامة - البحرين
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ملخ�س عقد
 �سركة جولدن �ستي�س �س.�س.و

ملالكها فواز فوؤاد كانو
�سركة ال�سخ�س الواحد

ا�سم ال�سركة:  جولدن �شتي�س �س.�س.و ملالكها فواز فوؤاد كانو
رقم القيد: 94013

تاريخ التاأ�سي�س: 2015/6/17
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع اأقم�شة ومن�شوجات، وا�شترياد وت�شدير وبيع املالب�س 
اجلاهزة، وخياطة ن�شائية )كبرية(، وخياطة تطريز، وا�شترياد وت�شدير وبيع اأدوات اخلياطة.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة:     مبنى  1148اأ  طريق 4328   عراد   جممع 243

فاك�س: 17223992          �س.ب: 119          
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

فواز فوؤاد اإبراهيم كانو                                 )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )500(       قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )50000(    الن�شبة )%100(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(فواز فوؤاد اإبراهيم كانو

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
 ) بحريني اجلن�شية(فواز فوؤاد اإبراهيم كانو
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ملخ�س عقد
 �سركة انرت�ستيل �س.�س.و

مالكتها �سركة �سناعات الزياين ذ.م.م 
�سركة ال�سخ�س الواحد

ا�سم ال�سركة:  �شركة انرت�شتيل �س.�س.و مالكتها �شركة �شناعات الزياين ذ.م.م
رقم القيد: 30524

تاريخ التاأ�سي�س: 1993/9/21
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: الإ�شتثمار يف امل�شروعات ال�شناعية املحلية.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 1500.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة:    �سقة 81  مبنى  419  طريق 1705   املنطقة الدبلوما�شية   جممع 317          

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
�شركة �شناعات الزياين ذ.م.م                    )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )30000(   قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )1500000( الن�شبة )%100(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(1- نواف خالد را�شد ال�شيخ عبدالرحمن الزياين

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(2- عبدالرحمن ماجد بن خالد را�شد الزياين  

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(3- را�شد حامد را�شد عبدالرحمن الزياين

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(4- عبدالرحمن حامد را�شد عبدالرحمن الزياين

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
 رئي�س جمل�س املديرين) بحريني اجلن�شية(1- نواف خالد را�شد ال�شيخ عبدالرحمن الزياين 

 ع�شو جمل�س املديرين) بحريني اجلن�شية(2- محمد طارق محمد �شادق محمد اأكرب

ع�شو جمل�س املديرين) بحريني اجلن�شية(3- عبدالرحمن حامد را�شد عبدالرحمن الزياين

ع�شو منتدب) بحريني اجلن�شية(4- را�شد حامد را�شد عبدالرحمن الزياين

ع�شو جمل�س املديرين) بحريني اجلن�شية(5- عبدالرحمن ماجد بن خالد را�شد الزياين
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ملخ�س عقد
 �سركة الزياين لل�سيارات )زياين موتورز(

�سركة ال�سخ�س الواحد
ا�سم ال�سركة:  �شركة الزياين لل�شيارات )زياين موتورز(

رقم القيد: 33097
تاريخ التاأ�سي�س: 1994/12/4

تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

وال�شمامات  واملكائن  اخلفيفة  املتحركة  الآليات  وبيع  وت�شدير  ا�شترياد  ال�سركة:  اأغرا�س 
وبيع  ولوازمها،  غيارها  وقطع  الثقيلة  الآليات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  ولوازمها،  وامل�شخات 
ال�شيارات الأخرى والآليات امل�شتعملة، وا�شترياد وت�شدير وبيع ال�شيارات والبا�شات واللوريات 

والآليات الثقيلة وقطع غيارها.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 2000.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:     مبنى  4  طريق 15   املعامري   جممع 635     
الهاتف: 39477699        فاك�س: 17703333             �س.ب: 26     

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
�شركة ا�شتثمارات الزياين �س.م.ب مقفلة    )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )40000( قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )2000000(   الن�شبة )%100(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(1- نواف خالد را�شد ال�شيخ عبدالرحمن الزياين

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(2- عبدالرحمن ماجد بن خالد را�شد الزياين  

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(3- را�شد حامد را�شد عبدالرحمن الزياين

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(4- عبدالرحمن حامد را�شد عبدالرحمن الزياين

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
 Chairman) بحريني اجلن�شية(1- نواف خالد را�شد ال�شيخ عبدالرحمن الزياين 

 Director) بحريني اجلن�شية(2- محمد طارق محمد �شادق محمد اأكرب

 Director) بحريني اجلن�شية(3- عبدالرحمن حامد را�شد عبدالرحمن الزياين

 Director) بحريني اجلن�شية(4- محمد طارق محمد �شادق محمد اأكرب

Managing Director) بحريني اجلن�شية(5- عبدالرحمن ماجد بن خالد را�شد الزياين
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ملخ�س عقد

 �سركة عقارات الزياين �س.�س.و

ملالكتها �سركة ا�ستثمارات الزياين �س.م.ب مقفلة 

�سركة ال�سخ�س الواحد

�س.م.ب  الزياين  ا�شتثمارات  �شركة  ملالكتها  �س.�س.و  الزياين  عقارات  �شركة  ال�سركة:   ا�سم 

مقفلة
رقم القيد: 47321

تاريخ التاأ�سي�س: 2001/7/23

تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�س ال�سركة: بيع و�شراء العقارات حل�شاب املن�شاأة ولي�شمح با�شتثمار اأموال الغري يف هذا 

الآليات  ماعدا  وت�شدير  ا�شترياد  العامة  والتجارة  املركزي،  امل�شرف  موافقة  غري  من  املجال 
الثقيلة وال�شيارات واملواد الغذائية وامل�شروبات الروحية والأ�شلحة واملبيدات والأن�شطة الأخرى 

التي تتطلب موافقة من اجلهات الر�شمية املعنية.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 7000.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:    �سقة 33  مبنى  419  طريق 1705   املنطقة الدبلوما�شية   جممع 317

الهاتف: 39477699             فاك�س: 17532912          

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

�شركة ا�شتثمارات الزياين �س.م.ب مقفلة    )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )140000( قيمة احل�شة )50( اإجمايل احل�ش�س )7000000(  الن�شبة )%100(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(1- نواف خالد را�شد ال�شيخ عبدالرحمن الزياين

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(2- عبدالرحمن ماجد بن خالد را�شد الزياين  

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(3- را�شد حامد را�شد عبدالرحمن الزياين

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(4- عبدالرحمن حامد را�شد عبدالرحمن الزياين
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اأع�شاء جمل�س الإدارة:
 رئي�س جمل�س املديرين) بحريني اجلن�شية(1- نواف خالد را�شد ال�شيخ عبدالرحمن الزياين 

 Director) بحريني اجلن�شية(2- محمد طارق محمد �شادق محمد اأكرب

ع�شو منتدب) بحريني اجلن�شية(3- عبدالرحمن حامد را�شد عبدالرحمن الزياين

ع�شو جمل�س املديرين) بحريني اجلن�شية(4- را�شد حامد را�شد عبدالرحمن الزياين

ع�شو جمل�س املديرين) بحريني اجلن�شية(5- عبدالرحمن ماجد بن خالد را�شد الزياين
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ملخ�س عقد
 �سركة الزياين للتاأجري �س.�س.و

ملالكتها �سركة ا�ستثمارات الزياين �س.م.ب مقفلة 
�سركة ال�سخ�س الواحد

ا�سم ال�سركة:  �شركة الزياين للتاأجري �س.�س.و ملالكتها �شركة ا�شتثمارات الزياين �س.م.ب مقفلة 
رقم القيد: 43825

تاريخ التاأ�سي�س: 19999/9/21
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
ال�شيارات  وتاأجري  الثقيلة،  الآليات  وتاأجري  )داخلي(،  للركاب  العام  النقل  ال�سركة:  اأغرا�س 

اخلا�شة.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 2200.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:     مبنى  4  طريق 15   املعامري   جممع 635
الهاتف: 39477699              فاك�س: 17532912          

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
�شركة ا�شتثمارات الزياين �س.م.ب مقفلة        )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )44000( قيمة احل�شة )50( اإجمايل احل�ش�س )2200000(     الن�شبة )%100(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(1- نواف خالد را�شد ال�شيخ عبدالرحمن الزياين

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(2- عبدالرحمن ماجد بن خالد را�شد الزياين  

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(3- را�شد حامد را�شد عبدالرحمن الزياين

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(4- عبدالرحمن حامد را�شد عبدالرحمن الزياين

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
 Chairman) بحريني اجلن�شية(1- نواف خالد را�شد ال�شيخ عبدالرحمن الزياين 

 Director) بحريني اجلن�شية(2- محمد طارق محمد �شادق محمد اأكرب

Director) بحريني اجلن�شية(3- عبدالرحمن حامد را�شد عبدالرحمن الزياين

Director) بحريني اجلن�شية(4- را�شد حامد را�شد عبدالرحمن الزياين

Managing Director) بحريني اجلن�شية(5- عبدالرحمن ماجد بن خالد را�شد الزياين
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ملخ�س عقد
 �سركة فري�س كوم انرتنا�سيونال تريدينغ ذ.م.م 

�سركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�سركة:  فري�س كوم انرتنا�شيونال تريدينغ ذ.م.م 

رقم القيد: 94369
تاريخ التاأ�سي�س: 2015/7/15

تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�س ال�سركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع اأقم�شة م�شنعة لأغرا�س اأخرى )بطانيات و�شرا�شف 
غيارها،  وقطع  واللكرتونية  الكهربائية  والأجهزة  الأدوات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  ونحوها(، 

وا�شترياد وت�شدير وبيع الأدوات الكهربائية.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:    �سقة 8  مبنى  252  طريق 404   �شرتة   جممع 604 
الهاتف: 39644840          

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
Thomman Valappil Hyruman Useph  -1  )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )98(       قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )9800(     الن�شبة )%49(
2- يو�شف علي ح�شن عبداهلل ال�شايجي             )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )102(       قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
Thomman Valappil Hyruman Useph -1)م�شتوى التوقيع )منفرد() هندي اجلن�شية

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(2- يو�شف علي ح�شن عبداهلل ال�شايجي  

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
 Director) بحريني اجلن�شية(1- يو�شف علي ح�شن عبداهلل ال�شايجي

Thomman Valappil Hyruman Useph -2)هندي اجلن�شية (Managing Director 
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ملخ�س عقد
 �سركة بناء البحرين �س.م.ب مقفلة 

�سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة
ا�سم ال�سركة:  �شركة بناء البحرين �س.م.ب مقفلة

رقم القيد: 94355
تاريخ التاأ�سي�س: 2015/7/13

تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

وبيع  فقط،  ال�شركة  حل�شاب  و�شندات(  )اأ�شهم  املالية  الأوراق  و�شراء  بيع  ال�سركة:  اأغرا�س 
و�شراء العقارات حل�شاب املن�شاأة ول ي�شمح با�شتثمار اأموال الغري يف هذا املجال من غري موافقة 

امل�شرف املركزي، واإدارة وتطوير املمتلكات اخلا�شة.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 250.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:    �سقة 42  مبنى  3  طريق 365   املنامة   جممع 316          
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-  �شركة �شتون �س.�س.و مالكتها املجموعة الفرن�شية         )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )125000(       قيمة احل�شة )1(   اإجمايل احل�ش�س )125000( الن�شبة )%50(

2- �شركة �شتون فنت�شرز �س.�س.و                                         )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )125000(       قيمة احل�شة )1(   اإجمايل احل�ش�س )125000( الن�شبة )%50(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(1- محمد عدنان �شامل اأبورمان

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(2- ه�شام �شالح اأحمد ال�شاعي  

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(3- �شالح �شالح عبداهلل عبداهلل عا�شري

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
 Director) بحريني اجلن�شية(1- محمد عدنان �شامل اأبورمان 

 Director) بحريني اجلن�شية(2- �شالح �شالح عبداهلل عبداهلل عا�شري

Director) بحريني اجلن�شية(3- ه�شام �شالح اأحمد ال�شاعي
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ملخ�س عقد
 �سركة االأج�سام االأف�سل لالأغذية ال�سحية ذ.م.م 

�سركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�سركة:  �شركة الأج�شام الأف�شل لالأغذية ال�شحية ذ.م.م

رقم القيد: 89926
تاريخ التاأ�سي�س: 2014/6/10

تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�س ال�سركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع الأغذية ال�شحية وامل�شتح�شرات ال�شحية، وا�شترياد 
وت�شدير وبيع املالب�س اجلاهزة.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة:     مبنى  ج1574  طريق 1327   الرفاع ال�شرقي   جممع 913          

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1-  ر�شا محمد ال�شيخ عبداهلل محمد �شالح       )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )4(           قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )200(         الن�شبة )%1(
2- فوؤاد محمد ال�شيخ عبداهلل محمد �شالح        )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )396(       قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )19800(     الن�شبة )%99(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(فوؤاد محمد ال�شيخ عبداهلل محمد �شالح

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
 ) بحريني اجلن�شية(فوؤاد محمد ال�شيخ عبداهلل محمد �شالح
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ملخ�س عقد
 �سركة �سالمل للتعمري ذ.م.م 
�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة:  �شركة �شالمل للتعمري ذ.م.م
رقم القيد: 94348

تاريخ التاأ�سي�س: 2015/7/13
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: مقاولت بناء )درجة ثالثة(.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة:    �سقة 72  مبنى  172  طريق 1906   احلورة   جممع 319

الهاتف: 39680480 و 38804600          
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-  ماأمون خليل اإبراهيم املوؤيد                   )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )200(       قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(

2- هديل اإ�شماعيل اأحمد العويوي                )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )200(       قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(1- ماأمون خليل اإبراهيم املوؤيد

م�شتوى التوقيع )منفردة() بحرينية اجلن�شية(2- هديل اإ�شماعيل اأحمد العويوي  

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
 رئي�س جمل�س املديرين) بحرينية اجلن�شية(1- هديل اإ�شماعيل اأحمد العويوي 

 ع�شو جمل�س املديرين) بحريني اجلن�شية(2- ماأمون خليل اإبراهيم املوؤيد
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ملخ�س عقد
 �سركة �سناجب للتجارة �س.�س.و
ملالكتها �سناء �سعيد حيدر �سعيد

�سركة ال�سخ�س الواحد
ا�سم ال�سركة:  �شركة �شناجب للتجارة �س.�س.و ملالكتها �شناء �شعيد حيدر �شعيد

رقم القيد: 94298
تاريخ التاأ�سي�س: 2015/7/8

تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�س ال�سركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع الأغذية ال�شحية وامل�شتح�شرات ال�شحية.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:    �سقة 25  مبنى  1072  طريق 3620   �شاحية ال�شيف   جممع 436          
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

�شناء �شعيد حيدر �شعيد                               )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )500(       قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )50000(    الن�شبة )%100(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفردة() بحرينية اجلن�شية(�شناء �شعيد حيدر �شعيد

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
 ) بحرينية اجلن�شية(�شناء �شعيد حيدر �شعيد
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ملخ�س عقد
 �سركة جمموعة �سركات �ساهني �س.م.ب مقفلة 

�سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة
ا�سم ال�سركة:  جمموعة �شركات �شاهني �س.م.ب مقفلة

رقم القيد: 53794
تاريخ التاأ�سي�س: 2004/6/14

تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�س ال�سركة: �شركة قاب�شة ملجموعة �شركات جتارية و�شناعية اأو خدمات.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 250.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:    �سقة 21  مبنى  285  طريق 4306   املنامة   جممع 343  
الهاتف:  39645000                       �س.ب: 405       

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1-  اليزابيث جني �شاهني �شقر �شاهني       )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )15625(     قيمة احل�شة )1(   اإجمايل احل�ش�س )15625(     الن�شبة )%6.25(
2- مرمي علي ح�شن علي                               )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )15625(     قيمة احل�شة )1(   اإجمايل احل�ش�س )15625(     الن�شبة )%6.25(
3- فريال �شاهني �شقر �شاهني                      )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )20250(     قيمة احل�شة )1(   اإجمايل احل�ش�س )20250(     الن�شبة )%8.10(
4- خالد �شاهني �شقر �شاهني                       )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )39700(    قيمة احل�شة )1(   اإجمايل احل�ش�س )39700(     الن�شبة )%15.88(
5- را�شد �شاهني �شقر �شاهني                       )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )39700(    قيمة احل�شة )1(   اإجمايل احل�ش�س )39700(     الن�شبة )%15.88(
6- �شقر �شاهني �شقر �شاهني                       )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )39700(    قيمة احل�شة )1(   اإجمايل احل�ش�س )39700(     الن�شبة )%15.88(
7- علي �شاهني �شقر �شاهني                         )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )39700(    قيمة احل�شة )1(   اإجمايل احل�ش�س )39700(     الن�شبة )%15.88(
8- ن�شال �شاهني �شقر �شاهني                      )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )39700(    قيمة احل�شة )1(   اإجمايل احل�ش�س )39700(     الن�شبة )%15.88(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(
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املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(1- ن�شال �شاهني �شقر �شاهني

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(2- �شقر �شاهني �شقر �شاهني  

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(3- علي �شاهني �شقر �شاهني

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
 ع�شو جمل�س الإدارة) بحريني اجلن�شية(1- ن�شال �شاهني �شقر �شاهني 

 ع�شو جمل�س الإدارة) بحريني اجلن�شية(2- علي �شاهني �شقر �شاهني

رئي�س جمل�س الإدارة) بحريني اجلن�شية(3- �شقر �شاهني �شقر �شاهني



37
العدد: 3220 - الخميس 30 يوليو 2015

ملخ�س عقد
 �سركة املهري والعريبي للمقاوالت ت�سامن
ملالكها وحيدة عبدالنبي محمد و�سركاوؤه 

�سركة ت�سامن
محمد  عبدالنبي  وحيدة  ملالكها  ت�شامن  للمقاولت  والعريبي  املهري  �شركة  ال�سركة:   ا�سم 

و�شركاوؤه 
رقم القيد: 25040

تاريخ التاأ�سي�س: 1991/7/17
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: مقاولت بناء )درجة ثالثة(.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة:     مبنى  223  طريق 381   املنامة   جممع 304          

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1-  وحيدة عبدالنبي محمد العريبي           )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(       قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(
2- ها�شم عبداهلل عقيل املهري                   )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(       قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفردة() بحرينية اجلن�شية(وحيدة عبدالنبي محمد العريبي
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رقم الدعوى: 22/2014
اإعالن بجدول املواعيد رقم 2 واملحرر بتاريخ 28 يوليو 2015

املدعية: �شركة تطوير الإن�شائية، وكيلتها املحامية زينات املن�شوري.
املدعى عليها الأولى: �شركة املبادر القطري.

املدعى عليه الثاين )املطلوب اإعالنه(: اأحمد حمد را�شد الهارون.
املدعى عليها الثالثة: �شركة الأولى للتعليم القاب�شة.

املدعى عليها الرابعة: وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
املدعى عليها اخلام�شة: وزارة ال�شناعة والتجارة.

ممثل املدعى عليهما الرابعة واخلام�شة: جهاز ق�شايا الدولة.

جدول املواعيد رقم 2 واملحرر بتاريخ 28 يوليو 2015
1. الإجتماع الأول بتاريخ 22 يوليو 2015 ال�شاعة 12 ظهرًا لإ�شتالم اأطراف الدعوى جدول مواعيد اإدارة 
الدعوى واإبداء الأراء حول جدول املواعيد وبدء الأجل لالأطراف لتقدمي كافة الأمور املتعلقة بالدعوى 

واإثباتها من خالل تقدمي مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات.
2. الإجتماع الثاين بتاريخ 2 اأغ�شط�س 2015 ال�شاعة 12 ظهرًا لتقدمي املدعى عليه مذكرة الدفاع بالرد على 

لئحة الدعوى، ونهاية الأجل لرد الدعوى، ونهاية الأجل للدفع بعدم قبول الدعوى.
3. الإجتماع الثالث بتاريخ 5 اأغ�شط�س 2015 ال�شاعة 12 ظهرًا لتقدمي املدعي الرد على مذكرة املدعى عليه 
املقدمة يف الإجتماع الثاين، ونهاية الأجل لتقدمي ن�س القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع الرتجمة.

4.  تاريخ 6 اأغ�شط�س 2015 ال�شاعة الرابعة ع�شرًا نهاية الأجل لطلبات الإدخال والتدخل املتقابلة والطلبات 
العار�شة.

5. الإجتماع الرابع بتاريخ 9 اأغ�شط�س 2015 ال�شاعة 12 ظهرًا لتقدمي املدعى عليه الرد على مذكرة املدعي 
املقدمة يف الإجتماع الثالث، ونهاية الأجل لتقدمي تقارير اخلرباء و جميع امل�شتندات ، ولتبادل مذكرات 

الرد حول كافة طلبات الإدخال والدعوى املتقابلة والطلبات العار�شة )اإن وجدت(.
6. الإجتماع اخلام�س بتاريخ 12 اأغ�شط�س 2015 ال�شاعة 12 ظهرًا لتبادل مذكرات الرد حول تقارير اخلرباء 

و جميع امل�شتندات املقدمة يف الدعوى، ونهاية الأجل لتقدمي كافة طلبات اإجراءات الإثبات.
7. الإجتماع ال�شاد�س بتاريخ 16 اأغ�شط�س 2015 ال�شاعة 12 ظهرًا لتبادل مذكرات الرد حول كافة طلبات 

اإجراءات الإثبات، ولإعالن الأطراف مبوعد اجلل�شة الأولى اأمام الهيئة.

لذلك تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات املدعى عليه الثاين )املطلوب اإعالنه( اأحمد حمد را�شد 
وذلك   2015 يوليو   28 بتاريخ  واملحرر   2 رقم  الدعوى  اإدارة  مواعيد  بجدول  قانونًا  ميثله  من  اأو  الهارون 
البارك بالزا،القاعة رقم  بناية  الدعوى رقم 22/2014، وعنوانها:  الدعوى يف  اإدارة  اإجتماعات  حل�شور 
2 ، الطابق الثالث ، مبنى 247،�شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة مملكة البحرين ، وذلك عماًل 
بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين 
لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009 ، ليعلم.

غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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رقم الدعــوى: 4/637/2008/04
رم�شان  محمد  عليهما  باملحكوم  اخلا�س  العقار  بيع  عن  اخلام�شة  التنفيذ  محكمة  تعلن 
محمد �شهوان وب�شمة اأحمد كاظم، امل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2006/15152 والت�شجيل رقم 
120086، وقد حددت املحكمة تاريخ 2015/8/27 للمزايدة عليه اأمام قا�شي محكمة التنفيذ 
اخلام�شة يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحًا على اأن يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي قدره -/240162 

دينارًا.
فعلى كل من لديه رغبة يف ال�شراء مرجعة الدالل محمد محمد ح�شن هاتف )39444828( 
رقم  التنفيذ  ملف  مبوجب  الر�شمي  الدوام  قات  اأو  يف  املحاكم  باإدارة  التنفيذ  مكتب  اأو 

.4/637/2008/04
قا�سي محكمة التنفيذ اخلام�سة
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 تنويه وت�سحيح

اإلى الإعالن رقم )2( ل�شنة 2012 ال�شادر تطبيقًا للقانون رقم )11( ل�شنة 2006 يف  اإ�شارة 
�شاأن العالمات التجارية، واملن�شور يف ملحق عدد اجلريدة الر�شمية رقم 3041 ال�شادر يف 1 
مار�س 2012، نود التنويه باأنه قد مت وبطريق اخلطاأ كتابة قائمة ال�شلع للعالمة الواردة حتت 
الرقم 83860 ب�شورة غري �شحيحة، وعليه نعيد ن�شر الإعالن ح�شب البيانات ال�شحيحة لقائمة 

ال�شلع اخلا�شة بهذه العالمة، كما هو مو�شح اأدناه:
م�شتح�شرات  ال�شطناعي،  النب  ال�شاغو،  التابيوكا،  الأرز،  ال�شكر،  الكاكاو،  ال�شاي،  "النب، 
واحللويات،  الفطائر  اخلبز،  احلبوب،  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق  احلبوب، 
اخلبيز  م�شحوق  اخلمرية،  الأ�شود،  الع�شل  الع�شل،  املثلج،  الكيك  املحلَّى،  الكعك  الب�شكويت، 
)البايكنج باودر(، امللح، اخلردل، اخلل، ال�شل�شات، البهارات، التوابل، الثلج، املعكرونة، الأرز، 
الوجبات  البيتزا،  اأ�شا�شها احلبوب،  الأرز، وجبات خفيفة  اأ�شا�شها  الأرز، وجبات خفيفة  كعك 

اجلاهزة". 
 

واإ�شارة اإلى الإعالن رقم )2( ل�شنة 2012 ال�شادر تطبيقًا للقانون رقم )11( ل�شنة 2006 يف 
�شاأن العالمات التجارية، واملن�شور يف ملحق عدد اجلريدة الر�شمية رقم 3192 ال�شادر يف 15 
الواردة حتت  للعالمة  ال�شلع  قائمة  كتابة  وبطريق اخلطاأ  باأنه قد مت  التنويه  نود  يناير 2015، 
الرقم 89851 ب�شورة غري �شحيحة، وعليه نعيد ن�شر الإعالن ح�شب البيانات ال�شحيحة لقائمة 

ال�شلع اخلا�شة بهذه العالمة، كما هو مو�شح اأدناه:
نات واأ�شباغ لل�شعر وغ�شولت )لو�شن( لل�شعر وم�شتح�شرات  "م�شتح�شرات العناية بال�شعر.. ملوِّ
ت  ومثبِّ لل�شعر  لل�شعر وم�شفف  لل�شعر وم�شحوق  لل�شعر ورذاذ  وال�شامبو وملطف  ال�شعر  جتعيد 
لل�شعر  و�شائل  لل�شعر  بات  ومرطِّ لل�شعر  وِجل  لل�شعر  ع  وملمِّ لل�شعر  ورغاوي  ال�شعر  لت�شريحة 
والعالجات للمحافظة على ال�شعر والعالجات حلماية ال�شعر من اجلفاف وزيوت لل�شعر ومقوي 

لل�شعر وكرميات لل�شعر". 


