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 �أمر ملكي رقم )12( ل�سنة 2017
بمنح و�سام

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

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

�أمرنا باالآتي:
�ملادة �الأولى

ُينح فخامة الرئي�س رجب طيب اأوردوغان رئي�س اجلمهورية الرتكية و�شام ال�شيخ عي�شى 
بن �شلمان اآل خليفة من الدرجة املمتازة، 

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

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـــــخ: 15 جمادى الأولى 1438هـ 

الـموافق: 12  فـبــرايــــــــــــــــر 2017م     
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  قانون رقم )6( ل�سنة 2017
بالت�سديق على �التفاقية �لعربية لمكافحة �لف�ساد

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

عة يف مدينة القاهرة بتاريخ 1432/1/15هـ  وعلى التفاقية العربية ملكافحة الف�شاد، املوقَّ
املوافق 2010/12/21م،

قنا عليه واأ�شدرناه: اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدَّ

�ملادة �الأولى
بتاريخ  القاهرة  مدينة  يف  عة  املوقَّ الف�شاد،  ملكافحة  العربية  التفاقية  على  ودق  �شُ

1432/1/15هـ املوافق 2010/12/21م، واملرافقة لهذا القانون.

�ملادة �لثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

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

ملك مملـكة �لبـحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـــــخ: 15 جمادى الأولى 1438هـ           

الـموافق:12  فـبــرايـــــــــــــــــر 2017م     
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مر�سوم رقم )18( ل�سنة 2017
بالت�سديق على �تفاقية �إن�ساء �للجنة �لحكومية 

�لبحرينية - �لرو�سية للتعاون �لتجاري و�القت�سادي و�لعلمي و�لتكنولوجي

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

التجاري  التعاون  اتفاقية  على  بالت�شديق   1999 ل�شنة   )19( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
والقت�شادي والتقني بني حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية رو�شيا الحتادية،

وعلى اتفاقية اإن�شاء اللجنة احلكومية البحرينية - الرو�شية للتعاون التجاري والقت�شادي 
عة يف مو�شكو بتاريخ 6 �شبتمرب 2016م، والعلمي والتكنولوجي، املوقَّ

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء، 
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:
�ملادة �الأولى

التجاري  للتعاون  الرو�شية   - البحرينية  احلكومية  اللجنة  اإن�شاء  اتفاقية  على  ودق  �شُ
عة يف مو�شكو بتاريخ 6 �شبتمرب 2016م، واملرافقة لهذا  والقت�شادي والعلمي والتكنولوجي، املوقَّ

املر�شوم.

 �ملادة �لثانية 
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
 

ملك مملـكة �لبـحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جملــ�س �لوزر�ء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 15 جمادى الأولى 1438هـ

الـموافق: 12  فـبــرايـــــــــــــــر 2017م     
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 مر�سوم رقم )19( ل�سنة 2017 
 ب�ساأن تحديد �لوزير �لذي ير�أ�س �لجانب �لبحريني

 في �للجنة �لحكومية �لبحرينية - �لرو�سية للتعاون �لتجاري و�القت�سادي 
و�لعلمي و�لتكنولوجي

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

بعد الطالع على الد�شتور، 
احلكومية  اللجنة  اإن�شاء  اتفاقية  على  بالت�شديق   2017 ل�شنة   )18( رقم  املر�شوم  وعلى 

البحرينية - الرو�شية للتعاون التجاري والقت�شادي والعلمي والتكنولوجي،
وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
 

ر�سمنا باالآتي:
�ملادة �الأولى

يراأ�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة اجلانب البحريني يف اللجنة احلكومية البحرينية- 
الرو�شية للتعاون التجاري والقت�شادي والعلمي والتكنولوجي.

ـل  اأع�شاء الفريق الوطني املمثِّ يتولى وزير ال�شناعة والتجارة وال�شيا wwwحة حتديد 
حلكومة مملكة البحرين يف اللجنة، مبراعاة املادة الأولى من اتفاقية اإن�شاء اللجنة احلكومية 

البحرينية- الرو�شية للتعاون التجاري والقت�شادي والعلمي والتكنولوجي.

�ملادة �لثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملـكة �لبـحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جملــ�س �لوزر�ء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 15 جمادى الأولى 1438هـ

الـموافق: 12  فـبــرايـــــــــــــــر 2017م     
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وز�رة �لد�خلية
 قر�ر رقم )29( ل�سنة 2017

 بت�سكيل وتحديد �خت�سا�سات لجنة 
�سئون �لموظفين �لمدنيين بالجمارك

وزير الداخلية:
بعد الطالع على 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،

بع�س  ملبا�شرة  اجلمارك  رئي�س  تفوي�س  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )59( رقم  القرار  وعلى 
الخت�شا�شات املن�شو�س عليها يف قانون اخلدمة املدنية،

وبناًء على عْر�س رئي�س اجلمارك،

قرر �الآتي:
مادة )1(

بعد  فيما  اإليها  وي�شار  باجلمارك(،  املدنيني  املوظفني  )�شئون  جلنة  ت�شمى  جلنة  ل  ُت�شكَّ
باللجنة، برئا�شة رئي�س اجلمارك، وع�شوية كل من:

نائبًا للرئي�س اأ- مدير عام الإدارة العامة  للتخطيط وال�شئون الإدارية   
ع�شوًا ب- مدير عام الإدارة العامة للتخلي�س والتفتي�س اجلمركي   
ع�شوًا ج- مدير عام الإدارة العامة لالأمن واملتابعة     
د- ممثل اإدارة التخطيط وال�شيا�شات اجلمركية       ع�شوًا
ع�شوًا هـ- رئي�س �ُشعبة املوارد الب�شرية باإدارة املوارد الب�شرية    

ع�شوًا  و- ممثل �ُشعبة ال�شئون الإدارية باإدارة املوارد الب�شرية     
ز- ممثل �ُشعبة ال�شئون القانونية        ع�شوًا

َعب امل�شار اليها اأعاله، وتعيني اأمني �شر  ويتولى رئي�س اجلمارك ت�شمية ممثلي الإدارات وال�شُّ
للجنة من �شمن موظفني �شئون اجلمارك.
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مادة )2(
مع عدم الإخالل باأحكام قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 

2010 ولئحته التنفيذية، تخت�سُّ اللجنة مبا يلي:
اأ- اقرتاح م�شروع ميزانية الوظائف املدنية.

ب- اقرتاح الأو�شاف الوظيفية جلميع الوظائف املدنية.
ج- اإ�شدار التو�شيات ب�شاأن الـِمَنح الدرا�شية والدورات التدريبية والتن�شيق بني الإدارات املختلفة 

بالن�شبة لها.
ع الأنظمة اخلا�شة التي تهدف اإلى زيادة الإنتاج ورْفع م�شتوى املوظفني وحت�شني  د- اقرتاح و�شْ

اأدائهم.
هـ- ترقيات املوظفني املدنيني والبت يف طلبات العالوات واحلوافز واملكافاآت الت�شجيعية.

و- اقرتاح التعيينات والنقل ومراجعة ال�شواغر الوظيفية.
العليا ومن يف حكمهم من  الوظائف  مة من املوظفني من غري �شاغلي  التََّظلُّمات املقدَّ ز- نظر 
القرارات الإدارية التي مت�س حقًا من حقوقهم الوظيفية، وذلك ِوْفقًا ِلـما ن�شت عليه املادة 

)30( من قانون اخلدمة املدنية.
ح- اعتماد العالوات الدورية واحلوافز واملكافاآت.

ط- فْح�س طلبات ال�شتقالة واإنهاء اخلدمات والإجازات الدرا�شية، واإ�شدار التو�شيات يف هذا 
ال�شاأن.

اأداء  الإدارات املخت�شة عن م�شتوى  التي تعد مبعرفة  ال�شنوية  الأداء  تقارير  ي- الطالع على 
املوظفني املدنيني ب�شئون اجلمارك واعتمادها، واإ�شدار التو�شيات الالزمة لتح�شني م�شتوى 

الأداء الوظيفي.
ول تكون قرارات واقرتاحات وتو�شيات اللجنة امل�شار اإليها يف البنود ال�شابقة نافذة اإل بعد 

اعتمادها من وزير الداخلية.

مادة )3(
يكون  ول  لذلك.  احلاجة  دعت  كلما  اأو  �شهر  كل  مرة  رئي�شها  من  بدعوة  اللجنة  جتتمع 
انعقادها �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها. وت�شدر قرارات اللجنة باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء 

ح راأي اجلانب الذي منه الرئي�س. احلا�شرين، وعند َت�شاوي الأ�شوات يرجَّ

مادة )4(
يجوز للجنة اأن ت�شتعني مبن تراه منا�شبًا من غري اأع�شائها من ذوي اخلربة والخت�شا�س 
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حل�شور اجتماعاتها دون اأن يكون لهم �شوت معدود يف مداولتها.

مادة )5(
م�شئولية  اجلمارك  �شئون  يف  ال�شاأن  ذات  الأخرى  والإدارات  الب�شرية  املوارد  اإدارة  تتولى 

تزويد اللجنة باملعلومات ال�شرورية، وعلى الأخ�س ما يلي:
اأ- ِحْفظ املعلومات والوثائق اخلا�شة باأعمال اللجنة مب�شاعدة اأمني �شر اللجنة.

ب- امل�شاعدة يف حت�شري جدول الأعمال وجتهيز الوثائق وامل�شتندات واملعلومات وكل ما يتعلق 
بوقائع الجتماع.

ج- جْمع املعلومات ال�شرورية من الإدارات املختلفة وتزويد اأمني �شر اللجنة بها.

مادة )6(
يف  مفو�شًا  اجلمارك  رئي�س  يكن  مل  ما  الوزير  من  اللجنة  وقرارات  تو�شيات  ُتعتَمد 

الخت�شا�س.

مادة )7(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

مادة )8(
على رئي�س اجلمارك واملعنيني – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

�لفريق �لركن
وزير �لد�خلية

ر��سد بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 17 جمادى الأولى 1438هــ
الـمــــوافــــــق: 14 فـبـرايـــــــــــــــــــر 2017م



العدد: 3301 - الخميس 16 فبراير 2017

62

وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية
 قر�ر رقم )8( ل�سنة 2017

ب�ساأن �لترخي�س باإن�ساء د�ر ح�سانة �ليقين

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ
ل�شنة 2014،

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

قرر �الآتي:
مادة )1(

�س لل�شيخة عائ�شة بنت خالد اآل خليفة باإن�شاء دار ح�شانة اليقني ملدة �شنتني حتت قيد  ُيرخَّ
رقم )1/ د ح/2017(.

مادة )2(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية
جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الأولى 1438هــ
الـمــــوافــــــق: 7 فـبـرايـــــــــــــــــــــــر 2017م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
 قر�ر رقم )15( ل�سنة 2017

ب�ساأن �عتماد خر�ئط �لت�سنيف لمحافظة �لعا�سمة

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

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

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

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

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

ململكة  ال�شرتاتيجي  الهيكلي  املخطط  باعتماد   2016 ل�شنة   )36( رقم  املر�شوم  وعلى 
البحرين،

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

وعلى موافقة املجل�س البلدي لأمانة العا�شمة،
وبناًء على موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،
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قرر �الآتي:
مادة )1(

ُتعتَمد خرائط الت�شنيف الأربع ملحافظة العا�شمة ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلرائط املرافقة 
ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء  لهذا القرار، وتطبَّ

رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 17 جمادى الأولى 1438هـ 
الـمـــوافـــــــق: 14 فـبــرايـــــــــــــــــر 2017م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
 قر�ر رقم )16( ل�سنة 2017

ب�ساأن �عتماد خر�ئط �لت�سنيف لمحافظة �ل�سمالية

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

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

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

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

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

ململكة  ال�شرتاتيجي  الهيكلي  املخطط  باعتماد   2016 ل�شنة   )36( رقم  املر�شوم  وعلى 
البحرين،

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

وبناًء على موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،
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قرر �الآتي:
مادة )1(

ُتعتَمد خرائط الت�شنيف الأربع ملحافظة ال�شمالية ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلرائط املرافقة 
ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء  لهذا القرار، وتطبَّ

رقم )28( ل�شنة 2009.
مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.
مادة )3(

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

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

�شدر بتاريخ: 17 جمادى الأولى 1438هـ 
الـمـــوافـــــــق: 14 فـبــرايـــــــــــــــــر 2017م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
 قر�ر رقم )17( ل�سنة 2017

ب�ساأن �عتماد خر�ئط �لت�سنيف لمحافظة �لمحرق

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

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

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

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

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

ململكة  ال�شرتاتيجي  الهيكلي  املخطط  باعتماد   2016 ل�شنة   )36( رقم  املر�شوم  وعلى 
البحرين،

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

وعلى موافقة املجل�س البلدي ملحافظة املحرق،
وبناًء على موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،
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قرر �الآتي:
مادة )1(

ِلـما هو وارد يف اخلرائط املرافقة  ِوْفقًا  الأربع ملحافظة املحرق  الت�شنيف  ُتعتَمد خرائط 
ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء  لهذا القرار، وتطبَّ

رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 17 جمادى الأولى 1438هـ 
الـمـــوافـــــــق: 14 فـبــرايـــــــــــــــــر 2017م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
 قر�ر رقم )18( ل�سنة 2017

ب�ساأن �عتماد خر�ئط �لت�سنيف لمحافظة �لجنوبية

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

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

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

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

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

ململكة  ال�شرتاتيجي  الهيكلي  املخطط  باعتماد   2016 ل�شنة   )36( رقم  املر�شوم  وعلى 
البحرين،

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

وعلى موافقة املجل�س البلدي ملحافظة اجلنوبية،
وبناًء على موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،
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قرر �الآتي:
مادة )1(

ُتعتَمد خرائط الت�شنيف الأربع ملحافظة اجلنوبية ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلرائط املرافقة 
ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء  لهذا القرار، وتطبَّ

رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 17 جمادى الأولى 1438هـ 
الـمـــوافـــــــق: 14 فـبــرايـــــــــــــــــر 2017م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي
 قر�ر رقم )7( ل�سنة 2017

 ب�ساأن �إلغاء �لترخي�س �لممنوح 
لـ )�أالين�س بريني�ستين ليمتد(

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،
وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س وال�شيا�شات،

قرر �الآتي:
مادة )1(

 26 بتاريخ  املمنوح  ليمتد(  بريني�شتني  )األين�س  التمثيلي  للمكتب  املمنوح  الرتخي�س  ُيلغى 
ل يف ال�شجل التجاري حتت رقم 32728. �شبتمرب 1994 امل�شجَّ

مادة )2(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي
ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الأولى 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 13 فـبــرايـــــــــــــــــر 2017م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي
 قر�ر رقم )8( ل�سنة 2017

 ب�ساأن �إلغاء �لترخي�س �لممنوح
لـ)بي �إن بي باريبا 3 يو(

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،
وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س وال�شيا�شات،

قرر �الآتي:
مادة )1(

بتاريخ 24  املمنوح  يو(  باريبا 3  بي  اإن  لـ)بي  ُيلغى ترخي�س م�شرف قطاع جملة )فرع( 
ل يف ال�شجل التجاري حتت رقم 69414. يناير 2008 امل�شجَّ

مادة )2(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي
ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الأولى 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 13 فـبــرايـــــــــــــــــر 2017م
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هيئة تنظيم �الت�ساالت
 �إعالن ب�ساأن عزم هيئة تنظيم �الت�ساالت

 �إلغاء �لتر�خي�س �لممنوحة �إلى �سركة �أطياف 
لالت�ساالت و�لبنية �لتحتية  ذ�م�م

ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الت�شالت  قانون  من   )35( للمادة  ا�شتنادًا 
2002، تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن عزمها اإلغاء الرتاخي�س التالية:

1( الرتخي�س العادي خلدمات الإنرتنت املمنوح اإلى �شركة اأطياف لالت�شالت والبنية التحتية 
ذ.م.م. ال�شادر بتاريخ 27 يوليو 2009.

والبنية  اأطياف لالت�شالت  اإلى �شركة  املمنوح  الثابتة  الوطنية  املمتاز خلدمات  2( الرتخي�س 
التحتية ذ.م.م. ال�شادر بتاريخ 27 يوليو  2009.

اأطياف لالت�شالت  �شركة  اإلى  املمنوح  امل�شافة  القيمة  لتقدمي خدمات  العادي  3( الرتخي�س 
والبنية التحتية ذ.م.م. ال�شادر بتاريخ 27 يوليو  2009.

الهيئة بذلك  اإخطار  ُيرَجى  الإعالن،  اأيِّ �شخ�س يف العرتا�س على هذا  ويف حالة رغبة 
كتابيًا، مع ِذْكر الأ�شباب لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة 

الر�شمية.

هيئة تنظيم �الت�ساالت
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�إعالنات مركز �لم�ستثمرين

�إعالن رقم )202( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ورثة مالك املوؤ�ش�شة 
الفردية التي حتمل ا�شم )اأزياء جنمه الدير(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 17047، طالبني تغيري ال�شكل القانوين 
وبراأ�شمال مقداره 200 )مائتني( دينار بحريني،  اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة،  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك 

واإدخال ورثة ال�شيدة/ رباب عبداهلل ح�شن حممد، �شركاء 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 )203( ل�سنة  2017
ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية �سركة

)عامل �جلزيرة لل�سناعات �لورقية ذ�م�م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )عامل اجلزيرة لل�شناعات الورقية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
التجارية  ال�شركات  ال�شركة ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون  اأعمال ت�شفية  انتهاء  اإ�شهار  80127، طالبني 

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 )204( ل�سنة  2017  
ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية

�سركة )يونيفري�سال للحلول �لفنية ذ�م�م(
ال�شيد/ ح�شني  اإليه  باأنه قد تقدم  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  البحرين  يعلن مركز 
�شعيد حممد املخرق، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )يونيفري�شال للحلول 
الفنية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 83570، طالبًا 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.
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�إعالن رقم )205( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ حممد 
امل�شجلة مبوجب  الأعمال(،  ا�شم )�شقر اخلليج حللول  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  قا�شم،  عبا�س قمرب 
القيد رقم 94340، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة بنف�س 
رقم ال�شجل، وبراأ�شمال مقداره 4،000 )اأربعة اآلف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ علي حممد اأحمد �شلمان 

�شليمان، البحريني 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 )206( ل�سنة 2017
ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية �سركة 
)بو�بة �ل�ساحلية للتنظيفات �س��س�و(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ نبيلة 
ر�شاد �شعبان احلوامدة، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )بوابة ال�شاحلية للتنظيفات �س.�س.و(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88073، طالبًة 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 )207( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
ال�شيد/ ح�شن  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ح النهار للمقاولت �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد  العريبي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )و�شَ
رقم 58803، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ �شاين ماثيو كوتيبوراثو �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 )208( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة جديدة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبا�س 
علي مكي علي البقايل، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )عطاف اخلري للتعمري ذ.م.م(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 76332، طالبًا حتويل الفرع رقم )1( من ال�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

جديدة م�شتقلة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون 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 )209( ل�سنة 2017   
ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية 
�سركة )بيتل للمقاوالت �س��س�و(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ حممد 
امل�شجلة  �س.�س.و(،  للمقاولت  )بيتل  ا�شم  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  ال�شويخ،  علي عبدالرحيم 
مبوجب القيد رقم 65995، 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 )210( ل�سنة 2017 
ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية 

�سركة )�ملرفعة للمقاوالت �س� �س�و(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شريفة 
امل�شجلة  �س.�س.و(،  للمقاولت  )املرفعة  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  النعيمي،  اأحمد  حمد 
مبوجب القيد رقم 77158، طالبًة 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 )211( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة �إلى فرع 

من فروع �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة �أخرى
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
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ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )�شيدلية نيو ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 76746-1، طالبني 
تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى فرع من فروع ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )جرين 
وحممد  باكري  حممد  عبدالرحمن  اأ�شماء  ال�شادة/  تنازل  بعد  ذ.م.م(،  جيمكو  الطبية/  للم�شتلزمات  الدولية 
�شركة  كامل ح�ش�شهم يف  ن�شر عن  ال�شعيد حممد  �شامى حممد  �شبع وحممد  الد�شوقي عبداحلميد  اإبراهيم 

)�شيدلية نيو ذ.م.م(، اإلى اأ�شحاب �شركة )جرين الدولية للم�شتلزمات الطبية/ جيمكو 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.

�إعالن رقم )212( ل�سنة 2017 
ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية �سركة

)جمموعة �لبحرين �ل�سناعية �س�م�ب/ مقفلة(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )جمموعة البحرين ال�شناعية �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب 
ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبني   ،63362 رقم  القيد 

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 )213( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
�إلى �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه مالكة املوؤ�ش�شة 
القانوين  ال�شكل  تغيري  القيد رقم 51840، طالبة  امل�شجلة مبوجب  العري�س(،  )اأ�شواق  ا�شم  التي حتمل  الفردية 

للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 50 )خم�شون( دينارًا بحرينيًا. 
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 )214( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

�إلى فرع من فروع �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
اإليه ال�شيد/ ح�شن  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
امل�شجلة  للمقاولت(،  العربية  )الألوان  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  بوجريي،  ح�شن  عبدالر�شول 
مبوجب القيد رقم 90227، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى فرع بال�شركة ذات امل�شئولية 

املحدودة التي حتمل ا�شم )اأبنية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88525.
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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 )215( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة 

�إلى �سركة �ل�سخ�س �لو�حد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدان/ نبيل 
ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  مالكا  �شرحان،  عبدالرزاق  وحممد  احلميدان  حممد  �شاكر 
القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبني   ،67770 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  العقارية  واحلميدان  )ال�شرحان 
لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد با�شم ال�شريك ال�شيد/ حممد عبدالرزاق �شرحان عبداهلل، 
األف( دينار بحريني، بناء على تنازل ال�شيد/ نبيل �شاكر حممد احلميدان  وبراأ�شمال مقداره 100،000 )مائة 
عن كامل ح�ش�شه يف ال�شركة اإلى �شريكه. وبناًء عليه ي�شبح ا�شم ال�شركة التجاري )ال�شرحان العقارية �س.�س.و 

.)ALSARHAN REAL ESTATE Co. S.P.C
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 )216( ل�سنة 2017
ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية
�سركة )�أالين�س برين�سنت ليمتد(

اإليه مكتب الزعبي  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
و�شركاه لال�شت�شارات ذ.م.م، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )األين�س برين�شنت ليمتد(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 32728، 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  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 )217( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة 

 �إلى �سركة �ل�سخ�س �لو�حد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )موتيفات اإيفنت�س اأند ميديا ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 64662، 
طالبني تغيري الو�شع القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، بناًء على قرار تنازل ال�شركاء 
لتكون مملوكة لل�شريك ال�شيد/ و�شيم �شامي، وبراأ�شمال لل�شركة 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   
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لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )218( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد
�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )يورك�شاير هاو�س لإدارة وتطوير العقارات �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 95336، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 
البحريني  ال�شائغ،  علي  عبداحل�شني  ر�شا  ال�شيد/  واإدخال  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره 

اجلن�شية، وال�شيدة/ جوان فروغات، الربيطانية 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 )219( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 
�إلى �سركة �ل�سخ�س �لو�حد 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 
غازي عبداهلل �شلهام الكعبي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )با�شتا اإك�شرب�س(، امل�شجلة مبوجب القيد 
وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،56766 رقم 

مقداره50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني.
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 )220( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 �إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه جمل�س التنمية 
البحرين  بال�شتيك  )كمكو  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  عن  نيابة   ،)EDB( القت�شادية 
تي  بي يف  اأند�شرتيز  بال�شتيك  كمكو  ا�شم  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ال�شركة ذات  الأم  ملالكتها  �س.�س.و(، 
ليمتد(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88002، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين ل�شركة ال�شخ�س الواحد اإلى �شركة ذات 
م�شئولية حمدودة بنف�س رقم ال�شجل، وبراأ�شمال مقداره 200،000 )مائتا األف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ 

GAURAV RAM SARAOGI الهندي اجلن�شية، �شريكًا 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.
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�إعالن رقم )221( ل�سنة  2017  
ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية

�سركة )كافيه �سري�ميك �س��س�و(
�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
الت�شامن املهنية )مور �شتيفينز(، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )كافيه �شرياميك �س.�س.و(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 73612، 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  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 )222( ل�سنة  2017
ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية �سركة

)�سندوق �إجناز�ت للتكنولوجيا �س�م�ب/ مقفلة(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب عبدالعال 
اخلليج للتدقيق، نيابة عن ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )�شندوق اإجنازات للتكنولوجيا 
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،  47528 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب/ 
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 )223( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد 

�إلى �سركة ت�سامن 
اإليه ال�شيد/ قا�شم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
اأحمد علي علي فردان، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )فيوري ورلد للدعم �س.�س.و(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 102985-1، طالبًا تغيري الو�شع القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، براأ�شمال 
مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، مملوكة لكل من ال�شيد/ قا�شم احمد علي علي فردان وال�شيدة/ فاطمة 

عبداهلل جعفر حممد علي ا �شيف.  
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: 3301 - الخميس 16 فبراير 2017

97

�إعالن رقم )224( ل�سنة 2017
ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية �سركه

)�إ�سبانيول الأعمال �لهدم وحت�سري �ملو�قع �س��س�و( 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شحى 
وحت�شري  الهدم  لأعمال  )اإ�شبانيول  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  �شاحبة  الدرازي،  اإبراهيم  �شعيد 
املواقع �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 99579، طالبًة 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 )225( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إلى فرع ل�سركة ت�سامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ خديجة 
القيد  مبوجب  امل�شجلة  اخلليج(،  بحر  )برادات  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  فردان،  جمعه  حممد 
38790، طالبًة حتويل الفرع رقم )2( من املوؤ�ش�شة اإلى فرع من �شركة الت�شامن التي حتمل ا�شم )�شالون الرجل 

الن�شيط/ ت�شامن(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 89418 واململوكة لل�شيد/ حممد حبيب جا�شم و�شركاه. 
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 من مجل�س تاأديب �لمحامين
 

رقم �لتاأديب: 11/تاأديب ��ستئنايف/2016
�إعالن ن�سر

املدعي: في�شل علي اإبراهيم العيناتي. �شد: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
بتاريخ 2017/2/9  املنعقدة  تاأديب املحامني ال�شتئنايف بجل�شته  اأ�شدر جمل�س  الدعوى:  �شفة 
قراره الذي جاء منطوقه كالتايل: قرر املجل�س قبول ال�شتئناف �شكاًل ويف املو�شوع برف�شه 
وبتاأييد القرار امل�شتاأَنف والقا�شي مبْنع املحامي امل�شكو بحقه من مزاولة مهنة املحاماة ملدة 

�شنة واحدة، ليعلم.
 

جمل�س تاأديب �ملحامني 
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�إعالنات �أمو�ل �لقا�سرين

�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 028/2017
�شكنة اخلمي�س، وحتمل رقم  املتوفاة ايان غلوم مريزا حممد، من  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
�شكاين 881101850، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، 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 املتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

�إعالن 035/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى قا�شم قايد �شالح احمد، من �شكنة مدينة حمد، ويحمل رقم 
�شكاين 520118880، 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.

اإعالن 026/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى MAQBOOL AHMED RASHED AHMED، من �شكنة 
عراد، ويحمل رقم �شكاين 760612269، 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 034/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبدال�شالم �شيف احمد اجلريري، من �شكنة �شافره، ويحمل رقم 
�شكاين 890126801، 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 
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ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

�إعالن 036/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى �شعيد علي عبداهلل علي، من �شكنة مدينة عي�شى، ويحمل رقم 
�شكاين 600101550، 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 200/2011
اأن كل من له طلب على املتوفاة عائ�شة حممد خليفة ال�شند، من �شكنة املحرق، وحتمل رقم  نعلن للعموم 
�شكاين 330000527، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، 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 املتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

�إعالن 038/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبداحل�شني رم�شان عبا�س عبداهلل، من �شكنة مدينة حمد، 
ويحمل رقم �شكاين 590034120، 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.


