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.�أمر.ملكي.رقم.)37(.ل�سنة.2015
بمنح.و�سام

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا.بالآتي:
�ملادة.�لأولى

ُينح و�شام البحرين من الدرجة الأولى األى الدمريال جون دبليو ميلر قائد القوات البحرية 
الأمريكية يف القيادة املركزية، قائد الأ�شطول الأمريكي اخلام�س، قائد القوات البحرية امل�شرتكة.

�ملادة.�لثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

. . . . . . . . .
....ملك.مملكة.�لبحرين . . . . . . . .

حمد.بن.عي�سى.�آل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع
بتاريخ: 9 ذي القعدة 1436هـ
املوافق: 24 اأغ�شط�س 2015م
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.مر�سوم.رقم.)59(.ل�سنة.2015
بتعيين.�سفر�ء.فوق.�لعادة.مفو�سين

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

املعدل  والقن�شلي،  الدبلوما�شي  ال�شلك  �شاأن  يف   2009 ل�شنة   )37( رقم  القانون  وعلى 
بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،

وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 2015 بنقل �شفراء اإلى الديوان العام يف وزارة اخلارجية،
وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2015 بنقل �شفري اإلى الديوان العام يف وزارة اخلارجية،

وبناًء على عر�س وزير اخلارجية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا.بالآتي:
�ملادة.�لأولى

ُيعني معايل ال�شيخ فواز بن محمد اآل خليفة رئي�شًا للبعثة الدبلوما�شية البحرينية لدى اململكة 
املتحدة بلقب �شفري فوق العادة مفو�س.

�ملادة.�لثانية
ُيعني الدكتور محمد بن عبدالغفار عبداهلل –ال�شفري يف الديوان العام يف وزارة اخلارجية- 
رئي�شًا للبعثة الدبلوما�شية البحرينية لدى اجلمهورية الفرن�شية بلقب �شفري فوق العادة مفو�س.

�ملادة.�لثالثة
ُتعني الدكتورة بهية جواد اجل�شي رئي�شًا للبعثة الدبلوما�شية البحرينية لدى مملكة بلجيكا 

بلقب �شفري فوق العادة مفو�س.

�ملادة.�لر�بعة
ُيعني ال�شيد اأحمد عبدالرحمن ال�شاعاتي رئي�شًا للبعثة الدبلوما�شية البحرينية لدى رو�شيا 

الحتادية بلقب �شفري فوق العادة مفو�س.
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�ملادة.�خلام�سة
على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

...ملك.مملكة.�لبحرين . . . . . . . .
حمد.بن.عي�سى.�آل.خليفة

رئي�س.جمل�س.�لوزر�ء
خليفة.بن.�سلمان.�آل.خليفة

         وزير.�خلارجية
خالد.بن.�أحمد.�آل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 5 ذي القعدة 1436هـ
املوافق: 20 اأغ�شط�س 2015م
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وز�رة.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
.قر�ر.رقم.)69(.ل�سنة.2015

ب�ساأن.تغيير.ت�سنيف.عدد.من.�لعقار�ت.�لكائنة.في.منطقة.عالي.– مجمع.732

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

ولئحته التنفيذية وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية 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 لبلدية املنطقة ال�شمالية ،

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

قرر.�لآتي:
مادة.)1(

امل�شاريع  مناطق  ت�شنيف  �شمن   732 جممع  عايل  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  يغري 
ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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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.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
ع�سام.بن.عبد�هلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 19 اأغ�شـطـ�س 2015م
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وز�رة.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
.قر�ر.رقم.)74(.ل�سنة.2015

ب�ساأن.تغيير.ت�سنيف.عقارين.في.منطقة.جنو�سان.– مجمع.504

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

ولئحته التنفيذية وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية 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 لبلدية املنطقة ال�شمالية ،

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

قرر.�لآتي:
مادة.)1(

مبنطقة  الكائنني   )04012226( رقم  و   )04013043( رقم  العقارين  ت�شنيف  يغري 
العمارات  ومناطق   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق  �شمن   504 جممع  جنو�شان 
3 طوابق )B3(  على التوايل وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليهما 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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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.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
ع�سام.بن.عبد�هلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 19 اأغ�شـطـ�س 2015م
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وز�رة.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
قر�ر.رقم.)76(.ل�سنة.2015

ب�ساأن.�لمخطط.�لتف�سيلي.لمنطقة.�لحز�م.�لأخ�سر.– �لجزء.�لجنوبي

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

ولئحته التنفيذية وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية 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،
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة  ال�شادرة بالقرار رقم 

)28( ل�شنة 2009،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر.�لآتي:
مادة.)1(

احلزام  ملنطقة  والقرى  املدن  تخطيط  اإدارة  قبل  من  املعد  التف�شيلي  املخطط  يعتمد 
الأخ�شر – )اجلزء اجلنوبي( الواقع بني قرية الزجن )�شرقًا( وقرية ال�شهلة اجلنوبية )غربًا( 
والذي يت�شمن بع�س الأجزاء من املجمعات )359( ايل )369( وذلك طبقًا للمخطط التف�شيلي 

للمنطقة واملرافق لهذا القرار.  
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مادة.)2(
ت�شنف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة احلزام الأخ�شر – اجلزء اجلنوبي وفقًا 
ال�شرتاطات  عليها  وتطبق  القرار،  لهذا  املرافق  الأرا�شي  ا�شتعمالت  مخطط  يف  وارد  هو  ملا 

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

مادة.)3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
ع�سام.بن.عبد�هلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 5 ذي القعدة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 20 اأغ�شـطـ�س 2015م
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وزير.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
.قر�ر.رقم.)81(.ل�سنة.2015

باإعادة.ت�سكيل.لجنة.تثمين.�لعقار�ت.�لم�ستملكة.للمنفعة.�لعامة.ونظام.عملها

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد الطالع على القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،
والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

العمراين، 
وعلى القرار رقم )60( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتملكة للمنفعة 

العامة ونظام عملها، 
وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية برت�شيح ممثليها،

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

قـــرر.�لآتي:
مـادة.)1(

ُيعاد ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتملكة للمنفعة العامة برئا�شة امل�شت�شار الدكتور/ مال 
اهلل جعفر احلمادي ــ مدير اإدارة الت�شريع واجلريدة الر�شمية بهيئة الت�شريع والإفتاء القانوين، 

وع�شوية ُكٍل من:
1- ال�شيد عمار را�شد اخل�شرم           مدير اإدارة ال�شئون الفنية                            نائبًا للرئي�س

                                                            بجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري 
2- املهند�س وائل نا�شر املبارك          اأمني عام هيئة التخطيط والتطوير العمراين       ع�شوًا

                                                            بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات
                                                            والتخطيط العمراين 

3- املهند�شة كميلة علوي �شيد ح�شن        رئي�س وحدة الدعم الهند�شي                       ع�شوًا
                                                             بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات

                                                             والتخطيط العمراين  
4- ال�شيد محمد ح�شن البنفالح          ع�شو جلنة القطاع العقاري                          ع�شوًا

                                                             ممثاًل عن غرفة جتارة و�شناعة البحرين
5- ال�شيد حمد محمود اآل محمود        رئي�س ق�شم م�شاريع البنية التحتية                ع�شوًا

                                                              بوزارة املالية 
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6- املهند�شة �شهربان �شريف              ع�شو جمعية املهند�شني البحرينية             ع�شوًا
7- املهند�س جواد محمد ال�شيباين  م�شت�شار تخطيط ال�شواحل                         ع�شوًا

                                                                يف الإدارة العامة للتخطيط العمراين 
8- ال�شيد محمد عي�شى �شند               خبري عقاري                                               ع�شوًا

                                                                 جمعية البحرين العقارية 
9- ال�شيد �شيد كاظم �شيد مهدي  خبري عقاري                                               ع�شوًا

                                                                جمعية البحرين العقارية  
10- ال�شيد نواف عبد العزيز الب�شام  خبري عقاري                                               ع�شوا

ً                                                                 جمعية البحرين العقارية 
11- املهند�س فهيم عبداهلل محمد  رئي�س ق�شم املمتلكات الإ�شكانية                 ع�شوًا

                                                                بوزارة الإ�شكان   
12- املهند�س علي  عبدالعزيز الذوادي  رئي�س ق�شم التعوي�شات                              ع�شوًا

                                                                بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات                واأمينًا لل�شر
                                                                والتخطيط العمراين 

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني، تبداأ من تاريخ العمل بهذا القرار.

مـادة.)2(
تخت�س اللجنة امل�شار اإليها يف املادة )1( من هذا القرار بتثمني الأرا�شي والعقارات التي 
يتم ا�شتمالكها للمنفعة العامة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات الواردة يف القانون رقم )39( 

ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة ولئحته التنفيذية.
مـادة.)3(

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئي�شها خارج مواعيد الدوام الر�شمي، وذلك يف املكان 
والزمان اللذين يحددهما رئي�س اللجنة يف خطاب الدعوة، على اأن يت�شمن هذا اخلطاب جدول 

اأعمال اللجنة وما ي�شتجد من اأعمال.
مـادة.)4(

ل يكون اجتماع اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�س 
اأو نائبه، وت�شدر قراراتها باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات ُيرجح اجلانب 

الذي منه الرئي�س اأو نائبه يف حالة غيابه، وتكون اجتماعات اللجنة ومداولتها �شرية.
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مـادة.)5(
اأ ــ تنتهي ع�شوية ع�شو اللجنة يف احلالت الآتية:

اأو ثماين مرات متفرقة  اأربع مرات متتالية  ــ اإذا تخلف عن ح�شور اجتماعات اللجنة   1
م�شتقياًل حكمًا من  الع�شو يف هذه احلالة  ويعترب  اللجنة،  تقبله  م�شروع  بدون عذر 
اللجنة بعد اأن يخطره رئي�س اللجنة بكتاب مو�شى عليه بعلم الو�شول لبيان اأ�شباب 

تغيبه ورده عليه، اأو �شكوته عن الرد مدة اأ�شبوع من تاريخ اإخطاره.
2 ــ اإذا تقدم با�شتقالته مبوجب طلب كتابي.

3 ــ اإذا انتهت خدمته باجلهة التي ينتمي اإليها لأي �شبب من الأ�شباب.
ب ــ اإذا خال محل اأحد اأع�شاء اللجنة لأي �شبب من الأ�شباب امل�شار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه 

املادة، يعني من يحل محله بذات اأداة تعيني اأع�شاء اللجنة.
مـادة.)6(

ل يجوز لع�شو اللجنة اأن ي�شرتك يف تثمني عقارات تكون له فيها اأو لزوجه اأو لأولده اأو لأحد 
اأقاربه اأو اأ�شهاره حتى الدرجة الرابعة اأو امل�شمولني بوليته اأو قوامته م�شلحة �شخ�شية، كما ل 

يجوز له اأن يكون وكياًل عن مالك العقار.
مـادة.)7(

يتولى رئي�س اللجنة تن�شيق العمل بني اللجنة واإدارة ال�شتمالك والتعوي�س، ويف حال غيابه 
يحل محله نائبه يف هذا ال�شاأن.

مـادة.)8(
يكون من �شمن اأع�شاء اللجنة اأمنٌي لل�شر يتولى اإعداد جدول اأعمال اجتماعات اللجنة بعد 
التن�شيق بني اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س ورئي�س اللجنة، كما يتولى تدوين محا�شر اجتماعاتها 
واإدارة ال�شتمالك  اللجنة  باللجنة والتن�شيق بني  امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة  وحفظ جميع 
والتعوي�س ومكتب الوزير، والقيام بالتوا�شل مع اجلهات امل�شتملكة واملالك واأ�شحاب احلقوق، 

والقيام باأية مهام اأخرى يكلفه بها رئي�س اللجنة فيما يتعلق مبجال عمل اللجنة.
كما يكون للجنة عدد كاٍف من املوظفني الالزمني لت�شيري عمل اللجنة يعاونون اأمني ال�شر 

يف تنفيذ مهامه.
 وي�شدر بتعيني املوظفني امل�شار اإليهم قرار من وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط 

العمراين بناًء على تر�شيح وكيل الوزارة ل�شئون البلديات.
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مـادة.)9(
اأن  يعد اأمني ال�شر �شجاًل يثبت فيه ح�شور اأع�شاء اللجنة وتوقيعاتهم يف كل جل�شة، على 
التقدير  محل  العقارات  بيان  مع  اللجنة  على  عر�شها  مت  التي  احلالت  ال�شجل  هذا  يت�شمن 
وم�شاحتها واملباين والغرا�س واملن�شاآت حال وجودها، والأ�شا�س الذي بني عليه تقدير التعوي�س، 

وما اتخذته اللجنة من قرارات، ويوقع هذا ال�شجل من رئي�س واأع�شاء اللجنة.
كما يجب على اأمني �شر اللجنة اأن يحرر مح�شرًا يثبت فيه احلالت التي مت عر�شها على 
اللجنة واأ�شا�س وقيمة التعوي�س املقدر عن كل حالة، وذلك وفقًا ملا مت اإثباته يف �شجل اللجنة، 

ويوقع هذا املح�شر من رئي�س اللجنة واأمني ال�شر.
مـادة.)10(

لتقدير  الالزمة  امل�شائل  لدرا�شة  فرعية  جلانًا  اأع�شائها  بني  من  ت�شكل  اأن  للجنة  يجوز 
التعوي�س، كما يجوز لها اأن ت�شتعني مبن ترى ال�شتعانة بهم من اخلرباء واملخت�شني واأن تدعوهم 
لتزويدها  اأو  لآرائهم  وال�شتماع  ملناق�شتهم  الفرعية  اللجان  اجتماعات  اأو  اجتماعاتها  حل�شور 
باملعلومات التي تراها �شرورية لإجناز اأعمالها وتثبت ذلك كله يف مح�شر اجلل�شة، ول يكون ملن 

ي�شتعان بهم يف اأعمال اللجنة �شوت معدود عند املداولت.
مـادة.)11(

يجوز للجنة مبجرد �شدور قرار ال�شتمالك اأو ال�شتيالء املوؤقت احلق يف دخول العقارات 
امل�شتملكة اأو التي مت  ال�شتيالء املوؤقت عليها وذلك ملعاينتها متهيدًا لتقدير التعوي�س امل�شتحق 
عنها، وذلك بعد اإخطار املالك واأ�شحاب احلقوق بكتاب مو�شى عليه بعلم الو�شول بتاريخ اإجراء 

املعاينة.
مـادة.)12(

تثمني  ومقدار  املربع،  املرت  و�شعر  وم�شاحته  املثمن  للعقار  بيانًا  اللجنة  قرار  يت�شمن  اأن  يجب 
املباين املقامة على العقار اأو الغرا�س اأو املن�شاآت يف حالة وجودها، واأية حقوق عينية اأو �شخ�شية 

على العقار.
مـادة.)13(

يجوز للجنة اأن تبدي تو�شية للجهة امل�شتملكة حول قيمة العقارات املراد ا�شتمالكها توؤخذ 
يف العتبار لبيان مدى توافر العتماد املايل لتلك اجلهة من عدمه.

مـادة.)14(
ي�شتحق رئي�س واأع�شاء اللجنة بدل ح�شور نقدي عن اجلل�شة الواحدة مبلغًا قدره خم�شون 
دينارًا، كما ي�شتحق ذات املبلغ ع�شو اأي جلنة من اللجان امل�شكلة وفقًا لن�س املادة )10( من هذا 
القرار، وتعترب الزيارات امليدانية للعقارات مبثابة جل�شات ب�شاأن احت�شاب بدل احل�شور النقدي.
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كما ي�شتحق املوظفون امل�شار اإليهم يف املادة )8( من هذا القرار اأجرًا مقابل عملهم خارج 
بالعمل  يتعلق  فيما  املدنية  اخلدمة  ولوائح  اأنظمة  عليه  تن�س  ما  وفق  الر�شمي  الدوام  اأوقات 

الإ�شايف.
مـادة.)15(

ُيلغى القرار رقم )60( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتملكة للمنفعة 
العامة ونظام عملها .

مـادة.)16(
لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  البلديات  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيـر.�لأ�ســغال.و�ســئون.�لبلديــات.و�لتخطيــط.�لعمـــر�ين
ع�ســام.بـن.عبـد�هلل.خلـــف . . . . .

�شدر تاريخ: 11 ذي القعدة 1436هـ
املــــــوافـــــق: 26 اأغ�شـطـــ�س 2015م
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هيئة.تنظيم.�لت�سالت

�إعالن.ب�ساأن.عزم.هيئة.تنظيم.�لت�سالت.
.VSAT.إلغاء.ترخي�س.�لفي�سات.�لفردية�

�لممنوح.�إلى.بنك.�لخليج.�لدولي.�س.م.ب...
بناًء على طلب بنك اخلليج الدويل �س.م.ب تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن عزمها على 
اإلغاء الرتخي�س املمتاز خلدمات الفي�شات الفردية VSAT املمنوح لها بتاريخ 19 مار�س 2009 
من قبل هيئة تنظيم الت�شالت مبوجب قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( 
الهيئة  اإخطار  الإعالن، يرجى  ل�شنة 2002.  ويف حالة قيام اي �شخ�س بالعرتا�س على هذا 
بذلك كتابيًا مع ذكر الأ�شباب املربرة لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

.VSAT.إعالن.ب�ساأن.عزم.هيئة.تنظيم.�لت�سالت.�إلغاء.ترخي�س.�لفي�سات.�لفردية�
�ملمنوح.�إلى.معهد.�لبحرين.للتدريب...

بناًء على طلب معهد البحرين للتدريب تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن عزمها على اإلغاء 
الرتخي�س املمتاز خلدمات الفي�شات الفردية VSAT املمنوح لها بتاريخ 13 مار�س 2005 من قبل 
ل�شنة  بقانون رقم )48(  باملر�شوم  ال�شادر  هيئة تنظيم الت�شالت مبوجب قانون الت�شالت 
2002.  ويف حالة قيام اي �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن، يرجى اإخطار الهيئة بذلك 
ن�شره يف اجلريدة  تاريخ  من  يوما   30 اأق�شاه  موعد  لذلك يف  املربرة  الأ�شباب  ذكر  مع  كتابيًا 

الر�شمية.

.VSAT.إعالن.ب�ساأن.عزم.هيئة.تنظيم.�لت�سالت.�إلغاء.ترخي�س.�لفي�سات.�لفردية�
�ملمنوح.�إلى.�سركة.نفط.�لبحرين.�س.م.ب.)مقفلة(.

بناًء على طلب �شركة نفط البحرين �س.م.ب )مقفلة( تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن عزمها 
 27 بتاريخ  لها  املمنوح   VSAT الفردية  الفي�شات  خلدمات  املمتاز  الرتخي�س  اإلغاء  على 
اأكتوبر2004 من قبل هيئة تنظيم الت�شالت مبوجب قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم 
بقانون رقم )48( ل�شنة 2002.  ويف حالة قيام اأي �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن، 
يرجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا مع ذكر الأ�شباب املربرة لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا 
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من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

.STAR GATE.إعالن.ب�ساأن.عزم.هيئة.تنظيم.�لت�سالت.�عتبار.تر�خي�س.�سركة�
TELECOMMUNICATION W.L.L..ملغاة.وباطلة.

ا�شتنادًا لقانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، والقانون املدين 
ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001، تعلن الهيئة عن عزمها على اعتبار الرتاخي�س 

التالية ملغاة وباطلة: -
 STAR GATE اإلى  املمنوح  الدولية  الت�شالت  خلدمات  املمتاز  الرتخي�س   -1

TELECOMMUNICATION W.L.L. ال�شادر بتاريخ 21 �شبتمرب 2005.

 STAR GATE �شركة  الى  املمنوح  امل�شافة  القيمة  خدمات  لتقدمي  العادي  الرتخي�س   -2
TELECOMMUNICATION W.L.L. ال�شادر بتاريخ 21 �شبتمرب 2005.

ويف حالة قيام اأي �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن، يرجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا 
مع ذكر الأ�شباب املربرة لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

هيئة.تنظيم.�لت�سالت
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وز�رة.�ل�سناعة.و�لتجارة
�إعالنات.مركز.�لبحرين.للم�ستثمرين

.....�إعالن.رقم.)393(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفية.فرع.�ل�سركة.�لأجنبية

)رويال.�آند.�سن.�لالين�س.للتاأمني.�ملحدودة(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب فرع 
القيد  للتاأمني املحدودة(، امل�شجل مبوجب  اآند �شن الالين�س  ال�شركة الأجنبية امل�شماة )رويال 
ت�شفية  البحرين  مملكة  يف  ال�شركة  فرع  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،1-49398 رقم 
نهائية و�شطبه من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم 

بقانون )21( ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�عالن.رقم.)394(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفية.

�سركة.)و�يكو.مود.ذ.م.م(
ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
علي حيدر بيار، ب�شفته امل�شفي القانوين لل�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )وايكو مود 
ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 70678، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية 
اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، ا�شتنادًا اإلى املواد من )320( لغاية )344( من 

قانون ال�شركات التجارية رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن.رقم.)395(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب ميال 
يقة علي ح�شن علي ح�شن �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة  دِّ البحرين، نيابة عن ال�شيدة/ �شِ
)ملحمة العائلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 50297، طالبًا حتويل ال�شكل القانوين للفرع رقم 
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)1( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( 
دينار بحريني، وذلك باإدخال ال�شيد/ محمد �شفدار علم، الباك�شتاين اجلن�شية، �شريكًا معها 

يف ال�شركة.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن.رقم.)396(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد.

.�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ 
ح�شناء علي ح�شني �شلمان دربا�س، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )مزاين للمقاولت 
لل�شركة بجميع  القانوين  ال�شكل  القيد رقم 65926، طالبًة حتويل  امل�شجلة مبوجب  �س.�س.و(، 
اأفرعها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وذلك بناء على تنازل ال�شيدة/ ح�شناء علي ح�شني 
�شلمان دربا�س عن ن�شبة 48% من ملكية ال�شركة اإلى ال�شيد/ �شربي علي ح�شني �شلمان دربا�س، 
وعن ن�شبة 50% من اإلى ال�شيد/ �شادق علي ح�شني �شلمان دربا�س، وبتخفي�س راأ�شمال ال�شركة 

من )50.000( دينار بحريني اإلى )20.000( دينار بحريني.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن.رقم.)397(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب دملون 
املوؤ�ش�شة  �شاحب  عو�س،  عمر  عبداهلل  ال�شيد/  عن  نيابة  القانونية،  وال�شت�شارات  للمحاماة 
الفردية امل�شماة )ال�شريف للتجارة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم57727 ، طالبًا حتويل ال�شكل 
القانوين للموؤ�ش�شة بجميع فروعها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، مملوكة لكل من ال�شيد/ 
 ،810117355 رقم  �شخ�شية  بطاقة  حامل  اجلن�شية،  البحريني  عو�س،  عمر  عبداهلل  عمر 
وال�شيد/ يو�شف ح�شن نا�شر النجار، اليمني اجلن�شية، حامل بطاقة �شخ�شية رقم 680351906، 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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�إعالن.رقم.)398(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفية

�سركة.)�ملخبز.�لأملاين.ذ.م.م(
ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
جعفر علي ح�شن، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )املخبز الأملاين 
ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 71356، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية 
اختيارية، و�شطب قيدها 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
.



28
العدد: 3224 - الخميس 27 أغسطس 2015

ملخ�س.عقد
.�سركة.�خلطى.�لر��سخة.�س.م.ب.مقفلة..

�سركة.م�ساهمة.بحرينية
��سم.�ل�سركة:  اخلطى الرا�شخة �س.م.ب مقفلة

رقم.�لقيد: 94533
تاريخ.�لتاأ�سي�س: 2015/8/6

تاريخ.بدء.�ل�سنة.�ملالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

�أغر��س.�ل�سركة: بيع 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، واإدارة املجمعات 
حل�شاب  العقار  و�شيانة  وتطوير  واإدارة  ال�شكنية،  واملباين  والعمارات  وال�شناعية  التجارية 
ال�شركة، وتنمية العقارات ال�شكنية والإدارية والتجارية التي تدار بنظام احتاد مالك، ومكتب 
اأعمال،  واإدارة  اإدارة  وم�شت�شارو  والعاملية،  املحلية  العقارية  ال�شئون  يف  ال�شت�شارية  للخدمات 

وتثمني العقارات، وتوفري املعلومات والدرا�شات املرتبطة بالتنمية العقارية.
ر�أ�سمال.�ل�سركة: النقدي: 250.000 دينار       العيني: -

عنو�ن.�ل�سركة:....�سقة.11..مبنى  143  طريق 41   اجلفري   جممع 340 
�لهاتف: 36333361       

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-  ر�شا �شامل اأحمد املناعي                      )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(    قيمة احل�شة )2500(   اإجمايل احل�ش�س )125000(     الن�شبة )%50(
2- ق�شي را�شد مال اهلل ال�شبت                 )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(    قيمة احل�شة )2500(   اإجمايل احل�ش�س )125000(     الن�شبة )%50(
جمموع.ن�سبة.�مللكية..)%100(

�ملخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- ق�شي را�شد مال اهلل ال�شبت

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(2- ر�شا �شامل اأحمد املناعي  

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   )بحرينية اجلن�شية(1- ر�شا �شامل اأحمد املناعي 

   )بحريني اجلن�شية(2- ق�شي را�شد مال اهلل ال�شبت
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ملخ�س.عقد
.�سركة.�ملعماريون.�لعرب.�س.�س.و

ملالكها.مازن.محمد.د�ود.
�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد

��سم.�ل�سركة:  املعماريون العرب �س.�س.و ملالكها مازن محمد داود.
رقم.�لقيد: 56512

تاريخ.�لتاأ�سي�س: 2005/5/3
تاريخ.بدء.�ل�سنة.�ملالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
�أغر��س.�ل�سركة: الهند�شة املعمارية، والهند�شة املدنية.
ر�أ�سمال.�ل�سركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -

عنو�ن.�ل�سركة:.....مبنى  52  طريق 322   ال�شلمانية   جممع 309 
�لهاتف: 39643988              فاك�س: 17243993             �س.ب: 75799       

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
مازن محمد داود                                         )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1000(    قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )50000(     الن�شبة )%100(
جمموع.ن�سبة.�مللكية..)%100(

�ملخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- محمد مازن محمد داود عريقات

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- مازن محمد داود  

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   Chairman)بحريني اجلن�شية(1- مازن محمد داود 

   Director)بحريني اجلن�شية(2- محمد مازن محمد داود عريقات
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ملخ�س.عقد
.�سركة.��سباير.�لطبية.ذ.م.م.
�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة:  �شركة ا�شباير الطبية ذ.م.م 
رقم.�لقيد: 94516

تاريخ.�لتاأ�سي�س: 2015/8/5
تاريخ.بدء.�ل�سنة.�ملالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
الأجهزة  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  تخ�ش�شي،  طبي  مركز  واإدارة  اإن�شاء  �ل�سركة:  �أغر��س.

والأدوات الطبية والعلمية وم�شتلزماتها وقطع غيارها.
ر�أ�سمال.�ل�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنو�ن.�ل�سركة:.....مبنى  324  طريق 5804   الزجن   جممع 358 
�لهاتف: 36796379       

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-  ح�شني فكري ح�شني عبدالوهاب           )م�شري اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )196(    قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )9800(     الن�شبة )%49(
2- ب�شار م�شطفى جعفر ال�شيد                  )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )204(    قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(
جمموع.ن�سبة.�مللكية..)%100(

�ملخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()م�شري اجلن�شية(ح�شني فكري ح�شني عبدالوهاب

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   )م�شري اجلن�شية(ح�شني فكري ح�شني عبدالوهاب
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ملخ�س.عقد
.�سركة.كري.لين.مل�ستح�سر�ت.�لتجميل.ذ.م.م.

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
��سم.�ل�سركة:  كري لين مل�شتح�شرات التجميل ذ.م.م

رقم.�لقيد: 94510
تاريخ.�لتاأ�سي�س: 2015/8/4

تاريخ.بدء.�ل�سنة.�ملالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

�أغر��س.�ل�سركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع اأقم�شة ومن�شوجات، وا�شترياد وت�شدير وبيع املالب�س 
املنتجات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  التجميل،  م�شتح�شرات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  اجلاهزة، 

اجللدية مبا يف ذلك الأحذية وال�شنط اليدوية.
ر�أ�سمال.�ل�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنو�ن.�ل�سركة:.....مبنى  106  طريق 339   املنامة   جممع 306 
�لهاتف: 39680630       

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-  اأ�شف زوبري                                           )تركي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )196(    قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )9800(       الن�شبة )%49(
2- اأحمد محمد عبداهلل محمد علي خليفة  )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )204(    قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(
جمموع.ن�سبة.�مللكية..)%100(

�ملخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(اأ�شف زوبري

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   )بحريني اجلن�شية(اأ�شف زوبري
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ملخ�س.عقد
.�سركة.بلدوزر.للحفريات.�س.�س.و

ملالكها.�أحمد.جعفر.�أحمد.عبد�لنبي.
�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد

��سم.�ل�سركة:  �شركة بلدوزر للحفريات �س.�س.و ملالكها اأحمد جعفر اأحمد عبدالنبي
رقم.�لقيد: 57044

تاريخ.�لتاأ�سي�س: 2005/6/14
تاريخ.بدء.�ل�سنة.�ملالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
�أغر��س.�ل�سركة: مقاولت احلفر )درجة ثالثة(.

ر�أ�سمال.�ل�سركة: النقدي: 70.000 دينار       العيني: -
عنو�ن.�ل�سركة:....�سقة.14..مبنى  د63  طريق 1   �شرتة   جممع 604 

�لهاتف: 39411773       
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

اأحمد جفعر اأحمد عبدالنبي                        )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )700(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )70000(     الن�شبة )%100(
جمموع.ن�سبة.�مللكية..)%100(

�ملخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(اأحمد جفعر اأحمد عبدالنبي

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(اأحمد جفعر اأحمد عبدالنبي
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ملخ�س.عقد
.�سركة.�أ�سود.و�أحمر.للمالب�س.�جلاهزة.ذ.م.م.

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
��سم.�ل�سركة:  �شركة اأ�شود واأحمر للمالب�س اجلاهزة ذ.م.م 

رقم.�لقيد: 94471
تاريخ.�لتاأ�سي�س: 2015/7/30

تاريخ.بدء.�ل�سنة.�ملالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأقم�شة  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  اجلاهزة،  املالب�س  وبيع  وت�شدير  ا�شترياد  �ل�سركة:  �أغر��س.
للمنا�شبات،  والزينة  الزخرفة  واأدوات  الأطفال  العاب  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  ومن�شوجات، 
وا�شترياد وت�شدير وبيع ال�شباحات وامل�شوغات الف�شية والك�ش�شوارات، وا�شترياد وت�شدير وبيع 

املنتجات مبا يف ذلك الأحذية وال�شنط اليدوية.
ر�أ�سمال.�ل�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنو�ن.�ل�سركة:.....مبنى  185  طريق 333   الق�شيبية   جممع 321        
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1-  اميتكومار ناراجني جو�شي                    )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )25(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )2500(     الن�شبة )%12.50(

2- بري يندرا كومار ناراجني جو�شي            )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )25(        قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )2500(     الن�شبة )%12.50(

3- هارين هاريال جو�شي                               )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )48(      قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )4800(       الن�شبة )%24(

4- وفاء اإبراهيم جعفر اأبو  ادري�س               )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )102(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(
جمموع.ن�سبة.�مللكية..)%100(

�ملخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()هندي اجلن�شية(1- هارين هاريال جو�شي

م�شتوى التوقيع )منفرد()هندي اجلن�شية(2- اميتكومار ناراجني جو�شي  

م�شتوى التوقيع )منفرد()هندي اجلن�شية(3- بري يندرا كومار ناراجني جو�شي

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   Chairman)هندي اجلن�شية(1- هارين هاريال جو�شي 

   Director)هندي اجلن�شية(2- بري يندرا كومار ناراجني جو�شي

Managing Director)هندي اجلن�شية(3-  اميتكومار ناراجني جو�شي
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ملخ�س.عقد
.�سركة.�سيدر.للتجارة.و�ملقاولت.-.ت�سامن
ل�ساحبها.منذر.محمد.�ملطوع.و�سركاءه.

�سركة.ت�سامن
��سم.�ل�سركة:  �شركة �شيدر للتجارة واملقاولت - ت�شامن ل�شاحبها منذر محمد املطوع و�شركاءه 

رقم.�لقيد: 75759
تاريخ.�لتاأ�سي�س: 2015/8/2

تاريخ.بدء.�ل�سنة.�ملالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

�أغر��س.�ل�سركة: مقاولت التنظيفات )درجة ثالثة(، ومقاولت بناء )درجة ثالثة(.
ر�أ�سمال.�ل�سركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -

عنو�ن.�ل�سركة:.....مبنى  340  طريق 2808   ال�شقية   جممع 328        
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1-  ح�شني عبدالواحد اأحمد هزمي              )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )250(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )25000(     الن�شبة )%50(

2- منذر محمد عي�شى املطوع                      )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )250(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )25000(     الن�شبة )%50(
جمموع.ن�سبة.�مللكية..)%100(

�ملخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- منذر محمد عي�شى املطوع

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- ح�شني عبدالواحد اأحمد هزمي  

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   املدير)بحريني اجلن�شية(1- ح�شني عبدالواحد اأحمد هزمي 

   املدير)بحريني اجلن�شية(2- منذر محمد عي�شى املطوع
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ملخ�س.عقد
.�سركة.�سيدر�س.�لدولية.للمالحة.�لبحرية.�ملحدودة.ذ.م.م.

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
��سم.�ل�سركة:  �شركة �شيدر�س الدولية للمالحة البحرية املحدودة ذ.م.م

رقم.�لقيد: 94391
تاريخ.�لتاأ�سي�س: 2015/7/16

تاريخ.بدء.�ل�سنة.�ملالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

ووكالء  البحرية،  واملعدات  ال�شفن  ل�شيانة  اإداري  ومكتب  لل�شفن،  التموين  �ل�سركة:  �أغر��س.
�شركات بواخر، وخدمات ال�شيانة الداخلية للبواخر، ووكيل �شحن بحري.

ر�أ�سمال.�ل�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنو�ن.�ل�سركة:....�سقة.12..مبنى  47  طريق 302   احلد   جممع 103      

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-  زعل بن فهيد بن رفاعي الديحاين       )�شعودي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(
2- فهد بن زعل بن فهيد الديحاين             )�شعودي اجلن�شية(

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

�ملخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(1- فهد بن زعل بن فهيد الديحاين 

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2- زعل بن فهيد بن رفاعي الديحاين  

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   )�شعودي اجلن�شية(1- زعل بن فهيد بن رفاعي الديحاين 

   )�شعودي اجلن�شية(2- فهد بن زعل بن فهيد الديحاين 
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ملخ�س.عقد
.�سركة.جون�س.ذي.جرو�سر.ذ.م.م.

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
��سم.�ل�سركة:  �شركة جون�س ذي جرو�شر ذ.م.م.

رقم.�لقيد: 94433
تاريخ.�لتاأ�سي�س: 2015/7/27

تاريخ.بدء.�ل�سنة.�ملالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

�أغر��س.�ل�سركة: مطعم )درجة اأولى(.
ر�أ�سمال.�ل�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنو�ن.�ل�سركة:.....مبنى  3181  طريق 5726   جزر اأمواج   جممع 257 
�لهاتف: 66676777 و 39922096       

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-  �شركة اإيت كورب ذ.م.م                       )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )20(       قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )2000(      الن�شبة )%10(
2- في�شل خالد محمد كانو                        )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )180(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )18000(     الن�شبة )%90(
جمموع.ن�سبة.�مللكية..)%100(

�ملخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(في�شل خالد محمد كانو

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   Chairman)بحريني اجلن�شية(في�شل خالد محمد كانو
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�إعالنات.�إد�رة.�أمو�ل.�لقا�سرين

�إعالن.2015/199
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبدالرحمن خمي�س اإبراهيم خمي�س من �شكنة 
الب�شيتني، ويحمل رقم �شكاين 590012827، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.�إد�رة.�أمو�ل.�لقا�سرين

حرر في: 2015/7/2م

�إعالن.2015/196
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اأكرب بيك مريزا مريزا مبارك بيك من �شكنة 
املنامة، ويحمل رقم �شكاين 600108325، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.�إد�رة.�أمو�ل.�لقا�سرين

حرر في: 2015/7/2م

�إعالن.2015/195
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبدالرحمن عبدالقوي �شامل امزريه من �شكنة 
املحرق، ويحمل رقم �شكاين 670908851، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.�إد�رة.�أمو�ل.�لقا�سرين

حرر في: 2015/7/2م
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�إعالن.2015/198
الكبي�شي من  را�شد  املتوفى عبداهلل مبارك عبداهلل  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
�شكنة مدينة حمد، ويحمل رقم �شكاين 560127944، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن 
يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة 
الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون 

مدينًا للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.�إد�رة.�أمو�ل.�لقا�سرين

حرر في: 2015/7/2م

�إعالن.2015/197
الرفاع  �شكنة  من  م�شعود  �شالح  احمد  �شالح  نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى 
ال�شرقي، ويحمل رقم �شكاين 450102734، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.�إد�رة.�أمو�ل.�لقا�سرين

حرر في: 2015/7/2م

�إعالن.2015/130
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ال�شيد SAMEER ANWAR  KHAN  من �شكنة 
احلد، ويحمل رقم �شكاين 700605266، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.�إد�رة.�أمو�ل.�لقا�سرين

حرر في: 2015/7/2م
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�إعالن.2015/200
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ال�شيد طالب ها�شم علي اخلورجاين من �شكنة 
�شفالة، ويحمل رقم �شكاين 660116910، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.�إد�رة.�أمو�ل.�لقا�سرين

حرر في: 2015/7/2م
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رقم.�لدعوى:.22/2014
�إعالن.بقر�ر.ت�سكيل.�لهيئة.وموعد.�لجل�سة.�لأولى.�أمامها.و�لح�سور

قرار ت�شكيلة الهيئة رقم )3/ل40( ل�شنة 2015:
1- القا�شي يو�شف عبدالهادي الأكيابي / رئي�شًا

2- القا�شي �شالح الدين عبدال�شميع محمد / ع�شوًا
3- الأ�شتاذ عبداهلل ح�شن البوعينني / ع�شوًا

موعد ح�شور اجلل�شة الأولى اأمام الهيئة:
10 �شبتمرب 2015 ال�شاعة 11:15 �شباحًا 

لذلك تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات املدعى عليه املذكور اأعاله اأو من يثله قانونًا 
 10 بتاريخ  اأمامها  الأولى  اجلل�شة  ومبوعد   2015 ل�شنة  )3/ل40(  رقم  الهيئة  ت�شكيلة  ببقرار 
�شبتمرب 2015 ال�شاعة 11:15 �شباحًا مبقر الغرفة وعنوانها: بناية البارك بالزا،القاعة رقم 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.�لبحرين.لت�سوية.�ملنازعات.
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رقم.ملف.�لتنفيذ:.9/03272/2012/04
�إعالن.بيع.باملز�د.�لعلني 

تعلن محكمة التنفيذ الرابعة عن و�شعها يف املزاد العلني العقار امل�شجل مبوجب املقدمة 
رقم )4407/2008( وثيقة رقم )145889( الكائن يف منطقة املالكية اخلا�س باملحكوم عليها/ 
اأن  اإبراهيم علي. وقد حددت املحكمة يوم الأربعاء 2015/9/16 للمزايدة، على  فاطمة خليل 

يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي قدره -/78000 دينار.
فعلى كل من لديه رغبة يف املزايدة احل�شور يف التاريخ املحدد لدى قاعة محكمة التنفيذ 
الرابعة ال�شاعة -/9 �شباحًا باإدارة التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف وذلك يف 
اأوقات الدوام الر�شمي اأو مراجعة دلل الوزارة/ عبداحلميد القا�شمي هاتف رقم 33233435 

مبوجب ملف التنفيذ رقم 9/03272/2012/04.
قا�سي.محكمة.�لتنفيذ.�لر�بعة

 رقم.ملف.�لتنفيذ:.9/01717/2013/04
�إعالن.بيع.باملز�د.�لعلني 

امل�شجل مبوجب  العقار  العلني  املزاد  للبيع يف  ال�شاد�شة عن و�شعها  التنفيذ  تعلن محكمة 
والآيل  ال�شرقي  الرفاع  منطقة  يف  الكائن   )23314( رقم  وثيقة   )7595/2003( رقم  املقدمة 

ملكيته لكل من �شباح عامر �شامل عامر املعمري وغريها.
فعلى كل من لديه رغبة يف املزايدة على ال�شراء اأو املزايدة اأن يراجع الدلل محمد محمد 
 89108/698 قدره  ب�شعر  يبداأ  اأن  على  املحكمة  كتاب  قلم  اأو   39444828 هاتف  اأحمد  ح�شن 

دنانري. وقد حددت املحكمة جل�شة الأربعاء 2015/9/16 لبدء املزايدة، ليعلم.
قا�سي.محكمة.�لتنفيذ.�ل�ساد�سة
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��ستدر�ك
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.�أمر.ملكي.رقم.)37(.ل�سنة.2015
بمنح.و�سام

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا.بالآتي:
�ملادة.�لأولى

ُينح و�شام البحرين من الدرجة الأولى األى الدمريال جون دبليو ميلر قائد القوات البحرية 
الأمريكية يف القيادة املركزية، قائد الأ�شطول الأمريكي اخلام�س، قائد القوات البحرية امل�شرتكة.

�ملادة.�لثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

. . . . . . . . .
....ملك.مملكة.�لبحرين . . . . . . . .

حمد.بن.عي�سى.�آل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع
بتاريخ: 9 ذي القعدة 1436هـ
املوافق: 24 اأغ�شط�س 2015م
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.مر�سوم.رقم.)59(.ل�سنة.2015
بتعيين.�سفر�ء.فوق.�لعادة.مفو�سين

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

املعدل  والقن�شلي،  الدبلوما�شي  ال�شلك  �شاأن  يف   2009 ل�شنة   )37( رقم  القانون  وعلى 
بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،

وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 2015 بنقل �شفراء اإلى الديوان العام يف وزارة اخلارجية،
وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2015 بنقل �شفري اإلى الديوان العام يف وزارة اخلارجية،

وبناًء على عر�س وزير اخلارجية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا.بالآتي:
�ملادة.�لأولى

ُيعني معايل ال�شيخ فواز بن محمد اآل خليفة رئي�شًا للبعثة الدبلوما�شية البحرينية لدى اململكة 
املتحدة بلقب �شفري فوق العادة مفو�س.

�ملادة.�لثانية
ُيعني الدكتور محمد بن عبدالغفار عبداهلل –ال�شفري يف الديوان العام يف وزارة اخلارجية- 
رئي�شًا للبعثة الدبلوما�شية البحرينية لدى اجلمهورية الفرن�شية بلقب �شفري فوق العادة مفو�س.

�ملادة.�لثالثة
ُتعني الدكتورة بهية جواد اجل�شي رئي�شًا للبعثة الدبلوما�شية البحرينية لدى مملكة بلجيكا 

بلقب �شفري فوق العادة مفو�س.

�ملادة.�لر�بعة
ُيعني ال�شيد اأحمد عبدالرحمن ال�شاعاتي رئي�شًا للبعثة الدبلوما�شية البحرينية لدى رو�شيا 

الحتادية بلقب �شفري فوق العادة مفو�س.
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�ملادة.�خلام�سة
على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

...ملك.مملكة.�لبحرين . . . . . . . .
حمد.بن.عي�سى.�آل.خليفة

رئي�س.جمل�س.�لوزر�ء
خليفة.بن.�سلمان.�آل.خليفة

         وزير.�خلارجية
خالد.بن.�أحمد.�آل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 5 ذي القعدة 1436هـ
املوافق: 20 اأغ�شط�س 2015م
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وز�رة.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
.قر�ر.رقم.)69(.ل�سنة.2015

ب�ساأن.تغيير.ت�سنيف.عدد.من.�لعقار�ت.�لكائنة.في.منطقة.عالي.– مجمع.732

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

ولئحته التنفيذية وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية 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 لبلدية املنطقة ال�شمالية ،

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

قرر.�لآتي:
مادة.)1(

امل�شاريع  مناطق  ت�شنيف  �شمن   732 جممع  عايل  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  يغري 
ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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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.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
ع�سام.بن.عبد�هلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 19 اأغ�شـطـ�س 2015م



10
العدد: 3224 - الخميس 27 أغسطس 2015



11
العدد: 3224 - الخميس 27 أغسطس 2015

وز�رة.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
.قر�ر.رقم.)74(.ل�سنة.2015

ب�ساأن.تغيير.ت�سنيف.عقارين.في.منطقة.جنو�سان.– مجمع.504

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

ولئحته التنفيذية وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية 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 لبلدية املنطقة ال�شمالية ،

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

قرر.�لآتي:
مادة.)1(

مبنطقة  الكائنني   )04012226( رقم  و   )04013043( رقم  العقارين  ت�شنيف  يغري 
العمارات  ومناطق   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق  �شمن   504 جممع  جنو�شان 
3 طوابق )B3(  على التوايل وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليهما 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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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.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
ع�سام.بن.عبد�هلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 19 اأغ�شـطـ�س 2015م
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وز�رة.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
قر�ر.رقم.)76(.ل�سنة.2015

ب�ساأن.�لمخطط.�لتف�سيلي.لمنطقة.�لحز�م.�لأخ�سر.– �لجزء.�لجنوبي

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

ولئحته التنفيذية وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية 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،
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة  ال�شادرة بالقرار رقم 

)28( ل�شنة 2009،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر.�لآتي:
مادة.)1(

احلزام  ملنطقة  والقرى  املدن  تخطيط  اإدارة  قبل  من  املعد  التف�شيلي  املخطط  يعتمد 
الأخ�شر – )اجلزء اجلنوبي( الواقع بني قرية الزجن )�شرقًا( وقرية ال�شهلة اجلنوبية )غربًا( 
والذي يت�شمن بع�س الأجزاء من املجمعات )359( ايل )369( وذلك طبقًا للمخطط التف�شيلي 

للمنطقة واملرافق لهذا القرار.  
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مادة.)2(
ت�شنف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة احلزام الأخ�شر – اجلزء اجلنوبي وفقًا 
ال�شرتاطات  عليها  وتطبق  القرار،  لهذا  املرافق  الأرا�شي  ا�شتعمالت  مخطط  يف  وارد  هو  ملا 

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

مادة.)3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
ع�سام.بن.عبد�هلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 5 ذي القعدة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 20 اأغ�شـطـ�س 2015م
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وزير.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
.قر�ر.رقم.)81(.ل�سنة.2015

باإعادة.ت�سكيل.لجنة.تثمين.�لعقار�ت.�لم�ستملكة.للمنفعة.�لعامة.ونظام.عملها

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد الطالع على القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،
والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

العمراين، 
وعلى القرار رقم )60( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتملكة للمنفعة 

العامة ونظام عملها، 
وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية برت�شيح ممثليها،

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

قـــرر.�لآتي:
مـادة.)1(

ُيعاد ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتملكة للمنفعة العامة برئا�شة امل�شت�شار الدكتور/ مال 
اهلل جعفر احلمادي ــ مدير اإدارة الت�شريع واجلريدة الر�شمية بهيئة الت�شريع والإفتاء القانوين، 

وع�شوية ُكٍل من:
1- ال�شيد عمار را�شد اخل�شرم           مدير اإدارة ال�شئون الفنية                            نائبًا للرئي�س

                                                            بجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري 
2- املهند�س وائل نا�شر املبارك          اأمني عام هيئة التخطيط والتطوير العمراين       ع�شوًا

                                                            بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات
                                                            والتخطيط العمراين 

3- املهند�شة كميلة علوي �شيد ح�شن        رئي�س وحدة الدعم الهند�شي                       ع�شوًا
                                                             بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات

                                                             والتخطيط العمراين  
4- ال�شيد محمد ح�شن البنفالح          ع�شو جلنة القطاع العقاري                          ع�شوًا

                                                             ممثاًل عن غرفة جتارة و�شناعة البحرين
5- ال�شيد حمد محمود اآل محمود        رئي�س ق�شم م�شاريع البنية التحتية                ع�شوًا

                                                              بوزارة املالية 
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6- املهند�شة �شهربان �شريف              ع�شو جمعية املهند�شني البحرينية             ع�شوًا
7- املهند�س جواد محمد ال�شيباين  م�شت�شار تخطيط ال�شواحل                         ع�شوًا

                                                                يف الإدارة العامة للتخطيط العمراين 
8- ال�شيد محمد عي�شى �شند               خبري عقاري                                               ع�شوًا

                                                                 جمعية البحرين العقارية 
9- ال�شيد �شيد كاظم �شيد مهدي  خبري عقاري                                               ع�شوًا

                                                                جمعية البحرين العقارية  
10- ال�شيد نواف عبد العزيز الب�شام  خبري عقاري                                               ع�شوا

ً                                                                 جمعية البحرين العقارية 
11- املهند�س فهيم عبداهلل محمد  رئي�س ق�شم املمتلكات الإ�شكانية                 ع�شوًا

                                                                بوزارة الإ�شكان   
12- املهند�س علي  عبدالعزيز الذوادي  رئي�س ق�شم التعوي�شات                              ع�شوًا

                                                                بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات                واأمينًا لل�شر
                                                                والتخطيط العمراين 

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني، تبداأ من تاريخ العمل بهذا القرار.

مـادة.)2(
تخت�س اللجنة امل�شار اإليها يف املادة )1( من هذا القرار بتثمني الأرا�شي والعقارات التي 
يتم ا�شتمالكها للمنفعة العامة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات الواردة يف القانون رقم )39( 

ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة ولئحته التنفيذية.
مـادة.)3(

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئي�شها خارج مواعيد الدوام الر�شمي، وذلك يف املكان 
والزمان اللذين يحددهما رئي�س اللجنة يف خطاب الدعوة، على اأن يت�شمن هذا اخلطاب جدول 

اأعمال اللجنة وما ي�شتجد من اأعمال.
مـادة.)4(

ل يكون اجتماع اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�س 
اأو نائبه، وت�شدر قراراتها باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات ُيرجح اجلانب 

الذي منه الرئي�س اأو نائبه يف حالة غيابه، وتكون اجتماعات اللجنة ومداولتها �شرية.
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مـادة.)5(
اأ ــ تنتهي ع�شوية ع�شو اللجنة يف احلالت الآتية:

اأو ثماين مرات متفرقة  اأربع مرات متتالية  ــ اإذا تخلف عن ح�شور اجتماعات اللجنة   1
م�شتقياًل حكمًا من  الع�شو يف هذه احلالة  ويعترب  اللجنة،  تقبله  م�شروع  بدون عذر 
اللجنة بعد اأن يخطره رئي�س اللجنة بكتاب مو�شى عليه بعلم الو�شول لبيان اأ�شباب 

تغيبه ورده عليه، اأو �شكوته عن الرد مدة اأ�شبوع من تاريخ اإخطاره.
2 ــ اإذا تقدم با�شتقالته مبوجب طلب كتابي.

3 ــ اإذا انتهت خدمته باجلهة التي ينتمي اإليها لأي �شبب من الأ�شباب.
ب ــ اإذا خال محل اأحد اأع�شاء اللجنة لأي �شبب من الأ�شباب امل�شار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه 

املادة، يعني من يحل محله بذات اأداة تعيني اأع�شاء اللجنة.
مـادة.)6(

ل يجوز لع�شو اللجنة اأن ي�شرتك يف تثمني عقارات تكون له فيها اأو لزوجه اأو لأولده اأو لأحد 
اأقاربه اأو اأ�شهاره حتى الدرجة الرابعة اأو امل�شمولني بوليته اأو قوامته م�شلحة �شخ�شية، كما ل 

يجوز له اأن يكون وكياًل عن مالك العقار.
مـادة.)7(

يتولى رئي�س اللجنة تن�شيق العمل بني اللجنة واإدارة ال�شتمالك والتعوي�س، ويف حال غيابه 
يحل محله نائبه يف هذا ال�شاأن.

مـادة.)8(
يكون من �شمن اأع�شاء اللجنة اأمنٌي لل�شر يتولى اإعداد جدول اأعمال اجتماعات اللجنة بعد 
التن�شيق بني اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س ورئي�س اللجنة، كما يتولى تدوين محا�شر اجتماعاتها 
واإدارة ال�شتمالك  اللجنة  باللجنة والتن�شيق بني  امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة  وحفظ جميع 
والتعوي�س ومكتب الوزير، والقيام بالتوا�شل مع اجلهات امل�شتملكة واملالك واأ�شحاب احلقوق، 

والقيام باأية مهام اأخرى يكلفه بها رئي�س اللجنة فيما يتعلق مبجال عمل اللجنة.
كما يكون للجنة عدد كاٍف من املوظفني الالزمني لت�شيري عمل اللجنة يعاونون اأمني ال�شر 

يف تنفيذ مهامه.
 وي�شدر بتعيني املوظفني امل�شار اإليهم قرار من وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط 

العمراين بناًء على تر�شيح وكيل الوزارة ل�شئون البلديات.



21
العدد: 3224 - الخميس 27 أغسطس 2015

مـادة.)9(
اأن  يعد اأمني ال�شر �شجاًل يثبت فيه ح�شور اأع�شاء اللجنة وتوقيعاتهم يف كل جل�شة، على 
التقدير  محل  العقارات  بيان  مع  اللجنة  على  عر�شها  مت  التي  احلالت  ال�شجل  هذا  يت�شمن 
وم�شاحتها واملباين والغرا�س واملن�شاآت حال وجودها، والأ�شا�س الذي بني عليه تقدير التعوي�س، 

وما اتخذته اللجنة من قرارات، ويوقع هذا ال�شجل من رئي�س واأع�شاء اللجنة.
كما يجب على اأمني �شر اللجنة اأن يحرر مح�شرًا يثبت فيه احلالت التي مت عر�شها على 
اللجنة واأ�شا�س وقيمة التعوي�س املقدر عن كل حالة، وذلك وفقًا ملا مت اإثباته يف �شجل اللجنة، 

ويوقع هذا املح�شر من رئي�س اللجنة واأمني ال�شر.
مـادة.)10(

لتقدير  الالزمة  امل�شائل  لدرا�شة  فرعية  جلانًا  اأع�شائها  بني  من  ت�شكل  اأن  للجنة  يجوز 
التعوي�س، كما يجوز لها اأن ت�شتعني مبن ترى ال�شتعانة بهم من اخلرباء واملخت�شني واأن تدعوهم 
لتزويدها  اأو  لآرائهم  وال�شتماع  ملناق�شتهم  الفرعية  اللجان  اجتماعات  اأو  اجتماعاتها  حل�شور 
باملعلومات التي تراها �شرورية لإجناز اأعمالها وتثبت ذلك كله يف مح�شر اجلل�شة، ول يكون ملن 

ي�شتعان بهم يف اأعمال اللجنة �شوت معدود عند املداولت.
مـادة.)11(

يجوز للجنة مبجرد �شدور قرار ال�شتمالك اأو ال�شتيالء املوؤقت احلق يف دخول العقارات 
امل�شتملكة اأو التي مت  ال�شتيالء املوؤقت عليها وذلك ملعاينتها متهيدًا لتقدير التعوي�س امل�شتحق 
عنها، وذلك بعد اإخطار املالك واأ�شحاب احلقوق بكتاب مو�شى عليه بعلم الو�شول بتاريخ اإجراء 

املعاينة.
مـادة.)12(

تثمني  ومقدار  املربع،  املرت  و�شعر  وم�شاحته  املثمن  للعقار  بيانًا  اللجنة  قرار  يت�شمن  اأن  يجب 
املباين املقامة على العقار اأو الغرا�س اأو املن�شاآت يف حالة وجودها، واأية حقوق عينية اأو �شخ�شية 

على العقار.
مـادة.)13(

يجوز للجنة اأن تبدي تو�شية للجهة امل�شتملكة حول قيمة العقارات املراد ا�شتمالكها توؤخذ 
يف العتبار لبيان مدى توافر العتماد املايل لتلك اجلهة من عدمه.

مـادة.)14(
ي�شتحق رئي�س واأع�شاء اللجنة بدل ح�شور نقدي عن اجلل�شة الواحدة مبلغًا قدره خم�شون 
دينارًا، كما ي�شتحق ذات املبلغ ع�شو اأي جلنة من اللجان امل�شكلة وفقًا لن�س املادة )10( من هذا 
القرار، وتعترب الزيارات امليدانية للعقارات مبثابة جل�شات ب�شاأن احت�شاب بدل احل�شور النقدي.
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كما ي�شتحق املوظفون امل�شار اإليهم يف املادة )8( من هذا القرار اأجرًا مقابل عملهم خارج 
بالعمل  يتعلق  فيما  املدنية  اخلدمة  ولوائح  اأنظمة  عليه  تن�س  ما  وفق  الر�شمي  الدوام  اأوقات 

الإ�شايف.
مـادة.)15(

ُيلغى القرار رقم )60( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتملكة للمنفعة 
العامة ونظام عملها .

مـادة.)16(
لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  البلديات  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيـر.�لأ�ســغال.و�ســئون.�لبلديــات.و�لتخطيــط.�لعمـــر�ين
ع�ســام.بـن.عبـد�هلل.خلـــف . . . . .

�شدر تاريخ: 11 ذي القعدة 1436هـ
املــــــوافـــــق: 26 اأغ�شـطـــ�س 2015م
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هيئة.تنظيم.�لت�سالت

�إعالن.ب�ساأن.عزم.هيئة.تنظيم.�لت�سالت.
.VSAT.إلغاء.ترخي�س.�لفي�سات.�لفردية�

�لممنوح.�إلى.بنك.�لخليج.�لدولي.�س.م.ب...
بناًء على طلب بنك اخلليج الدويل �س.م.ب تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن عزمها على 
اإلغاء الرتخي�س املمتاز خلدمات الفي�شات الفردية VSAT املمنوح لها بتاريخ 19 مار�س 2009 
من قبل هيئة تنظيم الت�شالت مبوجب قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( 
الهيئة  اإخطار  الإعالن، يرجى  ل�شنة 2002.  ويف حالة قيام اي �شخ�س بالعرتا�س على هذا 
بذلك كتابيًا مع ذكر الأ�شباب املربرة لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

.VSAT.إعالن.ب�ساأن.عزم.هيئة.تنظيم.�لت�سالت.�إلغاء.ترخي�س.�لفي�سات.�لفردية�
�ملمنوح.�إلى.معهد.�لبحرين.للتدريب...

بناًء على طلب معهد البحرين للتدريب تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن عزمها على اإلغاء 
الرتخي�س املمتاز خلدمات الفي�شات الفردية VSAT املمنوح لها بتاريخ 13 مار�س 2005 من قبل 
ل�شنة  بقانون رقم )48(  باملر�شوم  ال�شادر  هيئة تنظيم الت�شالت مبوجب قانون الت�شالت 
2002.  ويف حالة قيام اي �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن، يرجى اإخطار الهيئة بذلك 
ن�شره يف اجلريدة  تاريخ  من  يوما   30 اأق�شاه  موعد  لذلك يف  املربرة  الأ�شباب  ذكر  مع  كتابيًا 

الر�شمية.

.VSAT.إعالن.ب�ساأن.عزم.هيئة.تنظيم.�لت�سالت.�إلغاء.ترخي�س.�لفي�سات.�لفردية�
�ملمنوح.�إلى.�سركة.نفط.�لبحرين.�س.م.ب.)مقفلة(.

بناًء على طلب �شركة نفط البحرين �س.م.ب )مقفلة( تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن عزمها 
 27 بتاريخ  لها  املمنوح   VSAT الفردية  الفي�شات  خلدمات  املمتاز  الرتخي�س  اإلغاء  على 
اأكتوبر2004 من قبل هيئة تنظيم الت�شالت مبوجب قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم 
بقانون رقم )48( ل�شنة 2002.  ويف حالة قيام اأي �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن، 
يرجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا مع ذكر الأ�شباب املربرة لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا 
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من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

.STAR GATE.إعالن.ب�ساأن.عزم.هيئة.تنظيم.�لت�سالت.�عتبار.تر�خي�س.�سركة�
TELECOMMUNICATION W.L.L..ملغاة.وباطلة.

ا�شتنادًا لقانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، والقانون املدين 
ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001، تعلن الهيئة عن عزمها على اعتبار الرتاخي�س 

التالية ملغاة وباطلة: -
 STAR GATE اإلى  املمنوح  الدولية  الت�شالت  خلدمات  املمتاز  الرتخي�س   -1

TELECOMMUNICATION W.L.L. ال�شادر بتاريخ 21 �شبتمرب 2005.

 STAR GATE �شركة  الى  املمنوح  امل�شافة  القيمة  خدمات  لتقدمي  العادي  الرتخي�س   -2
TELECOMMUNICATION W.L.L. ال�شادر بتاريخ 21 �شبتمرب 2005.

ويف حالة قيام اأي �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن، يرجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا 
مع ذكر الأ�شباب املربرة لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

هيئة.تنظيم.�لت�سالت
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وز�رة.�ل�سناعة.و�لتجارة
�إعالنات.مركز.�لبحرين.للم�ستثمرين

.....�إعالن.رقم.)393(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفية.فرع.�ل�سركة.�لأجنبية

)رويال.�آند.�سن.�لالين�س.للتاأمني.�ملحدودة(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب فرع 
القيد  للتاأمني املحدودة(، امل�شجل مبوجب  اآند �شن الالين�س  ال�شركة الأجنبية امل�شماة )رويال 
ت�شفية  البحرين  مملكة  يف  ال�شركة  فرع  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،1-49398 رقم 
نهائية و�شطبه من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم 

بقانون )21( ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�عالن.رقم.)394(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفية.

�سركة.)و�يكو.مود.ذ.م.م(
ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
علي حيدر بيار، ب�شفته امل�شفي القانوين لل�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )وايكو مود 
ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 70678، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية 
اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، ا�شتنادًا اإلى املواد من )320( لغاية )344( من 

قانون ال�شركات التجارية رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن.رقم.)395(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب ميال 
يقة علي ح�شن علي ح�شن �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة  دِّ البحرين، نيابة عن ال�شيدة/ �شِ
)ملحمة العائلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 50297، طالبًا حتويل ال�شكل القانوين للفرع رقم 
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)1( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( 
دينار بحريني، وذلك باإدخال ال�شيد/ محمد �شفدار علم، الباك�شتاين اجلن�شية، �شريكًا معها 

يف ال�شركة.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن.رقم.)396(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد.

.�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ 
ح�شناء علي ح�شني �شلمان دربا�س، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )مزاين للمقاولت 
لل�شركة بجميع  القانوين  ال�شكل  القيد رقم 65926، طالبًة حتويل  امل�شجلة مبوجب  �س.�س.و(، 
اأفرعها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وذلك بناء على تنازل ال�شيدة/ ح�شناء علي ح�شني 
�شلمان دربا�س عن ن�شبة 48% من ملكية ال�شركة اإلى ال�شيد/ �شربي علي ح�شني �شلمان دربا�س، 
وعن ن�شبة 50% من اإلى ال�شيد/ �شادق علي ح�شني �شلمان دربا�س، وبتخفي�س راأ�شمال ال�شركة 

من )50.000( دينار بحريني اإلى )20.000( دينار بحريني.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن.رقم.)397(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب دملون 
املوؤ�ش�شة  �شاحب  عو�س،  عمر  عبداهلل  ال�شيد/  عن  نيابة  القانونية،  وال�شت�شارات  للمحاماة 
الفردية امل�شماة )ال�شريف للتجارة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم57727 ، طالبًا حتويل ال�شكل 
القانوين للموؤ�ش�شة بجميع فروعها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، مملوكة لكل من ال�شيد/ 
 ،810117355 رقم  �شخ�شية  بطاقة  حامل  اجلن�شية،  البحريني  عو�س،  عمر  عبداهلل  عمر 
وال�شيد/ يو�شف ح�شن نا�شر النجار، اليمني اجلن�شية، حامل بطاقة �شخ�شية رقم 680351906، 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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�إعالن.رقم.)398(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفية

�سركة.)�ملخبز.�لأملاين.ذ.م.م(
ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
جعفر علي ح�شن، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )املخبز الأملاين 
ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 71356، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية 
اختيارية، و�شطب قيدها 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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ملخ�س.عقد
.�سركة.�خلطى.�لر��سخة.�س.م.ب.مقفلة..

�سركة.م�ساهمة.بحرينية
��سم.�ل�سركة:  اخلطى الرا�شخة �س.م.ب مقفلة

رقم.�لقيد: 94533
تاريخ.�لتاأ�سي�س: 2015/8/6

تاريخ.بدء.�ل�سنة.�ملالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

�أغر��س.�ل�سركة: بيع 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، واإدارة املجمعات 
حل�شاب  العقار  و�شيانة  وتطوير  واإدارة  ال�شكنية،  واملباين  والعمارات  وال�شناعية  التجارية 
ال�شركة، وتنمية العقارات ال�شكنية والإدارية والتجارية التي تدار بنظام احتاد مالك، ومكتب 
اأعمال،  واإدارة  اإدارة  وم�شت�شارو  والعاملية،  املحلية  العقارية  ال�شئون  يف  ال�شت�شارية  للخدمات 

وتثمني العقارات، وتوفري املعلومات والدرا�شات املرتبطة بالتنمية العقارية.
ر�أ�سمال.�ل�سركة: النقدي: 250.000 دينار       العيني: -

عنو�ن.�ل�سركة:....�سقة.11..مبنى  143  طريق 41   اجلفري   جممع 340 
�لهاتف: 36333361       

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-  ر�شا �شامل اأحمد املناعي                      )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(    قيمة احل�شة )2500(   اإجمايل احل�ش�س )125000(     الن�شبة )%50(
2- ق�شي را�شد مال اهلل ال�شبت                 )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(    قيمة احل�شة )2500(   اإجمايل احل�ش�س )125000(     الن�شبة )%50(
جمموع.ن�سبة.�مللكية..)%100(

�ملخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- ق�شي را�شد مال اهلل ال�شبت

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(2- ر�شا �شامل اأحمد املناعي  

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   )بحرينية اجلن�شية(1- ر�شا �شامل اأحمد املناعي 

   )بحريني اجلن�شية(2- ق�شي را�شد مال اهلل ال�شبت
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ملخ�س.عقد
.�سركة.�ملعماريون.�لعرب.�س.�س.و

ملالكها.مازن.محمد.د�ود.
�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد

��سم.�ل�سركة:  املعماريون العرب �س.�س.و ملالكها مازن محمد داود.
رقم.�لقيد: 56512

تاريخ.�لتاأ�سي�س: 2005/5/3
تاريخ.بدء.�ل�سنة.�ملالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
�أغر��س.�ل�سركة: الهند�شة املعمارية، والهند�شة املدنية.
ر�أ�سمال.�ل�سركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -

عنو�ن.�ل�سركة:.....مبنى  52  طريق 322   ال�شلمانية   جممع 309 
�لهاتف: 39643988              فاك�س: 17243993             �س.ب: 75799       

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
مازن محمد داود                                         )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1000(    قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )50000(     الن�شبة )%100(
جمموع.ن�سبة.�مللكية..)%100(

�ملخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- محمد مازن محمد داود عريقات

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- مازن محمد داود  

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   Chairman)بحريني اجلن�شية(1- مازن محمد داود 

   Director)بحريني اجلن�شية(2- محمد مازن محمد داود عريقات
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ملخ�س.عقد
.�سركة.��سباير.�لطبية.ذ.م.م.
�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة:  �شركة ا�شباير الطبية ذ.م.م 
رقم.�لقيد: 94516

تاريخ.�لتاأ�سي�س: 2015/8/5
تاريخ.بدء.�ل�سنة.�ملالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
الأجهزة  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  تخ�ش�شي،  طبي  مركز  واإدارة  اإن�شاء  �ل�سركة:  �أغر��س.

والأدوات الطبية والعلمية وم�شتلزماتها وقطع غيارها.
ر�أ�سمال.�ل�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنو�ن.�ل�سركة:.....مبنى  324  طريق 5804   الزجن   جممع 358 
�لهاتف: 36796379       

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-  ح�شني فكري ح�شني عبدالوهاب           )م�شري اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )196(    قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )9800(     الن�شبة )%49(
2- ب�شار م�شطفى جعفر ال�شيد                  )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )204(    قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(
جمموع.ن�سبة.�مللكية..)%100(

�ملخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()م�شري اجلن�شية(ح�شني فكري ح�شني عبدالوهاب

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   )م�شري اجلن�شية(ح�شني فكري ح�شني عبدالوهاب
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ملخ�س.عقد
.�سركة.كري.لين.مل�ستح�سر�ت.�لتجميل.ذ.م.م.

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
��سم.�ل�سركة:  كري لين مل�شتح�شرات التجميل ذ.م.م

رقم.�لقيد: 94510
تاريخ.�لتاأ�سي�س: 2015/8/4

تاريخ.بدء.�ل�سنة.�ملالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

�أغر��س.�ل�سركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع اأقم�شة ومن�شوجات، وا�شترياد وت�شدير وبيع املالب�س 
املنتجات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  التجميل،  م�شتح�شرات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  اجلاهزة، 

اجللدية مبا يف ذلك الأحذية وال�شنط اليدوية.
ر�أ�سمال.�ل�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنو�ن.�ل�سركة:.....مبنى  106  طريق 339   املنامة   جممع 306 
�لهاتف: 39680630       

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-  اأ�شف زوبري                                           )تركي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )196(    قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )9800(       الن�شبة )%49(
2- اأحمد محمد عبداهلل محمد علي خليفة  )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )204(    قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(
جمموع.ن�سبة.�مللكية..)%100(

�ملخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(اأ�شف زوبري

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   )بحريني اجلن�شية(اأ�شف زوبري
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ملخ�س.عقد
.�سركة.بلدوزر.للحفريات.�س.�س.و

ملالكها.�أحمد.جعفر.�أحمد.عبد�لنبي.
�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد

��سم.�ل�سركة:  �شركة بلدوزر للحفريات �س.�س.و ملالكها اأحمد جعفر اأحمد عبدالنبي
رقم.�لقيد: 57044

تاريخ.�لتاأ�سي�س: 2005/6/14
تاريخ.بدء.�ل�سنة.�ملالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
�أغر��س.�ل�سركة: مقاولت احلفر )درجة ثالثة(.

ر�أ�سمال.�ل�سركة: النقدي: 70.000 دينار       العيني: -
عنو�ن.�ل�سركة:....�سقة.14..مبنى  د63  طريق 1   �شرتة   جممع 604 

�لهاتف: 39411773       
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

اأحمد جفعر اأحمد عبدالنبي                        )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )700(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )70000(     الن�شبة )%100(
جمموع.ن�سبة.�مللكية..)%100(

�ملخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(اأحمد جفعر اأحمد عبدالنبي

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(اأحمد جفعر اأحمد عبدالنبي
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ملخ�س.عقد
.�سركة.�أ�سود.و�أحمر.للمالب�س.�جلاهزة.ذ.م.م.

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
��سم.�ل�سركة:  �شركة اأ�شود واأحمر للمالب�س اجلاهزة ذ.م.م 

رقم.�لقيد: 94471
تاريخ.�لتاأ�سي�س: 2015/7/30

تاريخ.بدء.�ل�سنة.�ملالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأقم�شة  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  اجلاهزة،  املالب�س  وبيع  وت�شدير  ا�شترياد  �ل�سركة:  �أغر��س.
للمنا�شبات،  والزينة  الزخرفة  واأدوات  الأطفال  العاب  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  ومن�شوجات، 
وا�شترياد وت�شدير وبيع ال�شباحات وامل�شوغات الف�شية والك�ش�شوارات، وا�شترياد وت�شدير وبيع 

املنتجات مبا يف ذلك الأحذية وال�شنط اليدوية.
ر�أ�سمال.�ل�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنو�ن.�ل�سركة:.....مبنى  185  طريق 333   الق�شيبية   جممع 321        
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1-  اميتكومار ناراجني جو�شي                    )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )25(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )2500(     الن�شبة )%12.50(

2- بري يندرا كومار ناراجني جو�شي            )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )25(        قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )2500(     الن�شبة )%12.50(

3- هارين هاريال جو�شي                               )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )48(      قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )4800(       الن�شبة )%24(

4- وفاء اإبراهيم جعفر اأبو  ادري�س               )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )102(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(
جمموع.ن�سبة.�مللكية..)%100(

�ملخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()هندي اجلن�شية(1- هارين هاريال جو�شي

م�شتوى التوقيع )منفرد()هندي اجلن�شية(2- اميتكومار ناراجني جو�شي  

م�شتوى التوقيع )منفرد()هندي اجلن�شية(3- بري يندرا كومار ناراجني جو�شي

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   Chairman)هندي اجلن�شية(1- هارين هاريال جو�شي 

   Director)هندي اجلن�شية(2- بري يندرا كومار ناراجني جو�شي

Managing Director)هندي اجلن�شية(3-  اميتكومار ناراجني جو�شي
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ملخ�س.عقد
.�سركة.�سيدر.للتجارة.و�ملقاولت.-.ت�سامن
ل�ساحبها.منذر.محمد.�ملطوع.و�سركاءه.

�سركة.ت�سامن
��سم.�ل�سركة:  �شركة �شيدر للتجارة واملقاولت - ت�شامن ل�شاحبها منذر محمد املطوع و�شركاءه 

رقم.�لقيد: 75759
تاريخ.�لتاأ�سي�س: 2015/8/2

تاريخ.بدء.�ل�سنة.�ملالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

�أغر��س.�ل�سركة: مقاولت التنظيفات )درجة ثالثة(، ومقاولت بناء )درجة ثالثة(.
ر�أ�سمال.�ل�سركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -

عنو�ن.�ل�سركة:.....مبنى  340  طريق 2808   ال�شقية   جممع 328        
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1-  ح�شني عبدالواحد اأحمد هزمي              )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )250(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )25000(     الن�شبة )%50(

2- منذر محمد عي�شى املطوع                      )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )250(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )25000(     الن�شبة )%50(
جمموع.ن�سبة.�مللكية..)%100(

�ملخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- منذر محمد عي�شى املطوع

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- ح�شني عبدالواحد اأحمد هزمي  

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   املدير)بحريني اجلن�شية(1- ح�شني عبدالواحد اأحمد هزمي 

   املدير)بحريني اجلن�شية(2- منذر محمد عي�شى املطوع
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ملخ�س.عقد
.�سركة.�سيدر�س.�لدولية.للمالحة.�لبحرية.�ملحدودة.ذ.م.م.

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
��سم.�ل�سركة:  �شركة �شيدر�س الدولية للمالحة البحرية املحدودة ذ.م.م

رقم.�لقيد: 94391
تاريخ.�لتاأ�سي�س: 2015/7/16

تاريخ.بدء.�ل�سنة.�ملالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

ووكالء  البحرية،  واملعدات  ال�شفن  ل�شيانة  اإداري  ومكتب  لل�شفن،  التموين  �ل�سركة:  �أغر��س.
�شركات بواخر، وخدمات ال�شيانة الداخلية للبواخر، ووكيل �شحن بحري.

ر�أ�سمال.�ل�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنو�ن.�ل�سركة:....�سقة.12..مبنى  47  طريق 302   احلد   جممع 103      

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-  زعل بن فهيد بن رفاعي الديحاين       )�شعودي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(
2- فهد بن زعل بن فهيد الديحاين             )�شعودي اجلن�شية(

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

�ملخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(1- فهد بن زعل بن فهيد الديحاين 

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2- زعل بن فهيد بن رفاعي الديحاين  

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   )�شعودي اجلن�شية(1- زعل بن فهيد بن رفاعي الديحاين 

   )�شعودي اجلن�شية(2- فهد بن زعل بن فهيد الديحاين 
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ملخ�س.عقد
.�سركة.جون�س.ذي.جرو�سر.ذ.م.م.

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
��سم.�ل�سركة:  �شركة جون�س ذي جرو�شر ذ.م.م.

رقم.�لقيد: 94433
تاريخ.�لتاأ�سي�س: 2015/7/27

تاريخ.بدء.�ل�سنة.�ملالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

�أغر��س.�ل�سركة: مطعم )درجة اأولى(.
ر�أ�سمال.�ل�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنو�ن.�ل�سركة:.....مبنى  3181  طريق 5726   جزر اأمواج   جممع 257 
�لهاتف: 66676777 و 39922096       

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-  �شركة اإيت كورب ذ.م.م                       )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )20(       قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )2000(      الن�شبة )%10(
2- في�شل خالد محمد كانو                        )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )180(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )18000(     الن�شبة )%90(
جمموع.ن�سبة.�مللكية..)%100(

�ملخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(في�شل خالد محمد كانو

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
   Chairman)بحريني اجلن�شية(في�شل خالد محمد كانو



37
العدد: 3224 - الخميس 27 أغسطس 2015

�إعالنات.�إد�رة.�أمو�ل.�لقا�سرين

�إعالن.2015/199
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبدالرحمن خمي�س اإبراهيم خمي�س من �شكنة 
الب�شيتني، ويحمل رقم �شكاين 590012827، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.�إد�رة.�أمو�ل.�لقا�سرين

حرر في: 2015/7/2م

�إعالن.2015/196
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اأكرب بيك مريزا مريزا مبارك بيك من �شكنة 
املنامة، ويحمل رقم �شكاين 600108325، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.�إد�رة.�أمو�ل.�لقا�سرين

حرر في: 2015/7/2م

�إعالن.2015/195
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبدالرحمن عبدالقوي �شامل امزريه من �شكنة 
املحرق، ويحمل رقم �شكاين 670908851، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.�إد�رة.�أمو�ل.�لقا�سرين

حرر في: 2015/7/2م
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�إعالن.2015/198
الكبي�شي من  را�شد  املتوفى عبداهلل مبارك عبداهلل  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
�شكنة مدينة حمد، ويحمل رقم �شكاين 560127944، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن 
يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة 
الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون 

مدينًا للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.�إد�رة.�أمو�ل.�لقا�سرين

حرر في: 2015/7/2م

�إعالن.2015/197
الرفاع  �شكنة  من  م�شعود  �شالح  احمد  �شالح  نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى 
ال�شرقي، ويحمل رقم �شكاين 450102734، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.�إد�رة.�أمو�ل.�لقا�سرين

حرر في: 2015/7/2م

�إعالن.2015/130
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ال�شيد SAMEER ANWAR  KHAN  من �شكنة 
احلد، ويحمل رقم �شكاين 700605266، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.�إد�رة.�أمو�ل.�لقا�سرين

حرر في: 2015/7/2م
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�إعالن.2015/200
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ال�شيد طالب ها�شم علي اخلورجاين من �شكنة 
�شفالة، ويحمل رقم �شكاين 660116910، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.�إد�رة.�أمو�ل.�لقا�سرين

حرر في: 2015/7/2م
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رقم.�لدعوى:.22/2014
�إعالن.بقر�ر.ت�سكيل.�لهيئة.وموعد.�لجل�سة.�لأولى.�أمامها.و�لح�سور

قرار ت�شكيلة الهيئة رقم )3/ل40( ل�شنة 2015:
1- القا�شي يو�شف عبدالهادي الأكيابي / رئي�شًا

2- القا�شي �شالح الدين عبدال�شميع محمد / ع�شوًا
3- الأ�شتاذ عبداهلل ح�شن البوعينني / ع�شوًا

موعد ح�شور اجلل�شة الأولى اأمام الهيئة:
10 �شبتمرب 2015 ال�شاعة 11:15 �شباحًا 

لذلك تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات املدعى عليه املذكور اأعاله اأو من يثله قانونًا 
 10 بتاريخ  اأمامها  الأولى  اجلل�شة  ومبوعد   2015 ل�شنة  )3/ل40(  رقم  الهيئة  ت�شكيلة  ببقرار 
�شبتمرب 2015 ال�شاعة 11:15 �شباحًا مبقر الغرفة وعنوانها: بناية البارك بالزا،القاعة رقم 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.�لبحرين.لت�سوية.�ملنازعات.
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رقم.ملف.�لتنفيذ:.9/03272/2012/04
�إعالن.بيع.باملز�د.�لعلني 

تعلن محكمة التنفيذ الرابعة عن و�شعها يف املزاد العلني العقار امل�شجل مبوجب املقدمة 
رقم )4407/2008( وثيقة رقم )145889( الكائن يف منطقة املالكية اخلا�س باملحكوم عليها/ 
اأن  اإبراهيم علي. وقد حددت املحكمة يوم الأربعاء 2015/9/16 للمزايدة، على  فاطمة خليل 

يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي قدره -/78000 دينار.
فعلى كل من لديه رغبة يف املزايدة احل�شور يف التاريخ املحدد لدى قاعة محكمة التنفيذ 
الرابعة ال�شاعة -/9 �شباحًا باإدارة التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف وذلك يف 
اأوقات الدوام الر�شمي اأو مراجعة دلل الوزارة/ عبداحلميد القا�شمي هاتف رقم 33233435 

مبوجب ملف التنفيذ رقم 9/03272/2012/04.
قا�سي.محكمة.�لتنفيذ.�لر�بعة

 رقم.ملف.�لتنفيذ:.9/01717/2013/04
�إعالن.بيع.باملز�د.�لعلني 

امل�شجل مبوجب  العقار  العلني  املزاد  للبيع يف  ال�شاد�شة عن و�شعها  التنفيذ  تعلن محكمة 
والآيل  ال�شرقي  الرفاع  منطقة  يف  الكائن   )23314( رقم  وثيقة   )7595/2003( رقم  املقدمة 

ملكيته لكل من �شباح عامر �شامل عامر املعمري وغريها.
فعلى كل من لديه رغبة يف املزايدة على ال�شراء اأو املزايدة اأن يراجع الدلل محمد محمد 
 89108/698 قدره  ب�شعر  يبداأ  اأن  على  املحكمة  كتاب  قلم  اأو   39444828 هاتف  اأحمد  ح�شن 

دنانري. وقد حددت املحكمة جل�شة الأربعاء 2015/9/16 لبدء املزايدة، ليعلم.
قا�سي.محكمة.�لتنفيذ.�ل�ساد�سة
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الر�شمية، اخلا�س  املن�شور يف اجلريدة  ل�شنة 2012  رقم )67(  ال�شتمالك  قرار  ي�شحح 
كانو،  خليل  اإبراهيم  ابني  وفوؤاد  محمد  ال�شيدين/  با�شم  امل�شجل  العقار  من  جزء  با�شتمالك 
الكائن يف النويدرات من املنامة ح�شب املقدمة رقم 2002/14425، امل�شتملك من اأجل تطوير 
دواري األبا والنويدرات ح�شب طلب وزارة الأ�شغال، بحيث يكون القرار با�شم ال�شيدين/ محمد 
رقم  املقدمة  ح�شب   )06018892( رقم  العقار  من  جزء  على  كانو  خليل  اإبراهيم  ابني  وفوؤاد 

.2003/5352
لذا لزم التنوبه.
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