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 �أمر ملكي رقم )8( ل�سنة 2017
بمنح و�سام

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

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

  اأمرنا باالآتي: 
املادة االأولى 
ُينح و�شام البحرين من الدرجة الثانية اإلى كل من:

1. عميد ركن   ريا�س نا�شر العريج
2. عميد ركن   جا�شم عجاج اأحمد

3. عميد ركن   نعمان علي را�شد احل�شن
4. عميد   �شامل علي البوعينني

5. عقيد ركن   اإبراهيم �شامل الغنيم
6. عقيد ركن   ثابت را�شد الغتم

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

 
ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتـاريـــــخ: 8 جمادى الأولى 1438هـ
الـموافـق: 5 فـبـرايـــــــــــــــــر 2017م
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 مر�سوم رقم ) 10 ( ل�سنة 2017
ين في �سئون �لجمارك بوز�رة �لد�خلية بتعيين مديَرين عامَّ

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

وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة  1982 وتعديالته،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، 2012، املعدَّ
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2011 بتعيني مدراء يف وزارة الداخلية،
وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 بتعيني مدير ب�شئون اجلمارك يف وزارة الداخلية،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:
املادة االأولى

ُيعنيَّ يف �شئون اجلمارك بوزارة الداخلية كل من:
مديرًا عامًا لالإدارة العامة للتخلي�س والتفتي�س اجلمركي 1- العقيد عبداهلل حمد الكبي�شي      
مديرًا عامًا لالإدارة العامة للتخطيط وال�شئون الإدارية 2- ال�شيخ تركي بن دعيج اآل خليفة 

املادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.
ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى اآل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بـتـاريـــــخ: 8  جمادى الأولى 1438هــ
الـمــوافـق: 5 فـبــرايــــــــــــــــــر 2017م
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 مر�سوم رقم )11( ل�سنة 2017
بتجديد تعيين محافظ للمحافظة �ل�سمالية

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات وتعديالته،
بوزارة  وم�شت�شار  حمافظ  ونائب  حمافظ  بتعيني   2012 ل�شنة   )79( رقم  املر�شوم  وعلى 

الداخلية،
وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:
املادة االأولى

د تعيني ال�شيد علي عبداحل�شني الع�شفور حمافظًا للمحافظة ال�شمالية، وتكون مدة  ُيجدَّ
تعيينه يف املحافظة املذكورة اأربع �شنوات.

املادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�ضى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بـتـاريـــــخ: 8  جمادى الأولى 1438هــ
الـمــوافـق: 5 فـبــرايــــــــــــــــــر 2017م
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 مر�سوم رقم )12( ل�سنة 2017
بتعيين وكيل م�ساعد في وز�رة �ل�سحة 

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

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

لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، 2012، املعدَّ
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 1997 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة وتعديالته،

وعلى القرار رقم )56( ل�شنة 2013 بتعيني مديرين يف وزارة ال�شحة،
وبناًء على عْر�س وزير ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:
املادة االأولى

ُتعنيَّ الدكتورة مرمي اإبراهيم الهرم�شي الهاجري وكياًل م�شاعدًا للرعاية الأولية وال�شحة 
العامة يف وزارة ال�شحة.

املادة الثانية
وُين�شر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره،  به من  وُيعمل  املر�شوم،  تنفيذ هذا  ال�شحة  وزير  على 

الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�ضى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بـتـاريـــــخ: 8  جمادى الأولى 1438هــ
الـمــوافـق: 5 فـبــرايــــــــــــــــــر 2017م
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 مر�سوم رقم )13( ل�سنة 2017
بتعيين وكيل م�ساعد في وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية 

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

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

لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، 2012، املعدَّ
وعلى املر�شوم رقم )73( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2009 بتعيني مديرين بالوكالة يف وزارة التنمية الجتماعية،
وبناًء على عْر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:
املادة االأولى

الجتماعي يف  والتاأهيل  للرعاية  م�شاعدًا  وكياًل  اآل خليفة  بنت علي  ال�شيخة عائ�شة  ُتعنيَّ 
وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

املادة الثانية
�شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  على 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�ضى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بـتـاريـــــخ: 8  جمادى الأولى 1438هــ
الـمــوافـق: 5 فـبــرايــــــــــــــــــر 2017م
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 مر�سوم رقم )14( ل�سنة 2017
بتعيين وكيل م�ساعد في وز�رة �لعدل و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف 

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

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

لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، 2012، املعدَّ
وعلى املر�شوم رقم )34( ل�شنة 2013 باإعادة تنظيم �شئون العدل بوزارة العدل وال�شئون 

الإ�شالمية والأوقاف،
وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2010 بتعيني مدراء باجلهاز املركزي للمعلومات،

وبناًء على عْر�س وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:
املادة االأولى

العدل  بوزارة  واملالية  الب�شرية  للموارد  م�شاعدًا  وكياًل  الغتم  اإبراهيم  ه�شام  ال�شيد  ُيعنيَّ 
وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

املادة الثانية
تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزير  على 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�ضى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بـتـاريـــــخ: 8  جمادى الأولى 1438هــ
الـمــوافـق: 5 فـبــرايــــــــــــــــــر 2017م
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 مر�سوم رقم )15( ل�سنة 2017
بتنظيم هيئة �لبحرين للثقافة و�الآثار

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

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

لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، 2012، املعدَّ
وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2013 باإعادة تنظيم وزارة الثقافة،

وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،
وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:
املادة االأولى

م هيئة البحرين للثقافة والآثار على النحو التايل: ُتنظَّ
رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار، وتتبعه:

اأوًل: اإدارة املوارد الب�شرية واملالية.
ثانيًا: مدير عام الآثار )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه: 

1- اإدارة الآثار واملتاحف.

2- اإدارة الرتاث الوطني.
3- اإدارة ال�شيانة واخلدمات.

ثالثًا: مدير عام الثقافة والفنون )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:
1- اإدارة الثقافة والفنون. 
2- اإدارة امل�شرح الوطني.

3- اإدارة الت�شال والرتويج. 
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املادة الثانية
ُيلغى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2013 باإعادة تنظيم وزارة الثقافة.

املادة الثالثة
يف  وُين�شر  �شدوره  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�ضى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بـتـاريـــــخ: 8  جمادى الأولى 1438هــ
الـمــوافـق: 5 فـبــرايــــــــــــــــــر 2017م
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 قر�ر رقم )4( ل�سنة 2017
بتعيين مديرين في وز�رة �لد�خلية

رئي�س جمل�س الوزراء:
ل�شنة   )3( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العام  الأمن  قوات  قانون  على  الطالع  بعد 

1982وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر �الآتي:
املادة االأولى

ُيعنيَّ املقدم حممد علي خليل البنخليل مديرًا بوزارة الداخلية.
ويتولى وزير الداخلية ت�شكني املدير املذكور يف اإحدى الإدارات ال�شاغرة بوزارة الداخلية، 
موؤهالته  ومبراعاة  ي�شغلها،  فيمن  الالزمة  وال�شرتاطات  اإدارة،  كل  وم�شئوليات  مهام  ِوْفَق 

وخربته.

املادة الثانية
ُتعنيَّ الرائد فاطمة عمر عبدالرحمن عبدالغفار مديرًا لإدارة ال�شئون ال�شحية والجتماعية 

بوزارة الداخلية.
بوزارة  ال�شاغرة  الإدارات  من  باأيٍّ  املذكورة  املديرة  وت�شكني  نْقل  الداخلية  وزير  ويتولى 

الداخلية متى ما اقت�شت م�شلحة العمل ذلك.

املادة الثالثة
اجلريدة  يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 

الر�شمية.
رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 جمادى الأولى 1438هـ
الـمـوافــــــــــق: 31 يــنـايـــــــــــــــــر 2017م
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وز�رة �لرتبية و�لتعليم
 قر�ر رقم )99/م ع ن/2017( 

 باإ�ضدار الئحة االن�ضباط الطالبي 
لجميع المراحل الدرا�ضية في المدار�س الحكومية والخا�ضة

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

والتدريبية اخلا�شة،
 وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم،

 وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم وتعديالته،
وعلى القرار الوزاري رقم )133/ت ع ث/2002( ب�ساأن الئحة االن�سباط املدر�سي ملرحلتي 

التعليم الإعدادي والثانوي وتعديالته،
 وعلى القرار الوزاري رقم )2692/م ع ن/2010( ب�ساأن الئحة االن�سباط الطالبي للمرحلة 

البتدائية،
 وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التعليم واملناهج،

قرر �التي: 
املادة االأولى

ُتعتَمد الئحة االن�سباط الطالبي، جلميع املراحل الدرا�سية يف املدار�س احلكومية واخلا�سة 
املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية
ُيلغى القرار رقم )133/ت ع ث/2002( ب�ساأن الئحة االن�سباط املدر�سي ملرحلتي التعليم 
الطالبي  االن�سباط  الئحة  ب�ساأن  ن/2010(  ع  )2692/م  رقم  والقرار  والثانوي،   الإعدادي 

للمرحلة البتدائية، كما يلغى كل ن�س يخالف اأحكام الالئحة املرافقة لهذا القرار.  

املادة الثالثة
على وكيل الوزارة ل�شئون التعليم واملناهج واملعنيني - كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا 

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

وزير �لرتبية و�لتعليم
 �لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الولى 1438هــ
الـمــوافــــــــق: 5 فـــبــرايــــــــــــــــر 2017م                                                        
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الئحة االن�ضباط الطالبي جلميع املراحل الدرا�ضية
يف املدار�س احلكومية واخلا�ضة

مادة )1(
تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها:
�لوز�رة: وزارة الرتبية والتعليم.

اجلهة املخت�ضة يف الوزارة: الإدارة التعليمية للمرحلة التي يكون فيها الطالب.  
املدر�ضة: كل موؤ�ش�شة تعليمية حكومية اأو خا�شة. 

�لطالب: اأيُّ طالب/ طالبة يف اأيِة مدر�شة حكومية اأو خا�شة. 
َلة يف كل مدر�شة مبوجب اأحكام هذا القرار.  جلنة االن�ضباط الطالبي: اللجنة امل�َشكَّ

د بها التهذيب والتوجيه  االأعمال االإ�ضافية التي يكلَّف بها الطالب املخالف: الأعمال التي ُيق�شَ
والتي تتنا�شب مع عمر الطالب وقدراته ول مت�س بكرامته، وهي كالآتي:

اأ-   امل�شاهمة يف تنظيم املواد الدرا�شية والتعليمية يف مركز م�شادر التَعلُّم. 
ب- امل�شاهمة يف العناية بالبيئة املدر�شية. 

مادة )2(
نطاق تطبيق الالئحة

احلكومية  املدار�س  يف  الدرا�شية  املراحل  جميع  طلبة  على  الالئحة  هذه  اأحكام  ت�شري 
واخلا�شة، ب�شاأن املخالفات التي يرتكبونها داخل املدر�شة اأو خالل الرحالت والفعاليات والأن�شطة 

التي تنظمها الوزارة اأو املدر�شة، كما ت�شري على املخالفات التي تقع يف احلافالت املدر�شية. 
األ  على  اأخرى،  اأحكام  من  لأو�شاعها  منا�شبًا  تراه  ما  اإ�شافة  اخلا�شة  للمدار�س  ويجوز 

تتعار�س مع اأحكام هذه الالئحة، وبعد اأْن ُتعتَمد من اجلهة املخت�شة يف الوزارة.
مادة )3(

اأهداف الالئحة
تهدف هذه الالئحة اإلى حتقيق االن�سباط الذاتي لدى الطلبة يف جميع املراحل الدرا�سية 

يف املدار�س احلكومية واخلا�شة، من خالل الآتي:
املدر�سية،  والنُُّظم  االأخالقية  بالقيم  االلتزام  حتقيق  فيها  يتوافر  اآمنة،  تربوية  بيئة  توفري  اأ- 
وامل�شاركة يف  الدرا�شية،  الواجبات  واإجناز  الدرا�شة  بذل اجلهد يف  على  الطالب  وت�شجيع 
اخُلُلق  وُح�ْشن  الواجب  الحرتام  واإظهار  القومي،  بال�شلوك  والتََّحلِّي  املدر�شية،  الأن�شطة 

والتقدير الالزم لزمالئه ولأع�شاء الهيئتني التعليمية والإدارية وكل العاملني يف املدر�شة. 
ب- احرتام القوانني واللوائح والنُُّظم يف �سريرْ العملية التعليمية؛ لتكوين اأجيال متعلمة ومبدعة 

ة مبواَطنتها الإيجابية.  تها البحرينية ومعتزَّ متم�شكة بهويَّ
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للطلبة  ال�شلوكية  امل�شكالت  معاجلة  من  واملعلمني  املدر�شية  الإدارة  يف  املخت�شني  متكني  ج- 
�سريرْ �سحيح  لتحقيق  ال�سلبية؛  ال�سلوكيات  من  واحلدَّ  تقوميها  ي�سمن  تربوية؛ مبا  ب�سورة 

و�شليم للعملية الرتبوية والتعلمية. 
د- حتديد املخالفات ال�سلوكية واملعاجلات االإر�سادية والتقوميية لتوفري بيئة تعليمية اآمنة. 

مادة )4(
ال�ضوابط الواجب مراعاتها

عند النظر يف املخالفات وحتديد املعاجلات
يراعى عند حتديد املعاجلة املنا�سبة االآتي:

اأ( �شن الطالب ومرحلته التعليمية وم�شتوى منوه واإدراكه. 
ب( طبيعة املخالفة وحْجم ال�شرر الناجت عنها ومالب�شات ارتكابها. 

ج( ال�شجل الأكاديي وال�شلوكي اخلا�س بالطالب. 
د( كْون الطالب من ذوي الحتياجات التعليمية اخلا�شة.

 
مادة )5(

املخالفات ومعاجلاتها
اأواًل: خمالفات الفئة االأولى ومعاجلاتها:

املخالفات
ارتكاب املخالفات الآتية دون عذر مقبول:

اأ- التاأخر عن بدء الدوام الدرا�شي. 
ب- التاأخر عن الطابور ال�شباحي. 

ج- عدم امل�شاركة يف الطابور ال�شباحي. 
د- التاأخر عن ح�شور بدء احل�شة الدرا�شية. 

هـ- الدخول اأو اخلروج من الف�شل خالل احل�شة من دون ا�شتئذان. 
و- الغياب عن بع�س احل�ش�س الدرا�شية خالل اليوم الدرا�شي. 

ز- الغياب عن املدر�شة.
ح- عدم اأداء الواجبات املطلوب اإجنازها. 

ط- عدم اإح�سار الكتب واالأدوات املدر�سية املطلوبة. 
ي املدر�شي اأو الريا�شي.  ي- عدم اللتزام بالزَّ

ك- عدم املحافظة على نظافة املدر�شة. 
ل- اإح�سار الهواتف النقالة اأو اأجهزة االألعاب االإلكرتونية اأو غريها من االأجهزة من دون اإذن 

م�شبق من الإدارة املدر�شية. 
املعاجلات

اأ( توجيه واإر�شاد الطالب من ِقَبل املخت�شني يف املدر�شة. 
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ب( التنبيه ال�شفوي. 
ج( الإنذار الكتابي. 

د كتابي على الطالب ومتويل الأمر  د( ا�شتدعاء متويل الأمر واإخطاره ب�شلوك الطالب، واأْخُذ تعهُّ
يف حالة  تكرار املخالفة. 

هـ( تكليف الطالب باأعمال اإ�شافية ذات طابع تربوي بهدف تقومي ال�شلوك. 
و( التعليق املوؤقت للم�شاركة يف بع�س الأن�شطة الطالبية اأو الفعاليات اأو الرحالت املدر�شية ملدة 

دها االإدارة املدر�شية.  حتدِّ
ثانياً: خمالفات الفئة الثانية ومعاجلاتها

املخالفات
اأ- الإخالل بالقوانني اأو اللوائح اأو القرارات اأو الأنظمة املدر�شية وما ت�شدره اإدارة املدر�شة من 

تعليمات وتوجيهات واإر�شادات. 
ب- الإ�شاءة اإلى الآخرين من زمالئه الطلبة اأو اأع�شاء الهيئتني التعليمية والإدارية اأو العاملني 

يف املدر�شة. 
ج- اإثارة الفو�شى وامل�شاَغبة داخل املدر�شة اأو يف احلافالت املدر�شية، اأو خالل الفعاليات التي 

تنفذها املدر�شة اأو الوزارة. 
رة �شلبًا على املجتمع املدر�شي.  د- ن�ْشر الإ�شاعات والأكاذيب املوؤثِّ

هـ- الهروب من املدر�شة يف اأثناء اليوم الدرا�شي. 
و- القيام باأي �شلوك من �شاأنه الإ�شرار بالبيئة املدر�شية اأو ت�شويهها. 

ز- اإ�شاءة ا�شتعمال َمرافق املدر�شة ومعداتها. 
ح- الإتيان باأي �شلوك يخُد�س احلياء اأو الآداب العامة. 

اأو الت�سجيع  اأو ترويجها  �سها  اأو عررْ اأدواته،  اأو  اأو حيازة مواده  اإدخال و�سائله،  اأو  ط- التدخني 
عليها. 

املعاجلات
د كتابي على الطالب ومتويل الأمر  اأ( ا�شتدعاء متويل الأمر واإخطاره ب�شلوك الطالب، واأْخُذ تعهُّ

بعدم تكرار املخالفة. 
ب( تكليف الطالب باأعمال اإ�شافية ذات طابع تربوي بهدف تقومي ال�شلوك. 

ج( التعليق املوؤقت للم�شاركة يف بع�س الأن�شطة الطالبية اأو الفعاليات اأو الرحالت املدر�شية، ملدة 
دها قرار جلنة االن�سباط الطالبي.   يحدِّ

د( احلرمان من الدوام املدر�شي، مع ال�شماح باأداء المتحانات، مدة ترتاوح بني:
    1. يوم درا�شي واحد اإلى اأ�شبوع درا�شي واحد.

    2. من ع�شرة اأيام اإلى ف�شل درا�شي واحد.
    3. من ف�شل درا�شي واحد اإلى عام درا�شي كامل.

هـ( اإحالة الطالب اإلى اإدارة اخلدمات الطالبية لبحث حالته، للتو�شية مبا تراه منا�شبًا.
ثالثاً: خمالفات الفئة الثالثة ومعاجلاتها

املخالفات
اأ- العتداء اللفظي اأو الرمزي اأو البدين على الطلبة اأو اأع�شاء الهيئتني التعليمية والإدارية اأو 
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العاملني يف املدر�شة اأو الوزارة. 
للمدر�شة،  العامة  املمتلكات  اأو  الـَمرافق  اأو  لالأبنية  الكلي  اأو  التخريب اجلزئي  اأو  الإتالف  ب- 
اأيٍّ من ذلك  اأو التحري�س على  اأو �شرقتها،  اأو العبث بها  كالأجهزة املدر�شية واملختربات، 

كله. 
اخلا�شة  اأو  الطلبة  بزمالئه  اخلا�شة  للممتلكات  الكلي  اأو  اجلزئي  التخريب  اأو  الإتالف  ج- 
اأو  املمتلكات،  تلك  �شرقة  اأو  املدر�شة،  العاملني يف  اأو  والإدارية  التعليمية  الهيئتني  باأع�شاء 

التحري�س على اأيٍّ من ذلك كله. 
د- الإتالف اأو التخريب اجلزئي اأو الكلي للحافالت املدر�شية اأو �شوء ا�شتعمالها اأو التعدي على 

الآخرين داخلها اأو خارجها باأية �شورة من ال�شور، اأو التحري�س على اأيٍّ من ذلك كله. 
هـ- القيام باأيِّ �سلوك من �ساأنه عرقلة �سريرْ العملية التعليمية وانتظامها، كاالمتناع عن ح�سور 

ح�شة اأو ح�ش�س درا�شية، اأو التحري�س على ذلك من داخل املدر�شة اأو من خارجها. 
و- الت�شوير املرئي اأو الت�شجيل ال�شوتي لزمالئه الطلبة اأو اأع�شاء الهيئتني التعليمية والإدارية 
اأو العاملني يف املدر�شة، اأو ن�ْشر تلك ال�شور اأو الت�شجيالت باأية و�شيلة كانت، من دون اإذن 

كتابي ُم�شبق من اإدارة املدر�شة. 
ز- ن�ْشر اأو حيازة املواد الإباحية اأيًا كان نوعها اأو �شكلها، اأو عْر�شها اأو ترويجها اأو توزيعها. 

�س اجلن�شي اأو العتداء على الِعْر�س اأو املمار�شة اجلن�شية اأو التحري�س على ذلك.  ح- التحرُّ
د  اأية مواد خطرة تهدِّ اأو  ة اأو ما يف حكمها،  اأو االأدوات احلادَّ اأنواعها  ط- حيازة االأ�سلحة بكل 
ها اأو ترويجها  �شالمة املدر�شة ومن فيها، اأو جلب تلك الأدوات اأو الأ�شلحة اأو املواد، اأو عْر�شُ

اأو توزيعها اأو ا�شتعمالها اأو التدريب عليها. 
اأو  رات  املخدِّ اأو  الـُم�شكرات  خا�س  وبوجه  املدر�شة،  داخل  املمنوعات  ا�شتهالك  اأو  اإدخال  ي- 

رات العقلية مهما كان نوعها.  املوؤثِّ
ك- قيام الطالب بانتحال �شخ�شية طالب اآخر، اأو ال�شماح ل�شخ�س اآخر بانتحال �شخ�شيته اأو 
قًا للوائح واالأنظمة املدر�سية.  �سخ�سية متويل االأمر، بهدف القيام باأعمال غري م�سموح بها ِوفرْ

ل- الِغ�سُّ يف المتحان اأو حماولة ارتكابه، اأو التحري�س عليه باأية و�شيلة. 
َعرات الدينية اأو الطائفية اأو املذهبية اأو الفئوية، اأو  م- الإ�شاءة اإلى الأديان اأو اإثارة الفنت اأو النَّ

التحري�س على ذلك. 
َلته الوزارة للم�شاركة  ن- المتناع عن امل�شاركة يف امل�شابقات الريا�شية اأو العلمية اأو الفنية التي اأهَّ

فيها، اأو التحري�س على ذلك. 
�س- الإ�شاءة اإلى �شلطات الدولة اأو هيئاتها النظامية باأيِّ �شكل من الأ�شكال وباأية و�شيلة. 

ع- اإهانة رْمز من الرموز الوطنية، اأو الَعَلم اأو ال�شالم الوطني اأو ال�شعار الوطني، اأو الإ�شاءة اإلى 
مملكة البحرين. 

ف- تزوير الوثائق الر�شميةاخلا�شة باملدر�شة اأو بالوزارة. 
اإثارة  اأو  َغب  ال�شَّ ملمار�شة  لها؛  التابعة  املباين  اأحد  اأو  الوزارة  اأو  املدر�شة  اأمام  التََّجْمُهر  �س- 
الفو�شى، اأو لعرقلة اأو ملْنع الطلبة اأو املوظفني من الو�شول اإلى اأماكن الدرا�شة اأو العمل، اأو 

التحري�س على ذلك. 
ق- عرقلة الدرا�شة اأو الإخالل بالنظام العام اأو التحري�س على ذلك. 
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ر-ارتكاب اأيٍّ من املخالفات التالية ذات ال�شلة با�شتعمال احلا�شوب وتوظيف تقنية املعلومات 
اخلا�شة بالوزارة واملدار�س:

باع التعليمات اخلا�شة با�شتعمال احلا�شب الآيل وتقنية املعلومات وال�شبكة املعلوماتية. - عدم اتِّ
- ا�ستعمال نظام احلا�سب االآيل اأو ال�سبكة املعلوماتية يف جماالت غري م�سموح بها. 

- ن�ْشخ الربامج اأو البيانات اخلا�شة باملدر�شة اأو توزيعها. 
- الدخول اإلى نظام احلا�شب الآيل با�شتعمال كلمة ال�شر ل�شخ�س اآخر. 

- اإف�شاء كلمة ال�شر اخلا�شة بنظام احلا�شب الآيل. 
مة لخرتاق ال�شبكات املعلوماتية اأو و�شائل  ة اأو م�شمَّ - ا�شتعمال برامج اأو اأدوات اأو اأجهزة معدَّ
ها اأو  تقنية املعلومات، اأو بيع مثل تلك الربامج اأو الأدوات اأو الأجهزة، اأو توزيعها اأو عْر�شُ

رات اأو �سرقة كلمات ال�سر اأو غريها.  فرْ تي�سري احل�سول عليها، وذلك مثل برامج فك ال�سِّ
ها اأو اإتاحتها، بحيث يكون من  - ا�شتعمال برامج اأو اأدوات اأو اأجهزة اأو بيعها اأو توزيعها اأو عْر�شُ
�شاأنها اإيقاف اأو تعطيل ال�شبكات املعلوماتية اأو و�شائل تقنية املعلومات والت�شال عن العمل. 
نة يف تلك الو�سائل اأو  -  تغيري الربامج اأو البيانات اأو املعلومات االإلكرتونية امل�ستعَملة اأو املخزَّ

تعديلها اأو اإتالفها اأو تدمريها. 
- ن�ْشر اأيِة معلومات على ال�شبكة املعلوماتية اخلا�شة بالوزارة مت�س الآخرين اأو النظام العام اأو 

الآداب.  
- الإتالف الكلي اأو اجلزئي لأجهزة تقنية املعلومات والت�شال، اأو �شرقتها اأو ال�شتيالء عليها. 

- حتميل اأيِّ برنامج اأو األعاب اإلكرتونية على االأجهزة، من دون ت�سريح من املدر�سة.
اأو  حلمايتها،  االأجهزة  على  تة  مثبَّ اأخرى  برامج  اأيِة  اأو  الفريو�سات  ات  م�سادَّ برامج  اإتالف   -

اإيقاف تلك الربامج اأو تعطيلها.
مع جهات  تداولها  اأو  بالآخرين،  اخلا�شة  ال�شخ�شية  املعلومات  اأو  البيانات  ن�ْشر  اأو  ت�شريب   -

اأخرى.
املعاجلات 

د كتابي على الطالب ومتويل الأمر  اأ( ا�شتدعاء متويل الأمر واإخطاره ب�شلوك الطالب، واأْخُذ تعهُّ
بعدم التكرار.

ب( تكليف الطالب باأعمال اإ�شافية ذات طابع تربوي بهدف تقومي ال�شلوك.
قًا  ِوفرْ الطالبي  االن�سباط  جلنة  قرار  دها  يحدِّ مدة  املدر�سة  حافلة  ا�ستعمال  من  احلرمان  ج( 

جَل�َشامة املخالفة، على األ تزيد على ف�شل درا�شي واحد.
د( احلرمان من ا�شتعمال املوا�شالت املدر�شية املجانية ملدة �شهر اإلى عام درا�شي كامل، ِوْفقًا 

جَل�َشامة املخالفة. 
هـ( احلرمان من الدوام املدر�شي من ع�شرة اأيام اإلى عام درا�شي كامل، ِوْفقًا جَل�َشامة املخالفة 

اأو تكرارها، مع ال�شماح باأداء المتحانات. 
و( الف�شل النهائي من التعليم النظامي لـَمن جتاوز مرحلة الإلزام. 
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مادة)6(
اخت�ضا�س النظر يف خمالفات الفئة االأولى 

املعاجلات  وتطبيق  الأولى  الفئة  خمالفات  يف  التحقيق  املخت�شة  املدر�شية  الإدارة  تتولى 
ب�شاأنها. 

مادة )7(
ت�ضكيل جلنة االن�ضباط الطالبي

ل مدير املدر�شة اأو القائم اأو املكلف باأعماله بداية كل عام درا�شي جلنة ت�شمى )جلنة  اأ- ي�شكِّ
الهيئتني  من  اأع�ساء  اأربعة  وع�سوية  عنه،  ينوب  من  اأو  برئا�سته  الطالبي(  االن�سباط 
التعليمية والإدارية؛ من اأجل التحقيق يف املخالفات ال�شلوكية من الفئتني الثانية والثالثة، 

ورْفع تو�شياتها اإلى الإدارة التعليمية املخت�شة. 
اأو  اللجنة  هذه  يف  لال�شرتاك  ُمنت�شبيها  من  اأيٍّ  تكليف  للوزارة  يجوز  الأحوال  جميع  ب- ويف 

التحقيق مبعرفتها. 
مادة )8(

االإحالة اإلى جلنة االن�ضباط الطالبي
يحال الطالب اإلى جلنة االن�سباط الطالبي بتوجيه كتابي من مدير املدر�سة، اأو القائم اأو 

املكلف باأعماله، اأو من ِقَبل اجلهة املخت�شة يف الوزارة. 

مادة )9(
يجوز للجنة االن�سباط الطالبي اإيقاف الطالب عن الدوام املدر�سي مدة ال تزيد على ثالثة 
اأيام، وذلك مل�شلحة التحقيق يف خمالفات الفئتني الثانية والثالثة، بعد موافقة اجلهة املخت�شة 

يف الوزارة. 
مادة )10(

ظ على املواد ذات ال�ضلة باملخالفات التََّحفُّ
بناًء على تو�شية من  املواد ذات ال�شلة باملخالفات، وذلك  الإدارة املدر�شية على  ظ  تتحفَّ
جلنة االن�سباط الطالبي. وعلى االإدارة املدر�سية اتخاذ االإجراءات الالزمة بت�سليمها للجهات 
بعدم  د  تعهُّ توقيعه على  بعد  الأمر  اأو ملتويل  تداولها،  القانون  اإذا كانت مما ل يجيز  املخت�شة 

تكرار املخالفة. 
مادة )11(

املخالفة التي ت�ضكِّل �ضبهة جنائية  
اإذا كانت املخالفة املرتَكبة من الطالب ت�سكل �سبهة جنائية، ترفع جلنة االن�سباط الطالبي 
القائم  اأو  واملناهج  التعليم  ل�شئون  الوزارة  وكيل  اإلى   - الإداري  الت�شل�شل  مراعاة  مع  الأمر- 
باأعماله، لإبالغ اجلهات املخت�شة يف اململكة. ول متنع اإحالة الطالب اإلى التحقيق اجلنائي من 

اتخاذ اأيٍّ من املعاجلات الواردة يف الئحة االن�سباط الطالبي بحقه. 
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مادة )12(
د املخالفات حالة تعدُّ

ل اأكرث من خمالفة، تطبَّق عليه معاجلة املخالفة الأ�شد. اإذا ارتكب الطالب ِفعاًل ي�شكِّ
 

مادة )13(
التعوي�س عن االأ�ضرار املرتتبة على املخالفة

ل ينع تطبيق اإحدى املعاجلات املذكورة يف املادة )5( من هذه الالئحة من اإلزام الطالب 
اأو متويل الأمر ب�شداد قيمة اإ�شالح اأو ا�شتبدال ما ت�شبَّب الطالب يف اإتالفه اأو فْقده اأو اإف�شاده 

اأو �شرقته. 
ويف جميع الأحوال، يجب اتخاذ الإجراءات املن�شو�س عليها يف القوانني الأخرى املعمول 

بها يف مملكة البحرين.
 

مادة )14(
اجلهة املخت�ضة باعتماد تو�ضيات

جلنة االن�ضباط الطالبي
اأ. ل ت�شري قرارات احلرمان من الدوام املدر�شي التي تقل مدته عن ع�شرة اأيام اإل بعد اعتمادها 

من  اجلهة املخت�شة يف الوزارة. 
اإلى عام  اأيام  تكون مدته من ع�شرة  التي  املدر�شي  الدوام  ت�شري قرارات احلرمان من  ب. ل 

درا�شي اإل بعد اعتمادها من الوكيل امل�شاعد املخت�س. 
ج. ل ي�شري قرار الف�شل النهائي من التعليم اإل بعد اعتماده من وكيل الوزارة ل�شئون التعليم 
ه  يوجِّ اأن  الوزارة  املخت�شة يف  اأو ملدير  اجلهة  امل�شاعد  الوكيل  اأو  للوكيل  ويجوز  واملناهج. 
ل جلنة حتقيق  لها اأو يلغَيها، اأو ي�سكِّ اإلى اإعادة التحقيق، اأو اأنرْ يعتمد تو�سيات اللجنة اأو ُيعدِّ

اأخرى ممن يراه منا�شبًا. 
متويل  باإخطار  ليقوم  الطالب،  بحق  ال�شادر  بالقرار  كتابة  املدر�شة  مدير  اإخطار  ويجب 

الأمر كتابًة بذلك القرار خالل ثالثة اأيام عمل. 

مادة )15(
التََّظلُّم واجلهة املتظلَّم اإليها

اأو  واملناهج  التعليم  ل�شئون  الوزارة  وكيل  لدى  كتابيًا  التََّظلُّم  اأمره  اأو متويل  للطالب  يجوز 
القائم باأعماله، من قرار الف�شل النهائي وقرار احلرمان من الدوام املدر�شي ملدة ف�شل درا�شي 
اأو عام درا�شي، وذلك خالل �شبعة اأيام عمل من تاريخ الإخطار بذلك القرار، ولوكيل الوزارة اأو 

القائم باأعماله اإلغاوؤه اأو تعديُله اأو رف�س التََّظلُّم.
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مادة )16(
توثيق القرارات ال�ضادرة بحق الطالب

القرارات  وحُتَفظ  املخالف،  الطالب  �سلوك  ملعاجلة  ُتتَخذ  التي  االإجراءات  جميع  توثَّق 
ال�شادرة بحقه يف ملفه ال�شلوكي، وتبِلغ الإدارة املدر�شية بتلك القرارات كلٌّ بح�شب اخت�شا�شه:

اأ- متويل اأمر الطالب.
ب- الطالب. 

ج- اجلهة املخت�شة يف الوزارة. 
د- اإدارة المتحانات. 

هـ- مركز الإر�شاد النف�شي والأكاديي. 
و- ق�شم املوا�شالت، يف حال احلرمان من ا�شتعمال احلافالت املدر�شية. 

ز- اجلهات ذات العالقة. 

مادة )17(
مركز االإر�ضاد النف�ضي واالأكادميي

ِقَبل مركز االإر�ساد النف�سي  َر�س حاالت الطلبة من ذوي ال�سلوك غري املرغوب فيه من  ُتدرْ
والأكاديي، ويَعدُّ الربنامج التوجيهي والإر�شادي املنا�شب لكل حالة. 

مادة )18(
يجوز للمركز - بعد موافقة كتابية من متويل الأمر - اإحالة بع�س احلالت امل�شار اإليها يف 
املادة ال�شابقة اإلى اجلهات الأخرى ذات الخت�شا�س يف اململكة؛ ملعاجلة ال�شلوك وتقويه، مثل: 
عيادات مكافحة التدخني اأو االإدمان، اأو العيادات النف�سية التابعة لوزارة ال�سحة، وغريها من 
العيادات املتخ�ش�شة، على اأْن تقوم اجلهة املحال اإليها الطالب بتزويد مركز الإر�شاد النف�شي 

والأكاديي بتقرير عن حالته. 
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وز�رة �ل�سحة
   قر�ر رقم )5( ل�سنة  2017

رة  و الموؤثِّرات العقلية    ب�ضاأن تحديد المواد المخدِّ
والتي يجوز لالأطباء اأْن يحرزوها في عياداتهم الخا�ضة 

وزيرة ال�شحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري 

وطب الأ�شنان،
واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، ال�شيدلية، املعدَّ
رات العقلية، وعلى الأخ�س  رة واملوؤثِّ وعلى القانون رقم )15( ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ

املادة )18( منه،  
واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدَّ
وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،
وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

وبعد التن�شيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،

قرر �الآتي:
املادة االأولى

مع مراعاة اأحكام املواد )17(، )18(، )19(  و )20( من القانون رقم )15( ل�شنة 2007 
لهذا  املرافق  اجلدول  �سبيل احل�سر يف  على   - د  حُتدَّ العقلية،  رات  واملوؤثِّ رة  املخدِّ املواد  ب�ساأن 
�س لهم مبزاولة مهنة الطب  رات العقلية  التي يجوز لالأطباء املرخَّ رة واملوؤثِّ القرار - املواد املخدِّ

يف اململكة اأْن يحرزوها يف عياداتهم اخلا�شة ل�شتعمالها يف عالج مر�شاهم عند ال�شرورة.  

املادة الثانية
رة  �س لهم مبزاولة مهنة الطب يف اململكة الحتفاظ باملواد املخدِّ يجب على الأطباء املرخَّ
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رات العقلية املذكورة يف اجلدول املرافق لهذا القرار، يف �شكلها الذي يتفق مع ا�شتعمالها  واملوؤثِّ
ة له ودون اأي تغيري. وال يجوز لهم عالج املر�سى بتلك املواد واملوؤثرات العقلية خارج  الطبي الـُمَعدَّ
اأيٍّ منها ملر�شاهم  عياداتهم اخلا�شة اإل يف احلالت الطارئة فقط، كما ُيحَظر عليهم �شْرف 

د ا�شتعمالها باأنف�شهم.  بق�شْ

املادة الثالثة
يف  ن�شره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  ال�شحة  وزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.             
          

                    
 وزيرة �ل�سحة

 فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح         

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1438هـ
الـمــوافــــــــق:  6  فـبــرايــــــــــــــر 2017م
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رة واملوؤثِّرات العقلية جدول املواد املخدِّ
التي يجوز لالأطباء اأْن يحرزوها يف عياداتهم اخلا�ضة

العيادات اخلا�شة )طب عام وطب العائلة وعيادات تعمل على مدار ال�شاعة واأمرا�س القلب(
Private Clinic (General, family physician,24 hours &cardiology clinic)

Morphine 10 mg injection – 5 Amps 1

Diazepam 10 mg injection – 5 Amps 2

Tramadol 100 mg injection – 5 Amps 3

العيادات اخلا�شة )العظام(
Private Clinic )Ortho(

Tramadol 100 mg injection – 5 Amps 1

العيادات اخلا�شة )اأمرا�س ن�شاء وولدة(
Private Clinic )Gynaecology(

Pethidine 100 mg injection – 5 Amps 1
Pethidine 50 mg injection – 5 Amps 2

العيادات اخلا�شة )الأمرا�س النف�شية(
Private Clinic )c(

Diazepam 10 mg injection – 5 Amps 1

العيادات اخلا�شة )طب الأع�شاب(
Private Clinic )Neurology(

Diazepam 10 mg injection – 5 Amps 1
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العيادات اخلا�شة )الأطفال(
Private Clinic (Pediatric)

Diazepam 10 mg injection – 5 Amps 1

Diazepam 5 mg Rectal – 5 Tubes 2

العيادات اخلا�شة )جراحة عامة(
Private Clinic (General Surgery)

Tramadol 100 mg injection – 5 Amps 1

Morphine 10 mg injection – 5 Amps 2

العيادات اخلا�شة )اأذن، اأنف، وحنجرة(
Private Clinic )ENT/Othalmic(

Tramadol 100 mg injection – 5 Amps 1
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اإعالنات مركز الم�ضتثمرين

�إعالن رقم )167( ل�سنة 2017 
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 

اإلى �ضركة ت�ضامن
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
 ،96492 رقم  القيد  مبوجب  امل�سجلة  ذ.م.م(،  كون�سلتنج  اآر  اآند  )اإج  ا�سم  حتمل  التي  املحدودة  امل�سئولية  ذات 
طالبني تغيري ال�سكل القانوين لل�سركة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ت�سامن بنف�س رقم القيد وال�سركاء، وبراأ�سمال 

مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )168( ل�سنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية 

�ضركة )�ضيمبلي كا�ضتينغ اإيفنت�س ذ.م.م(      
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات امل�سئولية املحدودة التي حتمل ا�سم )�سيمبلي كا�ستينغ اإيفنت�س ذ.م.م(، امل�سجلة مبوجب القيد رقم 77017، 
طالبني اإ�شهار انتهاء اعمال 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 )21( ل�شنة 2001.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )169( ل�سنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرعني من موؤ�ض�ضة فردية 

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 
ح�شن  ال�شيد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ها�شم ح�شن املو�شوي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 74861، طالبًا حتويل فرعي املوؤ�س�سة، 
�شركة ذات م�شئولية حمدودة،  اإلى  للمقاولت(  امل�شمى )نيفي  والرابع  لل�شحن(،  لوت�س  امل�شمى )خدمات  الأول 
املدقق من قبل مكتب  املايل  الو�شع  دينار بحريني، وذلك مبوجب  األف )20.000(  وبراأ�شمال مقداره ع�شرون 

ال�شيد العيوطي.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )170( ل�سنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة      

اإلى �ضركة ت�ضامن
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
القيد  التي حتمل ا�سم )خدمات ال�سفا لتخلي�س املعامالت ذ.م.م(، امل�سجلة مبوجب  ذات امل�سئولية املحدودة 
رقم 44395، طالبًا تغيري ال�سكل القانوين لل�سركة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ت�سامن بحرينية، وبراأ�سمال مقداره 

خم�شة و�شبعون األف )75،000( دينار بحريني.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )171( ل�سنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد 
اإليه مكتب املحامية  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
�سامية ال�سيد جماهد بالنيابة عن �سركة )تايلو�س اآي تي �سريفي�سز ذ.م.م(، امل�سجلة مبوجب القيد رقم 87747-
1، طالبًا تغيري ال�سكل القانوين لل�سركة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد، وبراأ�سمال مقداره ع�سرون 
األف )20،000( دينار بحريني، بناء على تنازل ال�شريك فيها ال�شيد/ جمتبى علي عبداهلل علي عن ن�شبة 50% من 
ملكيتها، وال�شيد/ عمرو زروغ عن ن�شبة 25%، اإلى ال�شيد/  لوؤي ق�شيم حممد قوا�شمه، واأن ي�شبح ا�شم ال�شركة 

التجاري )تايلو�س اآي تي �سريفي�سز �س.�س.و( ملالكها لوؤي ق�سيم حممد قوا�سمه.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )172( ل�سنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية 

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالكرمي 
اأحمد عبداهلل علي املجنون، �ساحب املوؤ�س�سة الفردية التي حتمل ا�سم )اجلندب لقطع غيار ال�سيارات(، امل�سجلة 
مبوجب القيد رقم 68682، طالبًا حتويل الفرع الثالث  من املوؤ�س�سة امل�سمى )اجلندب لقطع غيار ال�سيارات( اإلى 
ال�شيد/  واإدخال  بحريني،  دينار   )2،500( وخم�شمائة  األفان  مقداره  وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة 
فاتاكاندي ب�سري وال�سيد/ ب�سري كورونغوتو �سريكني يف ال�سركة، واأن ي�سبح ا�سمها التجاري �سركة )اجلندب لقطع 

غيار ال�شيارات ذ.م.م(. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )173( ل�سنة 2017 
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية 

�ضركة )بايونري للمقاوالت �س.�س.و(
ال�شيد/ جنيب  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة  البحرين  يعلن مركز 
القيد  مبوجب  امل�سجلة  �س.�س.و(،  للمقاوالت  )بايونري  ا�سم  حتمل  التي  الواحد  ال�سخ�س  �سركة  مالك  غندور، 
رقم90897، 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 )21( ل�شنة 2001.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )174( ل�سنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإلى �ضركة ت�ضامن
ال�شيد/ عمرو  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
جمال جميل امللحم، مالك �سركة ال�سخ�س الواحد التي حتمل ا�سم )امللحم للدعاية واالإعالن �س.�س.و(، امل�سجلة 
مبوجب القيد رقم 87867، طالبًا تغيري ال�سكل القانوين لل�سركة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ت�سامن، وبراأ�سمال 

مقداره خم�شون األف )50،000( دينار بحريني، واإدخال اأريج عادل خالد كتاين، �شريكًا يف ال�شركة.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )175( ل�سنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار اأعمال ت�ضفية �ضركة

)م�ضنع البحرين للدواء بيدفارم ذ.م.م( 
الرويح  اإليه مكتب  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
و�سركاه )حمامون وم�ست�سارون قانونيون(، نيابة عن اأ�سحاب ال�سركة ذات امل�سئولية املحدودة التي حتمل ا�سم 
)م�شنع البحرين للدواء بيدفارم ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 36558، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية 
ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
واملربرة  املوؤيدة  بامل�شتندات  م�شفوعًا  الت�شجيل  اإدارة  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )176( ل�سنة  2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية

�ضركة )ماجيك كيدز للتجارة/ ت�ضامن(
اإليه موؤ�ش�شو �شركة   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
الت�سامن التي حتمل ا�سم )ماجيك كيدز للتجارة/ ت�سامن(، امل�سجلة مبوجب القيد رقم 75150، طالبني اإ�شهار 
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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.

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

�إعالن رقم )177( ل�سنة  2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد 

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب املحامية 
نهاد عبداحل�سني عبداهلل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية، نيابة عن �سركة ال�سخ�س الواحد التي حتمل ا�سم 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �شالح،  حممد  عبداهلل  �شلمان  دانة  ملالكتها  �س.�س.و(،  كونرتاكتينغ  اإ�س  بي  )اإ�س 
92758، طالبًا تغيري ال�سكل القانوين لل�سركة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة، وبراأ�سمال مقداره 
خم�شون األف )50،000( دينار بحريني، واإدخال كل من �سوبري كوناث )الهندي اجلن�سية( و�سرين بابو )الهندي 

اجلن�شية( �شريكني يف ال�شركة.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )178( ل�سنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية 

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه املحامي ح�شني 
عقيل اأحمد عبدالر�شا مرهون، نيابة عن ال�شيد/ باقر بن حممد بن ح�شن املح�شن، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي 
القانوين  ال�سكل  تغيري  طالبًا   ،97964 رقم  القيد  مبوجب  امل�سجلة  للب�سريات(،  العاملية  )اخلربات  ا�سم  حتمل 
دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة 

بحريني، واإدخال ال�شيد/ اأ�شرف باليكونو ميل �شريكًا يف ال�شركة.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى   

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

�إعالن رقم )179( ل�سنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ت�ضامن
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شم�س 
امللوك �سادق حممد البحارنه، مالكة املوؤ�س�سة الفردية التي حتمل ا�سم )اآر اإ�س اإم البحرين(، امل�سجلة مبوجب 
القيد رقم 25130، طالبة تغيري ال�سكل القانوين للموؤ�س�سة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ت�سامن، وبراأ�سمال مقداره 
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20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ اأجد جواد اإبراهيم ح�شن علي الراأ�س رماين �شريكًا يف 
ال�شركة.  

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

�إعالن رقم )180( ل�سنة  2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية

�ضركة )�ضني اجلمري للمقاوالت �س.�س.و( 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ح�شني 
حممد ح�سني عي�سى اجلمري، مالك �سركة ال�سخ�س الواحد التي حتمل ا�سم )�سني اجلمري للمقاوالت �س.�س.و( 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 97694، 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.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )181( ل�سنة 2017
ب�ضاأن تخفي�س راأ�ضمال �ضركة
)كري�ضتون هولدجن �س.�س.و(

�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
)كي بوينت بزنز �سريف�سزز ذ.م.م(، نيابة عن مالك �سركة ال�سخ�س الواحد التي حتمل ا�سم )كري�ستون هولدجن 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88090، طالبًا تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 250،000 )مائتني وخم�شني 

األف( دينار بحريني اإلى 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )182( ل�سنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�سخ�س الواحد التي حتمل ا�سم )مطعم ماأرب للمندي �س.�س.و(، امل�سجلة مبوجب القيد رقم 104312، طالبًا 
 50،000 مقداره  وبراأ�سمال  حمدودة،  م�سئولية  ذات  �سركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�سركة  القانوين  ال�سكل  تغيري 
)خم�شون األف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ اأحمد �شالح حممد باعو�شه، اليمني اجلن�شية �شريكًا يف ال�شركة.

رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى   
لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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 �إعالن رقم )183( ل�سنة 2017 
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية �ضركة 

)التالل الذهبية للتقنية واال�ضت�ضارات �س.�س.و(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ حممود 
حممد جواد حممد العايل، مالك �سركة ال�سخ�س الواحد التي حتمل ا�سم )التالل الذهبية للتقنية واال�ست�سارات 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 73737، طالبًا اإ�شهار انتهاء اعمال 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 )21( ل�شنة 2001.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )184( ل�شنة 2016
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية �ضركة

)بوابة عايل للتنظيفات �س.�س.و(
�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�سخ�س الواحد التي حتمل ا�سم )بوابة عايل للتنظيفات �س.�س.و(، امل�سجلة مبوجب القيد 98779، 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.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )185( ل�سنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية 

اإلى �ضركة ت�ضامن
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه جميلة عبداهلل 
عبدالعزيز عبدالنبي �سرحان، مالكة املوؤ�س�سة الفردية التي حتمل ا�سم )عرجنو�س للع�سائر الطازجة(، امل�سجلة 
مبوجب القيد رقم 103387، طالبة تغيري ال�سكل القانوين للموؤ�س�سة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ت�سامن، وبراأ�سمال 

مقداره 1000 )األف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ ح�شني عبداملجيد فالح جابر ديان �شريكًا يف ال�شركة.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى   

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

�إعالن رقم )186( ل�سنة 2016
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية

�ضركة )بروفول�س بروجكت�س/ ت�ضامن(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدان/ حممد 
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ربيع وقا�سم فردان، �ساحبا �سركة الت�سامن التي حتمل ا�سم )بروفول�س بروجكت�س/ ت�سامن(، امل�سجلة مبوجب 
ال�شجل  قيدها من  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  رقم 103313، طالَبني  القيد 

التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�عالن رقم )187( ل�سنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية 

�ضركة )ديب اإيرث اإنرتبرايز/ ت�ضامن(
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدان/ عمار 
جعفر اإبراهيم يو�سف املحاري وقا�سم فردان، مالَكي �سركة الت�سامن التي حتمل ا�سم )ديب اإيرث اإنرتبرايز/ 
ال�شركة ت�شفية اختيارية  اأعمال ت�شفية  انتهاء  اإ�شهار  القيد رقم 101640، طالبني  امل�شجلة مبوجب  ت�شامن(، 
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. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )188( ل�سنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار اأعمال ت�ضفية

�ضركة )عامل احل�ضاد لالإن�ضاء/ ت�ضامن( 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدان/ قا�شم 
ت�سامن(،  لالإن�ساء/  احل�ساد  )عامل  ا�سم  حتمل  التي  الت�سامن  �سركة  �ساحَبي  اإبراهيم،  علي  ورقية  فردان 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 101648، طالَبني اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها 

من ال�شجل التجاري، لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )189( ل�سنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي ح�شن 
اأحمد الطوبجي، مالك املوؤ�س�سة الفردية التي حتمل ا�سم )بياللور للتجارة(، امل�سجلة مبوجب القيد رقم 1495، 
طالبًا حتويل الفرع رقم )11( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره2،500 )األفان 
 BASHEERو VATTAKKANDY BASHEER PADINHARE وخم�شمائة( دينار بحريني، واإدخال كل من
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KURUNGOTTU MEETHAL، �شركني يف ال�شركة. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )190( ل�سنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرعني من موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ حممد 
مهدي جا�شم �شهاب، مالك املوؤ�ش�شة الفردية، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 32661، طالبًا حتويل الفرعني الن�سَطني 
من املوؤ�ش�شة رقم 8 الذي يحمل ا�شم )مافكو للتنظيفات �س.�س.و( ورقم 12 الذي يحمل ا�شم )مافكو للتجارة 
واملقاولت �س.�س.و( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، با�شم املالك نف�شه، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( 

دينار بحريني.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى   

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

�إعالن رقم )191( ل�سنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرعني من موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ت�ضامن 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ حميدة 
حممد حماد خليفة حماد، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 91526، طالبة حتويل الفرع رقم 
1 والفرع رقم 6 من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، واإدخال كل من 
ال�شيد/ يو�شف بن عبداهلل بن عي�شى ال�شقر )ال�شعودي اجلن�شية( وال�شيد/ �شعيد بن فهد بن حممد الودعاين 

)ال�شعودي اجلن�شية( �شريكني يف ال�شركة. 
رة  دة واملربِّ املوؤيِّ بامل�شتندات  اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا  التقدم باعرتا�شه    فعلى كل من لديه اعرتا�س 

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

�إعالن رقم )192( ل�سنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية �ضركة

)الزرد اإ�ض�ضت منجمنت ليمتد/ البحرين(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
التي حتمل ا�سم )الزرد اإ�س�ست منجمنت ليمتد/ البحرين(، امل�سجلة مبوجب القيد رقم 69093، طالبني 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.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
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لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )193( ل�سنة 2017
ب�ضاأن نقل ملكية موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ مرمي 
عبدالرحمن علي ر�سدان، مالكة املوؤ�س�سة الفردية التي حتمل ا�سم )هاي اآند اأتوموتيف(، امل�سجلة مبوجب القيد 
موتورز  )�ستار  ا�سم  حتمل  التي  املحدودة  امل�سئولية  ذات  ال�سركة  اإلى  املوؤ�س�سة  ملكية  نقل  طالبة   ،83559 رقم 

ذ.م.م(، وذلك بعد تنازلها عن ملكية املوؤ�ش�شة اإلى ال�شركة املذكورة. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )194( ل�سنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 

اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
امل�سجلة مبوجب  ذ.م.م(،  املالية  لال�ست�سارات  البحرين  اي  اإ�س  )كي  ا�سم  التي حتمل  املحدودة  امل�سئولية  ذات 
القيد رقم 98126، طالبني تغيري ال�سكل القانوين لل�سركة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد، وبراأ�سمال 
مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وذلك بناًء على تنازل ال�شيد/ �شالح بن فهد بن حممد العجاجي 

عن كامل ح�ش�شه يف ال�شركة اإلى ال�شيد/ اأحمد حممد �شلبي الفار�س ال�شليمان. 
رة  دة واملربِّ    فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن رقم )195( ل�سنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ حممود 
اأنور جمعه خان، �ساحب املوؤ�س�سة الفردية التي حتمل ا�سم )ال�سماح لل�سحن والتفريغ(، امل�سجلة مبوجب القيد 
 1،000 الواحد، وبراأ�سمال مقداره  ال�سخ�س  اإلى �سركة  املوؤ�س�سة  االأول من  الفرع  رقم 60933-1، طالبًا حتويل 

)األف( دينار بحريني، وذلك بعد تنازله عن الفرع املذكور اإلى ال�سيد/ كرمي بخ�س �سري اأف�سل خان.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )196( ل�سنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فاطمة 

ح�سن عبا�س حممد، مالكة �سركة ال�سخ�س الواحد التي حتمل ا�سم )الزهراء(.

لل�شحن والتفريغ �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 65665، طالبة تغيري ال�سكل القانوين لل�سركة وذلك 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، واإدخال 

ال�شيد/ حيدر هادي ر�شن اجلعباوي �شريكًا يف ال�شركة.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )197( ل�سنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية 

اإلى �ضركة ت�ضامن   
املوؤ�ش�شة  اإليه مالك  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
رقم  القيد  مبوجب  امل�سجلة  االإعالنات(،  لوحات  وجتميع  لرتكيب  الوا�سحة  )الروؤية  ا�سم  حتمل  التي  الفردية 
91526-1، طالبًا تغيري ال�سكل القانوين للموؤ�س�سة وذلك بتحويلها اإلى �سركة ت�سامن، وبراأ�سمال مقداره 1،000 
)األف( دينار بحريني، وحتمل ا�سم )الروؤية الوا�سحة لرتكيب وجتميع لوحات االإعالنات/ ت�سامن(، الأ�سحابها 
حميدة حممد حماد خليفة حماد و�شركائها.. ال�شيد/ عبداهلل بن حمد بن حممد الرتكي بن�شبة 50% وال�شيد/ 

يو�شف بن عبداهلل بن عي�شى ال�شقر بن�شبة %40.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )198( ل�سنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
اإلى فرع حتت �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة اأخرى

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات امل�سئولية املحدودة التي حتمل ا�سم )فري للتجارة وال�سيانة ذ.م.م(، امل�سجلة مبوجب القيد رقم 47932، 
طالبني حتويل الفرع الثالث من ال�سركة اإلى فرع من ال�سركة ذات امل�سئولية املحدودة التي حتمل ا�سم )فري للتجارة 

ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 59803، البالغ راأ�شمالها 36،000 )�شتة وثالثون األف( دينار بحريني.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )199( ل�سنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك املوؤ�ش�شة 
الفردية التي حتمل ا�سم )خدمات تك�سا�س لل�سيارات(، امل�سجلة مبوجب القيد رقم 10721، طالبًا تغيري ال�سكل 
القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،860 )األف وثمامنائة 
و�شتون( دينارًا بحرينيًا، واإدخال ال�شيد/ SYEDUL HOQUE ABDULLAH، البنغالدي�شي اجلن�شية �شريكًا 

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

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

�إعالن رقم )200( ل�سنة  2017  
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية

�ضركة )اأحالم البلد للتجارة ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأحمد علي 
حمود العمري، نيابة عن ال�سركة ذات امل�سئولية املحدودة التي حتمل ا�سم )اأحالم البلد للتجارة ذ.م.م(، امل�سجلة 
مبوجب القيد رقم 86487، 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.                     
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )201( ل�سنة 2017
ب�ضاأن حتويل فروع موؤ�ض�ضة فردية
اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 

قثم  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
للعبايات(، امل�سجلة مبوجب  اإ�سماعيل، مالك املوؤ�س�سة الفردية التي حتمل ا�سم )فاطمة ديزاين  اأحمد  عبداهلل 
القيد رقم 89331، طالبًا حتويل الفروع اأرقام )1( و)6( و)10( من املوؤ�ش�شة اإلى ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة 

التي حتمل ا�سم )جريمن كوليتي ذ.م.م(، امل�سجلة مبوجب القيد رقم 59473.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى   

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



العدد: 3300 - الخميس 9  فبراير 2017

38

اإعالنات اإدارة اأموال القا�ضرين

�إعالن 011/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ناجح عبداهلل علي العني�شي، من �شكنة ابو العي�س، ويحمل رقم 
�شكاين 590102346، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر 
يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي ادعاء يقدم اإليها يف هذا 

ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

�إعالن 031/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى جا�شم حممد �شالح يو�شف، من �شكنة الرفاع ال�شرقي ويحمل 
رقم �شكاين 360103782، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة 
ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي ادعاء يقدم اإليها يف 
واإبراء لذمته منه،  ل�شداده  الإدارة بدينه متكينًا  اإعالم  املتوفى عليه  اإلى  الذي يكون مدينًا  اأن  ال�شاأن، كما  هذا 

ليعلم.

�إعالن 032/2017
رقم  ويحمل  املنامة  �شكنة  العجاج، من  �شوقي �شالح حممد  املتوفى  له طلب على  كل من  اأن  للعموم  نعلن 
�شكاين 680107444، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر 
يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي ادعاء يقدم اإليها يف هذا 

ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

�إعالن 040/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى حممد مهدي علي عبداهلل، من �شكنة مدينة حمد، ويحمل رقم 
�شكاين 560058586، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر 
يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي ادعاء يقدم اإليها يف هذا 

ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
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 استدراك
 

حكررررماال حك رررر اما،ا9102لب امرررر اا9بترررر  م اا(9933)نشرررر الررررةاالر مررررلعاال  رررر م اال ررررللا
لرةاالرلىورا  رما،ااهرر0391 بمر ااخرر اا92ال والر اام9102من م اا92الل تو م االص ل ابت  م ا

لرررةاال ررر  اا(20)و لالرررةاالة ررر عاالف نمررر الرررةاالصرررةح ا  رررما،ا(ا ضررر  م ا03(ال رررن ا)0/9102)ل/
نا ضرر هاهررلماال حك رر ا ررلاررر راىمررعاأناالحكررماب ررلمال ررتو م ا  ىررلعاأال برر  عااختمرر ا)ا   اال  شر ا

(اوالصررحمهاهرروا)اأنا ضرر هاهررلماال حك رر ا ررلاررر راىمررعاأنا ل رر ها  ىررلعاامحررو.ا    اب منهرر ،اا
ا ا(ا   ىممهارال.الت عانة له اا  نا ب تلوناال  ناىممه اب لماالل تو م اا،ااامحو.اب منه 

 

��ستدر�ك

ي�شحح قرار ال�شتمالك رقم )440( ل�شنة 2006 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، اخلا�س 
الكائن ف جزيرة  اآل خليفة،  ال�شيخ حممد بن عي�شى  ال�شيخة فاطمة بنت  با�شتمالك ملك 
النبيه �شالح من املنامة امل�شجل باملقدمة رقم 2725/1980، بحيث يكون ال�شتمالك جزئي 

بدل كلي.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سم بن عبد�هلل خلف

��ستدرك

ي�شحح قرار ال�شتمالك رقم )61( ل�شنة 2014 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، اخلا�س 
با�شتمالك العقار رقم )02026170( الكائن يف املحرق والآيل ملكية بع�س الأ�شهم اإلى ال�شيد/ 
عبدالرحمن فرج �شعد حممد، مبوجب املقدمة رقم 11267/2001، واأما باقي الأ�شهم فهي 
و�سئون  االأ�سغال  وزارة  طلب  ح�سب  لل�سيارات،  مواقف  اإن�ساء  اأجل  من  وذلك  م�سجلة،  غري 

البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سم بن عبد�هلل خلف


