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 اأمر ملكي رقم )15( ل�ضنة 2017
بْندب اأمين عام للمجل�س الأعلى للق�ضاء

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

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،
وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

اأمينًا عامًا للمجل�س الأعلى للق�شاء،  اأحمد جمعة الكعبي،  ُيندب كلُّ الوقت القا�شي علي 
بدرجة وكيل وزارة. 

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

 ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتـاريـــخ: 22 جمادى الأولى 1438هـ
الـموافق: 19 فــبــرايــــــــــــــر 2017م
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف
 قرار رقم )10( ل�ضنة 2017

 ب�ضاأن الترخي�س للمراكز والحلقات بمبا�ضرة تحفيظ
القراآن الكريم وتدري�س علومه

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة  
يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،
العدل  بوزارة  الكرمي  القراآن  �شئون  اإدارة  باإن�شاء   2011 ل�شنة   )53( رقم  املر�شوم  وعلى 

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،
وعلى القرار رقم )15( ل�شنة  2006 بتنظيم مراكز وحلقات حتفيظ القراآن الكرمي وتدري�س 

علومه وتعديالته،
وعلى كتاب نائب رئي�س جمل�س الوزراء رقم ن ر و 2016/993 املوؤرخ يف 22 دي�شمرب 2016 
بتفوي�س جمل�س الوزراء لوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف بالإ�شراف على اجلمعيات 

�شة واملن�شوية حتت مظلة التنمية الجتماعية، يف اجلانب املتعلق مبجال القراآن الكرمي، املرخَّ
وبعد التن�شيق مع وزارة العمل والتنمية الجتماعية،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيحَظر على اأي جهة، اأو مركز، اأو حلقة، مبا�شرة حتفيظ القراآن الكرمي وتدري�س علومه اأو 
ع يف �شيء من ذلك بدون احل�شول على ترخي�س م�شبق من اإدارة �شئون القراآن الكرمي  التو�شُّ
بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف. وعلى جميع املراكز واحللقات القائمة عند �شدور 
هذا القرار توفيق اأو�شاعها يف اإطار القرارات والأنظمة ال�شادرة بهذا ال�شاأن من وزارة العدل 

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ �شدور هذا القرار.
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املادة الثانية
تغَلق اإداريًا اجلهات واملراكز واحللقات التي تخالف اأحكام املادة الأولى من هذا القرار،  
�شة من قبل وزارة العمل والتنمية، ويوَقف ن�شاط  مبا يف ذلك املراكز التابعة للجمعيات املرخَّ

تعليم القراآن لديها.

املادة الثالثة
لن�شره يف  التايل  اليوم  تاريخ  اعتبارًا من  به  ويعمل  القرار،  تنفيذ هذا  الوزارة  على وكيل 

اجلريدة الر�شمية.

                                                                       
 وزير العدل 

 وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الأولى 1438هـ
الـمـــوافـــــــق: 13 فـبــرايــــــــــــــــر  2017م



وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف
 قرار رقم )11( ل�ضنة 2017

 ب�ضاأن اعتماد ن�ضر اإعالنات المحاكم واإدارة اأموال القا�ضرين 
على موقع الجريدة الر�ضمية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971 وتعديالته، 
وعلى قانون الولية على املال ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1986،

وعلى املر�شوم بقانون رقم  )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية وتعديالته،
 2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،

وعلى القرار رقم )49( ل�شنة 2016 ب�شاأن قبول ونطاق التعامل الإلكرتوين،
الر�شمية  اإعالنات املحاكم على موقع اجلريدة  القرار رقم )8( ل�شنة 2017 بن�شر  وعلى 

بهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية، 
وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء، 

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

قرر الآتي:
املادة الأولى 

ُيعتَمد ن�شر الإعالنات الق�شائية اخلا�شة باملحاكم، وكذا الإعالنات املتعلقة باأعمال اإدارة 
اأموال القا�شرين، يف اجلريدة الر�شمية على موقع اجلريدة الر�شمية بهيئة املعلومات واحلكومة 

الإلكرتونية. 

 املادة الثانية
يتم الإعالن مبجرد ن�شره على املوقع الإلكرتوين للجريدة الر�شمية. 
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املادة الثالثة
يلتزم املوظف املخت�س بطباعة ن�شخة من الإعالن الإلكرتوين املن�شور على موقع اجلريدة 
الر�شمية ويودعها مبلف الدعوى الق�شائية املتعلق بها الإعالن، اأو ملف املو�شوع حمل الدرا�شة 

لدى اإدارة اأموال القا�شرين ح�شب الأحوال.

املادة الرابعة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره        

يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                       
                                                                                وزير العدل 

 وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 24 جمادى الأولى 1438هـ
الـمـــوافــــــــق: 21 فـبـرايـــــــــــــــــر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )5( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن تعديل النظام الأ�ضا�ضي للجمعية اليابانية في البحرين

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

1989 وتعديالته،
وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 1992 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل اجلمعية اليابانية يف 

البحرين،
وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية اليابانية يف البحرين،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية للجمعية اليابانية يف البحرين املنعقدة بتاريخ  6 
مار�س 2016،

قرر الآتي :
مادة )1(

ُيَقيَّد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري 
اليابانية يف البحرين ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 6 مار�س 2016، وهو  العادية للجمعية 

كالآتي:
من  الإدارة  جمل�س  ل ن�س املادة )33( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح "يتكون  يعدَّ
ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنة  ملدة  العمومية  اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  ت�شعة 

انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر".



العدد: 3302 - الخميس 23 فبراير 2017

11

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

وزير العمل والتنمية الجتماعية 
 جميل بن حممد علي حميدان

                                                                    

�شدر بتاريخ : 5 جمادى الأولى 1438هــ  
الـمـــــوافــــــق: 2 فـبــــرايـــــــــــــــــر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )6( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن تعديل النظام الأ�ضا�ضي لجمعية تنمية ال�ضناعات البحرينية

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

1989 وتعديالته،
وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
ال�شناعات  تنمية  جمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

البحرينية،
والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية تنمية ال�شناعات البحرينية،

املنعقدة  البحرينية  ال�شناعات  تنمية  العادية جلمعية  العمومية غري  وعلى قرار اجلمعية 
بتاريخ 12 يوليو 2016،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيَقيَّد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري 
العادية جلمعية تنمية ال�شناعات البحرينية، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 12 يوليو 2016، 

وهو كالآتي:
اإلى الت�شمية اجلديدة وهي  تغيري ت�شمية اجلمعية )جمعية تنمية ال�شناعات البحرينية( 
اخلا�س  القرار  ويف  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  يف  وردت  اأينما  البحرينية(  ال�شناعة  )جمعية 

بالرتخي�س بت�شجيل اجلمعية.
ل ن�س املادة )31( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح "يتكون جمل�س الإدارة من  ويعدَّ
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ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنة  ملدة  العمومية  اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  �شبعة 
انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر".

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

وزير العمل والتنمية الجتماعية 
 جميل بن حممد علي حميدان

                                                                    

�شدر بتاريخ : 5 جمادى الأولى 1438هــ  
الـمـــــوافــــــق: 2 فـبــــرايـــــــــــــــــر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )7( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن تعديل النظام الأ�ضا�ضي لجمعية ذخر البحرين

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

1989 وتعديالته،
وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
وعلى القرار رقم )45( ل�شنة 2010 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية �شباب رابعة الو�شطى،
الأ�شا�شي جلمعية �شباب رابعة  النظام  ب�شاأن تعديل  ل�شنة 2015  القرار رقم )43(  وعلى 

الو�شطى،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ذخر البحرين،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية ذخر البحرين املنعقدة بتاريخ 29 اأبريل 
،2016

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيَقيَّد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري 
العادية جلمعية ذخر البحرين ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 29 اأبريل 2016، وهو كالآتي:

ي�شاف اإلى املادة رقم )9( من النظام الأ�شا�شي للجمعية اخلا�شة بو�شائل حتقيق اأهداف 
اجلمعية بند جديد كالآتي:

موافقة  اأْخذ  بعد  اجلمعية  باأهداف  املتعلقة  والن�شرات  املجالت  "اإعداد   )4( رقم  البند 
اجلهات احلكومية املخت�شة".
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مادة ) 2 (
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير العمل والتنمية الجتماعية 
 جميل بن حممد علي حميدان

                                                                    

�شدر بتاريخ : 5 جمادى الأولى 1438هــ  
الـمـــــوافــــــق: 2 فـبــــرايـــــــــــــــــر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )10( ل�ضنة 2017

 ب�ضاأن نْقل ترخي�س معهد براذرز للتدريب والتطوير 
)موؤ�ض�ضة تدريبية خا�ضة(

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

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

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

للتدريب  براذرز  معهد  باإن�شاء  الرتخي�س  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )21( رقم  القرار  وعلى 
والتطوير،

وعلى وثيقة الفري�شة ال�شرعية امل�شجلة برقم )2016/208(،
وعلى التوكيل العام يف الت�شرف والإدارة لل�شيد/ عبداملهدي عا�شور حرم عا�شور، املوثَّق 

بالرقم )2016016797(،  

قرر الآتي:
مادة -1-

ُينقل ترخي�س معهد براذرز للتدريب والتطوير(Development Brothers Training) املمنوح  
رقم جتاري  �شجل  عتيق،  حممد  يو�شف  فــوؤاد  ال�شيد/  اإلى  حرم  عا�شور  حرم  عا�شور   لل�شيد/ 
)2017010891( بــــرقــــم  ـــــق  ـــــوثَّ امل ــــنــــازل  ــــت ال اإقــــــــــرار  مبــــوجــــب   ،)31376-8(

املوؤرخ يف 2016/3/2 و يقيَّد حتت رقم )1/ م.ت.خ/ 2017(.

مادة - 2 -
على املعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية 
 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1438هـ
الـمـــــوافــــــق: 16 فـبــرايــــــــــــــــر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )14( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن الترخي�س باإن�ضاء وت�ضغيل مركز اأمنية للتوحد والتدخل المبكر

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
املعاقني،  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�شاأن  ل�شنة 2006  رقم )74(  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، 
وت�شغيل  باإن�شاء  واإجراءات الرتخي�ص  ب�شاأن �شروط  ل�شنة 2010  القرار رقم )64(  وعلى 

مراكز ومعاهد التاأهيل ودور الرعاية والإيواء والور�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة،
وبناًء على عر�س مدير اإدارة دعم املنظمات الأهلية،

قرر الآتي:
مادة )1(

رقم              قيد  حتت  �شنتني  ملدة  املبكر  والتدخل  للتوحد  اأمنية  مركز  وت�شغيل  باإن�شاء  ُيرخ�س 
)  1/م/ م/2017(.

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

وزير العمل والتنمية الجتماعية 
 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر يف: 24 جمادى الأولى 1438هـ                                                                   
الـمــــــــوافـــــــق: 21 فبـــرايــر 2017م
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املجل�س الأعلى للمراأة
 قرار رقم )2( ل�ضنة 2017

 ب�ضاأن ت�ضكيل وتحديد مهام لجنة جائزة
  �ضاحبة ال�ضمو ال�ضيخة ح�ضة بنت �ضلمان اآل خليفة

 للعمل ال�ضبابي التطوعي
)الدورة الثانية(

نحن �ضبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة     رئي�ضة املجل�س الأعلى للمراأة�
للمراأة  الأعلى  املجل�س  باإن�شاء   2001 ل�شنة   )44( رقم  الأمريي  الأمر  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،
 وعلى الأمر امللكي رقم )15( ل�شنة 2011 باإن�شاء جائزة �شاحبة ال�شمو ال�شيخة ح�شة بنت 

�شلمان اآل خليفة للعمل ال�شبابي التطوعي، 

قررنا الآتي: 
املادة الأولى

ال�شبابي  للعمل  خليفة  اآل  �شلمان  بنت  ح�شة  ال�شيخة  ال�شمو  �شاحبة  جائزة  جلنة  ل  ت�شكَّ
التطوعي، على النحو التايل:

رئي�شًا 1. �شمو ال�شيخة ح�شة بنت خليفة اآل خليفة - ع�شو املجل�س الأعلى للمراأة  
ع�شوًا 2. الوكيل امل�شاعد لتنمية ال�شباب بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة   
ع�شوًا 3. مديرة اإدارة دعم املنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الجتماعية  
ع�شوًا 4. رئي�شة جلنة تكافوؤ الفر�س بجامعة البحرين      
ع�شوًا 5. الأمني العام ملنظمة )فور �شباب( العاملية ممثاًل عن موؤ�ش�شات املجتمع املدين املعنية 

املادة الثانية
تكون مدة الع�شوية ثالث �شنوات، تبداأ وتنتهي مع دورة عمل املجل�س الأعلى للمراأة. 

املادة الثالثة
تتحدد مهام اللجنة فيما يلي:

1. اإقرار ال�شروط واملعايري والإجراءات اخلا�شة باجلائزة.
باجلائزة،  اخلا�شة  والإجراءات  واملعايري  ال�شروط  تعك�ص  التي  امل�شاركة  ا�شتمارة  اإقرار   .2
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ل للفوز. واأهداف ومعايري التاأهُّ
3. تقييم الأعمال امل�شاركة لَنيل اجلائزة.

حة لَنيل اجلائزة. 4. اقرتاح الأعمال املر�شَّ
5. اإقرار واإعالن القرارات اخلا�شة بَنيل اجلائزة.

املادة الرابعة
اأع�شائها.  ثلثي  بح�شور  �شحيحة  اجتماعاتها  وتكون  رئي�شها،  من  بدعوة  اللجنة  جتتمع 
ح اجلانب الذي منه  وت�شدر قراراتها باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، وعند َت�شاوي الأ�شوات يرجَّ

الرئي�س. وُترفع تو�شيات وقرارات اللجنة اإلى رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة لعتمادها.

املادة اخلام�ضة
هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  للمراأة  الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني  على 

القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ضة املجل�س الأعلى للمراأة
�ضبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 17 جمادي الولى  1438هـ  
الـمـــوافـــــــق: 14 فـبــرايــــــــــــــــــر 2017م
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م�ضرف البحرين املركزي
 قرار رقم )9( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن مْنح ترخي�س ل�ضركة اآي بي كابيتال �س�م�ب )مقفلة(

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

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُتنح �شركة اآي بي كابيتال �س.م.ب )مقفلة( ترخي�س )�شركة ا�شتثمار– الفئة 1.

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

حمافظ م�ضرف البحرين املركزي
ر�ضيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ : 19 جمادى الأولى 1438هــ  
الـمـــــوافــــــق: 16 فـبــــرايـــــــــــــــــر 2017م
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م�ضرف البحرين املركزي
 قرار رقم )10( ل�ضنة 2017

 ب�ضاأن مْنح ترخي�س لبنك اإثمار �س�م�ب )مقفلة(
)م�ضرف  اآي بى �س�م�ب�)مقفلة( �ضابقاً(

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

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2017 ب�شاأن مْنح ترخي�س ل�شركة الإثمار القاب�شة �س.م.ب،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُينح لبنك الإثمار �س.م.ب )مقفلة( ) م�شرف اآي بى �س.م.ب )مقفلة( �شابقًا( ترخي�س 
)بنك جتزئة اإ�شالمي(.

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

حمافظ م�ضرف البحرين املركزي
ر�ضيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ : 19 جمادى الأولى 1438هــ  
الـمـــــوافــــــق: 16 فـبــــرايـــــــــــــــــر 2017م



الوكالت التجارية الم�ضطوبة بقرار وزاري لعدم التجديد

رقم 
جن�ضية ا�ضم ال�ضركة املوكلةا�ضم الوكيل البحرينيالوكالة

العالمة التجاريةال�ضركة املوكلة

219
وكالت البحرين 

SubaruاليابانFuji Heavy Industries Ltdالتجاريه

224
موؤ�ش�شة �شريازي 

التجارية
English  Abrasives
 Corporation Limited

بريطانيا 
.E . A. C)اململكة املتحدة(

Viking Pump (Houdaille)غاز البحرين ذ.م.م232
الوليات املتحدة 

Viking Pumpالأمريكية

237
�شركة �شيدلية وائل 

ذ.م.م
Swiss Serum  And
Vaccine Institute Berne

Berna�شوي�شرا

252
�شركه ور�شه البحرين 

B.K.L Fittings Ltdذ.م.م
بريطانيا

)اململكة املتحدة(
B.K.L  Alloys, 
B.K.L Fittings

262
�شركة عبداهلل يو�شف 

فخرو واولده
 �س.م.ب مقفلة

Dunlop Ltd  
(Industrial Hose
Division)

بريطانيا 
Dunlop)اململكة املتحدة(

 ,Maytag Internationalغاز البحرين ذ.م.م266
Inc,  Magic Chef.

الوليات املتحدة 
Magic  Chefالأمريكية

289
�شركة �شيدلية وائل 

ذ.م.م

Newport
Pharmaceuticals De 
Costa Rica S.A

Isoprinosineكو�شتكاريكا

296
�شركه ور�شة البحرين

Totectors Ltd ذ م م
بريطانيا

Totectors )اململكة املتحدة(

299
�شركة �شيدلية وائل 

B .D.H Chmicals Ltdذ.م.م
بريطانيا

)اململكة املتحدة(
B.D.H 

Chemicals Ltd

302
�شركة يو�شف بن احمد 

�شوي�شراSerck  A.Gكانو ذ.م.م

Audco,  Serck,  
Bodyline,  Serck   
Audco   Valves,  
Serck   Audco  
Gmbh,  Audco  

Serck  Sa

  Express,  Leonفرن�شاLeon Guilberts  Et   Filsغاز البحرين ذ.م.309
Guilbert

310
حممد علي احل�شن 
Primus -  Sievertال�شويدPrimus  Ab�شاحب غاز البحرين

331
حممد علي احل�شن 
.Kosan  A.  Sالدامنارك.Kosan Teknova  A.  S�شاحب غاز البحرين
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335
�شركة �شيدلية وائل 

Rocket  Medical  Plcذ.م.م
بريطانيا

Rocket Of  London )اململكة املتحدة(

غاز البحرين ذ.م.336
Wolf Range Company, 
C.  O .  H.D. Sheldon 
And Inc. U.S.A.

الوليات املتحدة 
.Waldorf - H.D.Sالأمريكية

Merloni  Domesticغاز البحرين ذ.م.346
Appliances Ltd.

بريطانيا
Creda, New World )اململكة  ملتحدة(

389
�شركه يو�شف بن احمد 

.Reliance- Mercury Ltdكانو ذ.م.م
بريطانيا 

)اململكة املتحدة(
Reliance  Mercury  

Ltd.

392
�شركه يو�شف بن احمد 

.Benford Limitedكانو ذ.م.م
بريطانيا 

Benford)اململكة املتحدة(

394
�شركه يو�شف بن احمد 

كانو ذ.م.م
Badische Anilin And 
Soda  Fabrik Ag ( Basf)

Basfاأملانيا

415
�شركه يو�شف حممود 

ح�شني ذ.م.م

Zeneca
Pharmacuticals - 
England

بريطانيا
Zeneca )اململكة ملتحدة(

429
�شركه يو�شف بن احمد 

.Renold Chain  Ltdكانو ذ.م.م
بريطانيا 

Renold)اململكة املتحدة(

430
�شركه يو�شف بن احمد 

.Weir Westgarth Ltdكانو ذ.م.م
بريطانيا 

Weir)اململكة املتحدة(

441
�شركه يو�شف بن احمد 

Hiab- Scaproال�شويدScaproكانو ذ.م.م

451
�شركة ابراهيم خليل 

كانو �س.م.ب.م.
Shin  Kobe Electric
Machinery Co. Ltd.

Kobeاليابان

Bethlehem Knittingمعر�س الربكة488
Factory Ltd.

Hing`Sهونغ كونغ

510
ال�شركه الفريقيه 

Booths Distillers Ltdوال�شرقيه
بريطانيا 

)اململكة املتحدة(
High  And Dry And 

House Of Lords

516
�شركه يو�شف حممود 

ح�شني ذ.م.م
C.H. Boehringer Sohn 
Ingelheim Am Rnein.

Boehringerاأملانيا

519
�شركه ور�شه البحرين

 ذ م م
Morris Mechanical
Handling Ltd.

بريطانيا 
)اململكة املتحدة(

Morris  Hoists,
 Morris Cranes, 

Morris Automation

521
�شركه يو�شف حممود 

ح�شني ذ.م.م
Eschmann Bros And 
Walsh Ltd.

بريطانيا 
Matburn)اململكة املتحدة(
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526
�شركه يو�شف حممود 

Pharmaciaال�شويد.Pharmacia Abح�شني ذ.م.م

535
حممد حممد �شريف 

حامت واولده

British American 
Tobacco Stc 
(Export) B.V.

هولندا

Schimmelpenninck, 
Erinmore, Dunhill, 

John Sinclair,
Chartwell

552
�شركه ور�شه البحرين 

.Lister Petter Ltdذ م م
بريطانيا

Petters)اململكة املتحدة(

601
�شركه يو�شف بن احمد 

  Pont - A - Moussonفرن�شا.Pont- A - Mousson S.Aكانو ذ.م.م
S.A.

609
يو�شف خليل املويد 

واولدة
Man B  And
W Diesel Ag.

بريطانيا 
)اململكة املتحدة(

Man B  And  W 
Diesel Ag

613
�شركة �شيدلية وائل 

Difco Laboratoriesذ.م.م
بريطانيا

Difco)اململكة املتحدة(

663
�شركه يو�شف خليل 

املوؤيد واولده - 
�س.م.ب.م

A.B.C. Hansen Comp
 A . S

.Diamantالدامنارك

666
يو�شف خليل املويد 

واولدة
A.C.E. Machinery 
Limited.

بريطانيا 
.A.C.E)اململكة املتحدة(

685
ال�شركه الفريقيه 
وال�شرقيه البحرين 

املحدوده

Alexander Blending
 Co Ltd

بريطانيا 
)اململكة املتحدة(

Bonnie`S 1745
 Extra Scotch 

Whisky -  Bonnie``S  
1745 De Luxe 

Scotch  Whisky 
-  Golden Rare Malt 

Scotch  Whisky

692
ال�شركه الفريقيه 
وال�شرقيه البحرين 

املحدوده

Hp  Bulmer  Limited
(Manufacturer)

بريطانيا 
)اململكة املتحدة(

(Wood Pecker) . 
(Cidona)   Bulmer

693
�شركه يو�شف خليل 

املوؤيد واولده - 
�س.م.ب.م

L..G. Harris And Co. Ltd.
بريطانيا 

Harris)اململكة املتحدة(

769
ال�شركه الفريقيه 
وال�شرقيه البحرين 

املحدوده

Wm.  Sanderson
And   Son  Ltd

بريطانيا 
Antiquary)اململكة املتحدة(

778
�شركه يو�شف خليل 

املوؤيد واولده - 
�س.م.ب.م

Presto Engineers 
Cutting  Tools Ltd.

بريطانيا 
Presto)اململكة املتحدة(

12
�شركه ور�شه البحرين 

ذ م م
Eutectic Castolin 
Institute

الوليات املتحدة 
Eutectic Castolinالأمريكية
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Ramset Fasteners�شركة ور�شة البحرين15
Pty Ltd.

Ramsetاأ�شرتاليا

�شركة عبداهلل يو�شف 
فخرو واولده �س.م.ب 

مقفلة

Dunlop Ltd, G.R.G.
Division.

بريطانيا
Dunlop)اململكة املتحدة(

96

104
موؤ�ش�شة �شريازي 

التجارية
Ripaults Cables And 
Accessories

بريطانيا 
Recmf)اململكة املتحدة(

156
�شركة عبداهلل يو�شف 
فخرو واولده �س.م.ب 

مقفلة
Gardner Parts Limited.

بريطانيا 
Gardner)اململكة املتحدة(

190
�شركه يو�شف حممود 

ح�شني ذ.م.م

Parke Davis 
International  Limited 
(Uk And Usa)

الوليات املتحدة 
Parke Davisالأمريكية

195
�شعيد عبداهلل احلداد 
واخويه �س.م.ب – 

مقفلة

Becker  Auto Radio 
Werk Gesellschaft

Becker  Autoradioاأملانيا
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اإعالنات مركز الم�ضتثمرين

اإعالن رقم )226( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية �ضركة 

)اأر�ضك للعوازل ال�ضناعية/ ت�ضامن(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدان/ زهري 
ال�شناعية/  للعوازل  )اأر�شك  ا�شم  حتمل  التي  الت�شامن  �شركة  مالكا  الدرازي،  وبتول  الدين،  زين  علي  حممد 
اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالًبني   ،97419 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ت�شامن(، 
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.

اإعالن رقم )227( ل�ضنة 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 ال�شيدان/ جالل 
�شعبان نور اهلل وزير زاده جهرمي ويو�شف �شعبان نور اهلل وزير زاده جهرمي، وارثا املرحوم �شعبان نوراهلل وزير 
زاده جهرمي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شجلة مبوجب القيد رقم 53971، طالبني تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وذلك بناًء 

على تنازل باقي الورثة لهما عن ح�ش�شهم يف املوؤ�ش�شة. 
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.
 

اإعالن رقم )228( ل�ضنة 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 تقدمت اإليه ال�شيدة/ خاتون 
امل�شجلة  املركزي(،  للتكييف  الأخ�شر  )النجم  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  الوطني،  م�شعود  اأحمد 
مبوجب القيد رقم 41319، طالبًة حتويل الفرع رقم )4( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة م�شتقلة 
 PRABU DASS NETHRAPALLI بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، واإدخال

JAMES و SURESH MOHAN VALIYA PARAMBATH �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.
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اإعالن رقم )229( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإليه ال�شيد/ ح�شن  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
امل�شجلة  للتجارة(،  الطرق  )برق  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحب  العا�شور،  عبداهلل  عا�شور  عبداهلل 
الواحد، وبراأ�شمال  ال�شخ�س  اإلى �شركة  املوؤ�ش�شة  الفرع رقم )6( من  القيد رقم 93195، طالبًا حتويل  مبوجب 

مقداره 1،000 )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.

اإعالن رقم )230( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية �ضركة

)لي�ضكي لرتكيب اخلزانات الكبرية/ ت�ضامن(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدان/ زهري 
ا�شم )لي�شكي لرتكيب اخلزانات  التي حتمل  الت�شامن  �شركة  الدرازي، �شاحبي  الدين وح�شن علي  زين  حممد 
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالَبني   ،96766 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ت�شامن(،  الكبرية/ 
باملر�شوم بقانون  التجارية ال�شادر  ال�شركات  التجاري، وفقًا لأحكام قانون  ال�شجل  اختيارية و�شطب قيدها من 

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.

اإعالن رقم )231( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن حتويل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 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 )جام العقارية �س.م.ب/ مقفلة(، 
حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  لل�شركة  القانوين  الو�شع  تغيري  طالبًا   ،67889 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
علي  حيدر  عارف  ال�شيد/  من  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال 

رحيمي، البحريني اجلن�شية، وال�شيد/ جالل عبدعلي حممد النجار، البحريني اجلن�شية. 
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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 اإعالن رقم )232( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية

فرع �ضركة اأجنبية
الرويح  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
و�شركاه، نيابة عن فرع ال�شركة الأجنبية العامل يف مملكة البحرين والذي يحمل ا�شم )املن�شوري كي خلدمات 
انتهاء  اإ�شهار  اإليه،  امل�شار  ال�شركة  لفرع  م�شفيًا  باعتباره  طالبًا   ،75658 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجل  الطاقة(، 
اأعمال ت�شفية الفرع ت�شفية اختيارية و�شطب قيده 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.

اإعالن رقم )233( ل�ضنة 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 مكتب ميال بحرين 
ال�شيارات( ملالكها جا�شم ح�شن  الفرداين خلدمات  ا�شم )جا�شم ح�شن  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  نيابة عن 
فردان ح�شن، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 23677، طلبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 7،000 )�شبعة اآلف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيدة/ ب�شرى حممد 

معروف رمزي �شريكة 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.

اإعالن رقم )234( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن انتهاء اعمال ت�ضفية �ضركة

 ) فري�ضت كلر ملقاولت ال�ضباغة 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 )فري�شت كلر ملقاولت ال�شباغة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  طالبني   ،1-98966

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.
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اإعالن رقم )235( ل�ضنة 2017
اإعالن 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 توما�س اأند 
اأ�شو�شيي�شن نيابة عن ال�شيد/ بدر حممد جمعة عبدالواحد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )جمعة 
للمقاولت �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 50566، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى 
�شركة ذات م�شئولية حمدودة با�شم )�شركة جمعة للمقاولت ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 100،000 )مائة األف( 

دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ JOSEPH PUTHEN PURAKAL VARUGHESE �شريكًا يف ال�شركة.
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.

اإعالن رقم )236( ل�شنة  2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية �ضركة

)عامل اجلزيرة لل�ضناعات الورقية 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 
80127، 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 

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

اإعالن رقم )237( ل�ضنة 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/ جينا 
لني لوبز ناكام، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )جينا لني لدعم التعليم �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب 
حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة   ،102248 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ ح�شن مكي علي مكي �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.

اإعالن رقم )238( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإلى �ضركة ال�ضخ�س الواحد
اإليه مكتب املحامي  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ح�شن ر�شي وم�شاركوه، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )غالريي وان ذ.م.م(، 
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ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  رقم 66894، طالبًا  القيد  امل�شجلة مبوجب 
الواحد، بناًء على تنازل جميع ال�شركاء عن ح�ش�شهم يف ال�شركة لل�شيد/ حممد �شعادى ب�شي�شو، ولت�شبح ال�شركة 

با�شمه وبنف�س رقم القيد.
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.

اعالن رقم )239( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية �ضركة 
)الب�ضتان للتحف ولوازم الزينة �س��س�و(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة الت�شامن 
املهنية املتخ�ش�شة )مور �شتيفينز(، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )الب�شتان للتحف ولوازم 
الزينة �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 17134، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة ال�شخ�س الواحد 
قانون  من   )344( لغاية   )320( من  املواد  اإلى  ا�شتنادًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية 

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.

اإعالن رقم )240( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 
اإليه ال�شيد/ جعفر   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
حمزة حممد زيد، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بوك�شوبيا لال�شت�شارات الت�شويقية(، امل�شجلة مبوجب 
حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،79461 رقم  القيد 
حممد  قمرب  حممود  عبدالعزيز  ال�شيد/  واإدخال  بحريني،  دينار  وخم�شمائة(  )األف   1،500 مقداره  وبراأ�شمال 

�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. 

اإعالن رقم )241( ل�ضنة 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 ال�شيد/ جا�شم 
الفرو�شية  ملعدات  )الفاحت  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  املو�شوي،  اإبراهيم  حبيب  حممد  ال�شيد 
والأعالف(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 89143، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
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ذات م�شئولية حمدودة، بنف�س رقم ال�شجل التجاري، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، 
�س، اللبناين  واإدخال كل من ال�شيد/ طالل فوزي اأحمد علي كانو، البحريني اجلن�شية، وال�شيد/ فوؤاد نقول الريِّ

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. 

اإعالن رقم )242( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية 

�ضركة )اأجانتا للمقاولت/ ت�ضامن(    
ال�شيد/ زهري  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
حممد علي مهدي اإبراهيم زين الدين، نيابة عن ال�شيد/ جعفر ح�شني جعفر و�شريكه، �شاحَبي �شركة الت�شامن 
التي حتمل ا�شم )اأجانتا للمقاولت/ ت�شامن(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 99194، طالبًا باعتباره م�شفيًا لل�شركة 
ا�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، ا�شتنادا الى 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.

اإعالن رقم )243( ل�ضنة 2017 
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية �ضركة

 )حم�ضن �ضالح الوطاه و�ضريكه لالإلكرتونيات ذ�م�م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه �شاحبا ال�شركة 
ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )حم�شن �شالح الوطاه و�شريكه لالإلكرتونيات ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 96730-1، طالَبني 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.

اإعالن رقم )244( ل�ضنة  2017  
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية

�ضركة )كيان للتنمية ذ�م�م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
طالبني   ،63732 رقم  القيد  امل�شجلة مبوجب  ذ.م.م(،  للتنمية  )كيان  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات 
قانون  وفقًا لأحكام  التجاري،  ال�شجل  اختيارية و�شطب قيدها من  ال�شركة ت�شفية  اأعمال ت�شفية  انتهاء  اإ�شهار 

ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
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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.

اإعالن رقم )245( ل�ضنة 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 موؤ�ش�شو ال�شركة 
ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اإم اآي اإيه لإدارة الأعمال ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 99401، 
)األفني(  وبراأ�شمال مقداره 2،000  اإلى �شركة ت�شامن،  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوين  ال�شكل  طالبني حتويل 

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.

اإعالن رقم )246( ل�ضنة 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 مكتب عبدالعال 
اخلليج للتدقيق، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )ميدكا هليث كري �شبالي 
�شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،90490 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(، 
ال�شخ�س الواحد وبنف�س رقم القيد، وذلك لتنازل جميع ال�شركاء عن ح�ش�شهم يف ال�شركة اإلى ال�شيد/ عبداهلل 

عبداجلليل عبداهلل علي مكي البقايل.
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.

اإعالن رقم )247( ل�ضنة 2017 
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية 
�ضركة )باكو للمقاولت/ ت�ضامن(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب �شركة 
اأعمال  اإ�شهار انتهاء  الت�شامن التي حتمل ا�شم )باكو للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 95273، طالبني 
التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية 

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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اإعالن رقم )248( ل�ضنة 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 
ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اإت�س اإت�س لالإن�شاء ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 82827، طالبني 
تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون 
األف( دينار بحريني، وذلك لتنازل ال�شيد/ حمزة علي اإبراهيم علي، عن كامل ح�ش�شه يف ال�شركة اإلى �شريكه 

ال�شيد/ حبيب حمزة علي اإبراهيم علي.
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.

اإعالن رقم )249( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية �ضركة

)الطوب الأبي�س والأحمر للمقاولت 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 )الطوب الأبي�س والأحمر للمقاولت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
99496، 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 
لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )250( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن تخفي�س راأ�ضمال �ضركة 

)اأكا�ضيا لال�ضتثمارات �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 )اأكا�شيا لال�شتثمارات �س.م.ب مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
70940، طالبني تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 130،646،408.000 )مائة وثالثني مليونًا و�شتمائة و�شتة واأربعني 
ومائة  اآلف  واأربعة  وت�شعمائة  مليون  وواحد  )مائة   101،904،198.240 اإلى  دولرات،  وثمانية(  واأربعمائة  األفًا 

وثمانية وت�شعني(  دولرًا، موزعة على 130،646،408 اأ�شهم، قيمة ال�شهم الواحد 0،780 دولر. 
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: 3302 - الخميس 23 فبراير 2017

34

اإعالن رقم )251( ل�ضنة  2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية

�ضركة )نور لال�ضتثمار القاب�ضة 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 )نور لال�شتثمار القاب�شة ذ.م.م(، لل�شركة امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
61357، 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 

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

اإعالن رقم )252( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن انتهاء اأعمال ت�ضفية �ضركة

 )و�ضيلة لت�ضويق و�ضائل الإعالنات 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 )و�شيلة لت�شويق و�شائل الإعالنات ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
42535-1، طالبني ت�شفية ال�شركة 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.

اإعالن رقم )253( ل�ضنة 2017 
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية �ضركة 

 )الدامني ملقاولت ال�ضباغة ال�ضناعية 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 )الدامني ملقاولت ال�شباغة ال�شناعية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 98967، 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.

اإعالن رقم )254( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ت�ضامن
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك املوؤ�ش�شة 
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القيد رقم 5897-3، طالبًا حتويل  امل�شجلة مبوجب  الرجالية(،  للخياطة  اإقبال  ا�شم )ندى  التي حتمل  الفردية 
الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقره 100 )مائة( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ اإم دي 

اإ�شحاق اإم دي نور الإ�شالم، البنغايل 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.

اإعالن رقم )255( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد 

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 
اأكرم  ال�شيد/  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
عوين ربايعه، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )كيان للطاقة �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
70612، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 
250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ عبداهلل بن جميل بن عبداهلل طيبة �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.

اإعالن رقم )256( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية 

اإلى فرع من �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة قائمة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ نوال 
�شليمان غلوم اأحمد، �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مارينا لند للعقارات(، امل�شجلة مبوجب القيد 
ال�شركة ذات  اإلى فرع من  املوؤ�ش�شة، وطالبة حتويله  الفرع رقم )2( من  تنازلها عن ملكية  رقم 92483، معلنة 
امل�شئولية املحدودة القائمة التي حتمل ا�شم )�شركة الأهرامات الثالثة لتخزين الب�شائع ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 

القيد رقم 96597. 
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.

اإعالن رقم )257( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية

�ضركة )هبة العقارية التجارية 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 )هبة العقارية التجارية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 40352، 
طالبني اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام 
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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.

اإعالن رقم )258( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية 

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
اإليت  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
�شلطان  )�شند  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  مربوك،  جوهر  �شلطان  �شند  عن  نيابة  لال�شت�شارات، 
اإلى �شركة ذات م�شئولية  املوؤ�ش�شة  الفرع رقم 2 من  القيد رقم 43214، طالبًا حتويل  امل�شجلة مبوجب  جوهر(، 
 ABDUL MATEIN ال�شيد/  واإدخال  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  حمدودة، 

ABDUR RASDIED �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.

اإعالن رقم )259( ل�ضنة 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 )امل�شتثمرون 
املحرتفون لال�شت�شارات(، نيابة عن ال�شيد/ ح�شني عبداحلافظ ربيعي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل 
تغري  طالبًا   ،100293 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  للخدمات  البحرينية  الألوان  �شعاع  )�شركة  ا�شم 
اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفني(  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوين  الو�شع 
دينار بحريني، وذلك بناًء على تنازل املالك عن كامل ح�ش�شه بال�شركة البالغة 20 ح�شة وبن�شبة 100% لكل من 

ال�شادة:  
.FD 3992792 1- قول حممد حفيظ حممد بري، الباك�شتاين اجلن�شية، حامل اجلواز رقم

.CC 4792842 2- كامران حممد بري قول الباك�شتاين اجلن�شية، حامل اجلواز رقم

.AE 7672092 3- بري داود بري قل حممد  الباك�شتاين اجلن�شية، حامل اجلواز رقم
.MN 3096472 4- �شهرت بيبي بري قل حممد الباك�شتاين اجلن�شية، حامل اجلواز رقم

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: 3302 - الخميس 23 فبراير 2017

37

اإعالن رقم )260( ل�ضنة  2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية

�ضركة )ح�ضني اجلمري للمقاولت �س��س�و( 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ح�شني 
للمقاولت  اجلمري  )ح�شني  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اجلمري،  عي�شى  ح�شني  حممد 
اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،97694 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(، 
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.

اإعالن رقم )261( ل�ضنة  2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية

�ضركة )ماك�ضي ملعدات املطابخ 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 )ماك�شي ملعدات املطابخ ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 81364، 
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   

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالنات اإدارة اأموال القا�ضرين

اإعالن 042/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى علي حممد علي �شعيد، من �شكنة املعامري، ويحمل رقم �شكاين 
570049792، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 044/2017
رقم  ويحمل  املحرق،  �شكنة  علي، من  يو�شف عبداهلل  احمد  املتوفى  على  له طلب  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
�شكاين 580002900، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 048/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى �شعود مر�شي بدوي الطراد، من �شكنة الب�شيتني، ويحمل رقم 
�شكاين 620707712، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 043/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى جواد حممد خمي�س �شوار، من �شكنة �شند، ويحمل رقم �شكاين 
651204194، 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/ املتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 045/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ا�شماعيل ابراهيم حممد ال�شعدون، من �شكنة مدينة عي�شى، 
ويحمل رقم �شكاين 610901176، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته 

منه، ليعلم.
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اإعالن 050/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبدالر�شول خليل ابراهيم حجري، من �شكنة بوري، ويحمل رقم 
�شكاين 610111558، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 047/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى جا�شم حممد ابراهيم ر�شتم، من �شكنة مدينة حمد، ويحمل رقم 
�شكاين 780508335، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 200/2016
اأن كل من له طلب على املتوفاة رده عفيان نهري حممد، من �شكنة مدينة حمد، وحتمل رقم  نعلن للعموم 
�شكاين 560135440، 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 املتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 201/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة فخرية م�شلم احمد ح�شن، من �شكنة عايل، وحتمل رقم �شكاين 
741102323، 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 املتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 202/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى علي بن �شعد بن مر�شد الغربي، من �شكنة الدمام، ويحمل رقم 
�شكاين 780508335، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 203/2016
البنعلي، من �شكنة مدينة املحرق،  اأن كل من له طلب على املتوفى حممد عبدالعزيز حممد  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 800605780، 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 
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اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى عليه اإعالم الإدارة بدينه تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته 
منه، ليعلم.

اإعالن 271/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عارف احمد حممد نور، من �شكنة جرداب، ويحمل رقم �شكاين 
701003383، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 276/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى حممد هارون بنج�شمبه م�شطفى، من �شكنة مدينة املنامة، 
ويحمل رقم �شكاين 600149900، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته 

منه، ليعلم.

اإعالن 277/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى نبيل حممد خالد الغرير، من �شكنة الرفاع ال�شرقي، ويحمل رقم 
�شكاين 530121590، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 278/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة كنديالريا مالري ديلو�س �شانتو�س، من �شكنة عراد، وحتمل رقم 
�شكاين 560209991، 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 املتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 282/2016
اأن كل من له طلب على املتوفى ابرهيم �شعيد جا�شم املقابي، من �شكنة باربار، ويحمل رقم  نعلن للعموم 
�شكاين 791107230، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
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اإعالن 284/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى خالد عادل ح�شن القطان، من �شكنة املرخ، ويحمل رقم �شكاين 
651206197، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 285/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عي�شى عبداهلل بدر بدر، من �شكنة مدينة حمد، ويحمل رقم 
�شكاين 840400926، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 287/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة منال احمد مهدي طاهر، من �شكنة دم�شتان، وحتمل رقم �شكاين 
700704213، 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 املتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 305/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة فوزية ح�شن احمد الزيور، من �شكنة جدحف�س، وحتمل رقم 
�شكاين 610037838، 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 املتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 330/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبداهلل على نا�شر ح�شن، من �شكنة العكر، ويحمل رقم �شكاين 
590120298، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 331/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة ب�شمة علي هزاع طالب، من �شكنة الرفاع ال�شرقي، وحتمل رقم 
�شكاين 900905611، 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 املتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 332/2016
الذوادي، من �شكنة كرباباد، وحتمل رقم  املتوفاة امل خليفة جبارة  اأن كل من له طلب على  للعموم  نعلن 
�شكاين 721202926، 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 املتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن   333/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى خالد علي حممد بو�شلبي، من �شكنة مدينة الب�شيتني، ويحمل 
رقم �شكاين 600058433، 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 تكينًا  اإعالم  املتوفى عليه  اإلى  الذي يكون مدينًا  اأن  ال�شاأن، كما  هذا 

ليعلم.

اإعالن 335/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبداهلل حممد جا�شم الكعبي، من �شكنة الرفاع الغربي، ويحمل 
رقم �شكاين 500039437، 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 تكينًا  اإعالم  املتوفى عليه  اإلى  الذي يكون مدينًا  اأن  ال�شاأن، كما  هذا 

ليعلم.

اإعالن 336/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة زهرة ح�شن جا�شم مفتاح، من �شكنة احلجر، وحتمل رقم �شكاين 
200015540، 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 املتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 337/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى احمد ح�شن حممد علي حمدان، من �شكنة كرباباد، ويحمل رقم 
�شكاين 520113411، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
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اإعالن 338/2016
الفوقية،  ال�شهلة  �شكنة  نعمة، من  ال�شيد حيدر جعفر ها�شم  املتوفى  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 820503215، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته 

منه، ليعلم.

اإعالن 340/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى احمد را�شد علي خلف، من �شكنة قاليل، ويحمل رقم �شكاين 
560107021، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 342/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة ح�شه اإبراهيم عبد عبد حممد، من �شكنة مدينة حمد، وحتمل 
رقم �شكاين 610134949، 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،  اإعالم الإدارة بدينه تكينًا ل�شداده  اإلى املتوفاة عليه  اأن الذي يكون مدينًا  ال�شاأن، كما  هذا 

ليعلم.

اإعالن 345/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى يا�شر عبدالرحمن عبداهلل ح�شن، من �شكنة الرفاع ال�شرقي، 
ويحمل رقم �شكاين 750301287، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته 

منه، ليعلم.

اإعالن 347/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى علي عبداهلل ح�شن بوعلي، من �شكنة عراد، ويحمل رقم �شكاين 
490041302، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
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اإعالن 348/2016
املحرق، ويحمل رقم  �شكنة  املتوفى حممد ح�شن علي احلايكي، من  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
�شكاين 660050366، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 349/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبدعلي ح�شن حممد علي حمدان، من �شكنة كرباباد، ويحمل 
رقم �شكاين 640027504، 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 تكينًا  اإعالم  املتوفى عليه  اإلى  الذي يكون مدينًا  اأن  ال�شاأن، كما  هذا 

ليعلم.

اإعالن 352/2016
املنامة، ويحمل رقم  املتوفى علي احمد كاظم احللواجي، من �شكنة  اأن كل من له طلب على  للعموم  نعلن 
�شكاين 640011845، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 353/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى حممد �شيف الدين حممد ر�شوان حموده، من �شكنة املحرق، 
ويحمل رقم �شكاين 600426238، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته 

منه، ليعلم.

اإعالن 355/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبداهلل اإبراهيم عبداهلل املحميد، من �شكنة الرفاع ال�شرقي، 
ويحمل رقم �شكاين 530103591، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته 

منه، ليعلم.
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اإعالن 356/2016
املنامة،  اياز اهلل داد تاج دين كل حممد، من �شكنة  اأن كل من له طلب على املتوفى حممود  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 640806074، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته 

منه، ليعلم.

اإعالن 358/2016
املتوفى علي جعفر علي حممد، من �شكنة مدينة حمد، ويحمل رقم  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
�شكاين 590020110، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 364/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ثامر عبدالمري علي العري�س، من �شكنة مدينة عي�شى، ويحمل 
رقم �شكاين 780806549، 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 تكينًا  اإعالم  املتوفى عليه  اإلى  الذي يكون مدينًا  اأن  ال�شاأن، كما  هذا 

ليعلم.

اإعالن 368/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى يو�شف غامن ح�شني ال�شند، من �شكنة احلد، ويحمل رقم �شكاين 
470000350، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 369/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبدعلي احمد علي امان، من �شكنة مدينة حمد، ويحمل رقم 
�شكاين 670115495، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 372/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى خالد احمد عبداهلل اليو�شف، من �شكنة املنامة، ويحمل رقم 
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�شكاين 640116469، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 374/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبداجلليل علي �شلطان احلايكي، من �شكنة املحرق، ويحمل رقم 
�شكاين 560124732، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 375/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبدالنبي جا�شم احمد عليوي، من �شكنة جدحف�س، ويحمل رقم 
�شكاين 680106668، 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 تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.


