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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )12( ل�ضنة 2017
 ب�ضاأن �ضوابط اإجراء الإعالنات الق�ضائية

بوا�ضطة الو�ضائل الإلكرتونية للخرباء

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون المرافعات المدنية والتجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971 وتعديالته،
ال�شرعية  المحاكم  اأمام  الإجراءات  ب�شاأن  ل�شنة 1986  بقانون رقم )26(  المر�شوم  وعلى 

وتعديالته،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1995 ب�شاأن خبراء الجدول وتعديالته،

المدنية  المواد  الإثبات في  باإ�شدار قانون  ل�شنة 1996  المر�شوم بقانون رقم )14(  وعلى 
والتجارية وتعديالته،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن المعامالت الإلكترونية وتعديالته،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 باإ�شدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )49( ل�شنة 2016 ب�شاأن قبول التعامل الإلكتروني،
وبعد موافقة المجل�س الأعلى للق�شاء،

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

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيَعدُّ كل من البريد الإلكتروني والر�شائل الن�شيَّة من الو�شائل المعتَمدة لالإعالن الق�شائي 
وذلك ِوْفقًا لأحكام هذا القرار.

املادة الثانية
المدنية  المرافعات  قانون  من   )32( بالمادة  عليها  المن�شو�س  البيانات  ُمــراعــاة  مع 
ة للخبراء ِوْفقًا  والتجارية، يتم الإعالن الق�شائي بوا�شطة البريد الإلكتروني اأو الر�شائل الن�شيَّ
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ين ب�شحتها لدى مكتب الم�شجل العام. لبياناتهم الُمقرِّ
يتم الإعالن الق�شائي بمجرد اإر�شال البريد الإلكتروني اأو الر�شائل الن�شيَّة، وُيعتَبر اإعالنًا 

ل�شخ�س الخبير المطلوب اإعالنه.

املادة الثالثة
بها  المتعلق  الدعوى  بملف  الإلكتروني  الإعــالن  من  ن�شخة  باإيداع  المعني  الموظف  يلتزم 

الإعالن.

املادة الرابعة
ُين�شاأ �شجل اإلكتروني لِحْفظ الإعالنات الإلكترونية.

املادة اخلام�ضة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل – والموظفين كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل 

به من اليوم التالي لن�شره في الجريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 22جمادى الأولى 1438هـ
المـــوافــــــــق: 19 فـبــــــرايــــــــــــر 2017م



العدد: 3303–الخميس2 مارس 2017

7

وزارة الرتبية والتعليم
 قرار رقم )1975/م ع ن/2016(

 ب�ضاأن املوافقة على  الربامج الأكادميية
  امل�ضتحدثة مبوؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة

وزير التربية والتعليم، رئي�س مجل�س التعليم العالي:
بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العالي،

الترخي�ص  و�شروط  ومعايير  اإج��راءات  الئحة  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 
ل بالقرار رقم )1( ل�شنة 2012، وعلى الأخ�س المادة  لموؤ�ش�شات التعليم العالي الخا�شة، المعدَّ

ال�شابعة ع�شرة منه،
المنعقدة   )38( رقم  جل�شته  في  ال�شادر   )450( رقم  العالي  التعليم  مجل�س  قرار  وعلى 

بتاريخ 14 يونيو 2016م،
وبناًء على عْر�س الأمين العام لمجل�س التعليم العالي،

قرر الآتي:
املادة الأولى

اأوًل: جامعة العلوم التطبيقية:
بنك  �شاوث  لندن  التطبيقية وجامعة  العلوم  بين جامعة  تعاون علمي  اإبرام مذكرة  الموافقة على  اأ- 

ل�شت�شافة برامج اأكاديمية هند�شية.
ب- الموافقة على ا�شتحداث كلية جديدة بم�شمى كلية الهند�شة والتطوير، تقدم البرامج الهند�شية 

الم�شت�شافة من جامعة لندن �شاوث بنك، والمبينة اأدناه:
1- بكالوريو�س الهند�شة الإلكترونية والهند�شة الكهربائية.
2- بكالوريو�س الهند�شة الميكانيكية والت�شميم الهند�شي.

3- بكالوريو�س هند�شة الت�شالت وهند�شة ال�شبكات.
4- بكالوريو�س الهند�شة المعمارية وهند�شة الت�شاميم.

5- بكالوريو�س الهند�شة المدنية وهند�شة الت�شييد.
على اأن ت�شتكمل الجامعة كافة المتطلبات الأكاديمية والِبَنى التحتية من مختبرات واأع�شاء 
هيئة التدري�س، وكافة مالحظات الأمانة العامة قبل الإعالن عن قبول الطلبة في تلك البرامج، 
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ق فرق الفح�س التابعة لالأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي من توافرها، مع الإبقاء على  وَتَحقُّ
�شقف القبول الإجمالي للجامعة.

ج- الموافقة على اإبرام اتفاقية للتعاون العلمي بين جامعة العلوم التطبيقية وجامعة كاردف متروبوليتان 
البريطانية ل�شت�شافة برامج اأكاديمية في مجال المحا�شبة واإدارة الأعمال.

د- الموافقة على اإ�شافة البرنامجين اأدناه بالتعاون مع جامعة كاردف متروبوليتان البريطانية:
1- بكالوريو�س في المحا�شبة والمالية )باللغة الإنجليزية(.

2- بكالوريو�س في الإدارة ودرا�شات الأعمال )باللغة الإنجليزية(.
على اأن تلتزم الجامعة بتقديم خطة زمنية تبيِّن فيها الآلية المتبعة لإحالل البرامج الجديدة 
بدًل من البرامج الم�شابهة التي تقدمها الجامعة حاليًا، واأن ت�شتكمل كافة المتطلبات الأكاديمية 
والِبَنى التحتية من مختبرات واأع�شاء هيئة التدري�س، وكافة مالحظات الأمانة العامة لمجل�س 
التابعة  الفح�س  فرق  ق  وَتَحقُّ البرامج،  تلك  في  الطلبة  قبول  عن  الإعالن  قبل  العالي  التعليم 
الإجمالي  القبول  �شقف  على  الإبقاء  مع  توافرها،  من  العالي  التعليم  لمجل�س  العامة  لالأمانة 

للجامعة.

ثانياً: معهد البحرين للدرا�شات الم�شرفية والمالية:
والمالية  الم�شرفية  للدرا�شات  البحرين  معهد  بين  العلمي  للتعاون  اتفاقية  اإبرام  على  الموافقة  اأ- 

وجامعة �شتراثيكاليد البريطانية ل�شت�شافة برامج اأكاديمية.
�شتراثيكاليد  جامعة  مع  بالتعاون  الأعمال  اإدارة  في  الماج�شتير  برنامج  اإ�شافة  على  الموافقة  ب- 
اأعداد  مع  ليتوافق  حاليًا  المر�شود  البنكي  ال�شمان  بزيادة  المعهد  يلتزم  اأن  على  البريطانية، 
المعهد  على  كما  �شتراثيكاليد،  جامعة  من  الم�شت�شاف  البرنامج  في  قبولهم  المتوقع  الطلبة 
ا�شتكمال كافة المتطلبات الأكاديمية والِبَنى التحتية واأع�شاء هيئة التدري�س، وكافة مالحظات 
ق فرق  الأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي قبل الإعالن عن قبول الطلبة في تلك البرامج، وَتَحقُّ

الفح�س التابعة لالأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي من توافرها.

ثالثاً: الجامعة الملكية للبنات:
اأ- الموافقة على اإبرام مذكرة تفاهم بين الجامعة الملكية للبنات وجامعة وي�شت فرجينيا الأمريكية 

ل�شت�شافة برامج اأكاديمية.
اأكاديمية من كلية الهند�شة من جامعة وي�شت فرجينيا الأمريكية،  اإ�شافة برامج  ب- الموافقة على 
والبدء في تقديم برنامج البكالوريو�س في الهند�شة المدنية، حيث تخ�شع تلك البرامج لأحكام 
واأنظمة  له  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  العالي،  التعليم  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )3( رقم  القانون 

الجامعة الملكية للبنات.
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على اأن ت�شتكمل الجامعة كافة المتطلبات الأكاديمية والِبَنى التحتية من مختبرات واأع�شاء 
هيئة التدري�س، وكافة مالحظات الأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي قبل الإعالن عن قبول 
ق فرق الفح�س التابعة لالأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي من  الطلبة في تلك البرامج، وَتَحقُّ

توافرها.

املادة الثانية
على الأمين العام لمجل�س التعليم العالي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لن�شره 

في الجريدة الر�شمية. 

وزير الرتبية والتعليم
رئي�ص جمل�ص التعليم العايل

الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 22 ربيع الأول 1438هــ
الـمــوافـــــــــق: 21 دي�شمبـــــــر 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )9( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن الرتخي�ص بت�ضجيل نادي البحرين حِلْفظ اأ�ضالة الكالب

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
 بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 
في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 في �شاأن تنظيم �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية 

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

الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 
وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الترخي�س بجْمع المال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي البحرين لِحْفظ اأ�شالة الكالب،

قرر الآتي:
مادة - 1 -

ل نادي البحرين لِحْفظ اأ�شالة الكالب في �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية  ي�شجَّ
والثقافية تحت قيد رقم  )2/ن/اأج(.

مادة - 2 -
ين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي المرافق في الجريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من 

اليوم التالي لتاريخ الن�شر.      

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر في: 18 جمادى الأولى 1438هـ
المـوافــق: 15 فـبـــــــــــرايـــــــــر 2017م
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موؤ�ض�ضو نادي البحرين حِلْفظ اأ�ضالة الكالب

 دانة �شهي�شتد برتنزمن1

 ال�شيخ ر�شيد بن عي�شى بن عبداهلل اآل خليفة2

ال�شيخة مريم عي�شى عبداهلل اآل خليفة3 

جا�شم ال�شيد محمد حبيب اإبراهيم المو�شوي4

  5KARIN MARGARET ANDERSSON 

6 SIIRI KATARIINA BALET 

 7MCCANN  BERNADETTE CECILIA

 8SOFIE ANN KRISTIN HOLMSTROM

 9ELAINE GALBRAITH 

 فتحي فرج مرزوق المحمد10

 فرن�شي�س باتريك جوزيف باتري�شيا11
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 ملخ�ص النظام الأ�ضا�ضي
لنادي البحرين حِلْفظ اأ�ضالة الكالب

تن�س المادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن النادي قد تاأ�ش�س بمملكة البحرين في عام 
2017م تحت قيد رقم )2/ن/اأج( طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 
والهيئات الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة ال�شادر بالمر�شوم 

بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
ل النادي بوزارة العمل والتنمية الجتماعية وتثُبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية من  ُي�شجَّ
تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها في الجريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 
والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة  �شاأن تنظيم �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية  في 

العمل وال�شئون الجتماعية. 
مقر النادي ومركز اإدارته هو منزل 94 �شارع 6 مجمع 1002 الج�شرة  مملكة البحرين.

اأْن  لها  اأو الدخول في م�شاربات مالية، كما ل يجوز  بال�شيا�شة  للنادي ال�شتغال  ول يجوز 
تنت�شب اأو ت�شترك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبَّق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
تحقيق  على  بالعمل  البحرين  مملكة  في  بها  المعمول  القوانين  حــدود  في  النادي  يقوم   
الأهداف التالية، مع اأْخذ الموافقة الم�شبقة من اإدارة الرقابة وال�شحة الحيوانية، وبالتن�شيق 

مع الجهات الحكومية المخت�شة بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:
1- ت�شجيل وِحْفظ اأ�شالة الكالب وقيودها في مملكة البحرين.

2- ت�شجيل و اإ�شدار �شهادات اأ�شالة الكالب مع منظمات دولية تخت�س في اأ�شالة الكالب و�شاللتها.
 17.21.74 رقمها  والزراعة  البلديات  وزارة  ترخي�س  ح�شب  والأن�شطة  العمل  م�شيرة  موا�شلة   -3

بتاريخ 30 اأغ�شط�س ل�شنة 1974 ميالدية لنادي ِحْفظ اأ�شالة الكالب في البحرين.
4- تحكيم  الأن�شاب و �شاللتها ونوعية الأْفُخذ والأن�شل والن�َشب ل�شاللت الكالب الأ�شيلة  ومدى نقاوة 

اأ�شالتها.
اأْخذ  البحرين، مع  بها بمملكة  المعمول  القوانين  اأهدافه في حدود  النادي لتحقيق  ي�شعى 
الحكومية  الجهات  مع  وبالتن�شيق  الحيوانية،  وال�شحة  الرقابة  اإدارة  من  الم�شبقة  الموافقة 

المخت�شة بالعمل، بالو�شائل التالية:
اإقامة الفعاليات والموؤتمرات ذات العالقة بن�شاط النادي  بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات   -1

الحكومية المخت�شة.
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عقد الندوات والدورات وور�س العمل التدريبية في نف�س المجال بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من   -2
الجهات الحكومية المخت�شة.

اإ�شدار ن�شرات ومطبوعات ِوْفق اأهداف النادي المر�شومة بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات   -3
الحكومية المخت�شة.

اإن�شاء موقع اإلكتروني للنادي على �شبكة الإنترنت بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات الحكومية   -4
المخت�شة.

التعاون والتوا�شل مع جميع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات ال�شلة والعالقة   -5
باأهداف النادي.

وي�شتهدف النادي القيام بالأن�شطة الجتماعية.
وقد بيَّن النظام االأ�شا�شي �شروط الع�شوية في النادي، وهي على النحو التالي:

اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.  )1
2( اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك واأن ل يكون قد ُحِكم عليه في جريمة مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة اإل 

اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

م النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإلى: كما ق�شَّ
 1- الع�شوية العاملة.    2- الع�شوية المنت�شبة.  3- الع�شوية الفخرية.

وبيَّن النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
التََّظلُّم من  النادي، كما بينت المادة )17( من النظام حق الع�شو في  واإ�شقاط الع�شوية من 
له اأمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيًا  قرار ف�شْ

في هذا ال�شاأن.
الجمعية  اأن  اعتبر  فقد  للجمعية،  المختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ن  ت�شمَّ وقد 
العمومية هي ال�شلطة العليا في ر�ْشم �شيا�شة الجمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على 
العمومية  الجمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  َن  وَبيَّ واأع�شائها.  ولجانها  اأجهزتها  جميع 
باعها عند عقدها، والن�شاب القانوني الواجب  العادية منها وغير العادية وال�شروط الواجب اتِّ

توافره، وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية. كما حدَّ

الجمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  ت�شعة  من  يتكون  الإدارة  مجل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بيَّن  كما 
انتخابهم  ويتم  اأخــرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتين  لمدة  اأع�شائها  بين  من  العمومية 

بالقتراع ال�شري المبا�شر.
بتنفيذ  ويقوم  للجمعية،  التنفيذية  ال�شلطة  الإدارة هو  اأن مجل�س  الأ�شا�شي  النظام  واعتبر 
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ال�شيا�شة التي تر�شمها الجمعية العمومية والقرارات التي ت�شدرها؛ تحقيقًا لالأغرا�س الم�شروعة 
للجمعية. وبيَّن النظام االأ�شا�شي اخت�شا�شات المجل�ص و�شروط الع�شوية فيه وحقه في ت�شكيل 
د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  واأن اجتماعاته مرة كل �شهر، كما حدَّ اللجان المختلفة، 

وكيفية حل المجل�س.
وحول مالية النادي بيَّن النظام الأ�شا�شي اأن موارد النادي تتكون من: 

1( ر�ْشم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.
2( ا�شتراكات الأع�شاء.

ح بقبولها وزارة العمل و التنمية الجتماعية. 3( الهبات والتبرعات التي ت�شرِّ
اأْخذ  بعد  النادي  فيها  ي�شترك  اأو  يقيمها  التي  الخيرية  والأ�شواق  والمعار�س  الحفالت  4( اإيرادات 

موافقة  الجهات المخت�شة. 
5( الأرباح الناتجة عن ا�شتثمار اأموال النادي في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.  

لت�شيير  الالزمة  والدفاتر  بال�شجالت  النادي  احتفاظ  �شرورة  الأ�شا�شي  النظام  بيَّن  كما 
اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأْن تبداأ ال�شنة المالية للجمعية من اأول يناير 
وتنتهي في 31 دي�شمبر من كل عام، وُت�شتثَنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة المالية، بحيث 
تبداأ من تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها في الجريدة الر�شمية اإْن لم يكن في �شهر يناير، �شريطة اأْن يكون 
ال�شرف طبقًا لالئحة المالية للجمعية، وعلى �شرورة اأن يقوم مجل�س الإدارة بعْر�س الح�شاب 

الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.
لإيرادات  الختامية  الح�شابات  وتدقيق  المالية  المراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات النادي.
وقواعد حلِّه  تق�شيمه  اأو  النادي  اإدماج  وكيفية  تعديله  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  بيَّن  واأخيرًا 

اختياريًا اأو اإجباريًا والجهة التي توؤول اإليها اأموالها عند الحل.
وبعد اإتمام عملية الت�شفية يقوم الم�شفي بتوزيع الأموال الباقية على النوادي التي تعمل في 

ميدان عمل النادي.
د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال النادي اإليها.
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )11( ل�ضنة 2017
 ب�ضاأن اإلغاء ترخي�ص مركز البحرين العاملي لتطوير اأعمال البيع )بريدك(

 )موؤ�ض�ضة تدريبية خا�ضة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
التعليمية  الموؤ�ش�شات  1998ب�شاأن  ل�شنة   )25( رقم  بقانون  المر�شوم  على  الطــالع  بعد 

والتدريبية الخا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن الموؤ�ش�شات التدريبية الخا�شة،
وعلى القرار رقم )002/م  ت ت/2000( باإن�شاء موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة،

م من مالك الترخي�س لإلغاء الترخي�س، وا�شتنادًا اإلى الطلب المقدَّ

قرر الآتي:
مادة -1-

البحرين  مركز  لل�شادة  ت/2000(  ت  )002/م  رقم  بالقرار  ال�شادر  الترخي�س  ُيلغى 
 العالمي لتطوير اأعمال البيع ذ.م.م، والمقيَّد في ال�شجل التجاري تحت رقم )1-45872( با�شم
ـــــــردك( ـــــــي ــــــــال الـــــبـــــيـــــع )ب ــــــــم  مــــــركــــــز الـــــبـــــحـــــريـــــن الـــــعـــــالـــــمـــــي لــــتــــطــــويــــر اأع

.Bahrain International Retail Development Center W.L.L

مادة -2-
الجريدة  في  ن�شره  لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  المعنيين  على 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 24 جمادى الأولى 1438هـ
المــوافــــــــــق: 21 فـبـــرايـــــــــــــــر 2017م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )12( ل�ضنة 2017
 ب�ضاأن اإلغاء ترخي�ص اآر اآر �ضي ال�ضرق الأو�ضط

)موؤ�ض�ضة تدريبية خا�ضة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
التعليمية  الموؤ�ش�شات  1998ب�شاأن  ل�شنة   )25( رقم  بقانون  المر�شوم  على  الطــالع  بعد 

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

وعلى القرار رقم )001/اأ �س م ت/2006( باإن�شاء موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة،
م من مالك الترخي�س لإلغاء الترخي�س، وا�شتنادًا اإلى الطلب المقدَّ

قرر الآتي:
مادة -1-

�شي  اآر  اآر  لل�شادة �شركة  بالقرار رقم )001/اأ �س م ت/2006(  ال�شادر  الترخي�س  ُيلغى 
 ال�شرق الأو�شط �س.�س.و، والمقيَّد في ال�شجل التجاري تحت رقم )1-59821( با�شم اآر اآر �شي

.Rrc Middle East S.P.C ال�شرق الأو�شط 

مادة -2-
الجريدة  في  ن�شره  لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  المعنيين  على 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 24 جمادى الأولى 1438هـ
المــوافــــــــــق: 21 فـبـــرايـــــــــــــــر 2017م



العدد: 3303–الخميس2 مارس 2017

17

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )13( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن الرتخي�ص بت�ضجيل جمعية البيارق البي�ضاء

وزير العمل والتنمية الجتماعية: 
بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 
في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 في �شاأن تنظيم �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية 

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

الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 
وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الترخي�س بجْمع المال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي لجمعية البيارق البي�شاء،

قرر الآتي:
مادة - 1 -

ل جمعية البيارق البي�شاء في �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية تحت  ت�شجَّ
قيد رقم  )4/ج/اأج(.

مادة - 2 -
ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي المرافق في الجريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من 

اليوم التالي لتاريخ الن�شر.      

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان
�شدر في: 24 جمادى الأولى 1438هـ 
الموافـــق: 21 فـــبــــــرايـــــــــــر 2017م
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بيان باأ�ضماء الأع�ضاء املوؤ�ض�ضني
جلمعية البيارق البي�ضاء

1- هاني عزيز مقار �شالح.
2- عبدالعزيز يو�شف عبدالعزيز حمزة.

3- �شادق ال�شيد مهدي كاظم علوي.
4- نورة محمد اأحمد ح�شن ال�شمالن.
5- محمد وليد ها�شم خليل الم�شري.

6- فخرية �شعبان غالم ديري.
7- �شهام نا�شر ح�شين �شليبيخ.

8- مايكل اأنور �شالح يادكار.
9- محمد عبداهلل حبيب �شفنديار.

10- �شهناز جابر حاجي جمال.
11- ه�شام عبداهلل بدير عبدالباقي.

12- عبداهلل فوؤاد خليل اإبراهيم خيري.
13- جمانة رعد ال�شيد �شعد عبدالرزاق عبداهلل.
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ملخ�ص النظام الأ�ضا�ضي
جلمعية البيارق البي�ضاء

 
البحرين  بمملكة  تاأ�ش�شت  قد  الجمعية  اأن  على  الأ�شا�شي  النظام  من  الأولى  المادة  تن�س 
في عام 2017م تحت قيد رقم )4/ج/اأج( طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة ال�شادر 

بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثُبت  والتنمية الجتماعية،  العمل  بوزارة  الجمعية  ل  ُت�شجَّ
ل�شنة  الوزاري رقم )2(  القرار  الر�شمية، طبقًا لأحكام  الجريدة  ت�شجيلها في  ن�ْشر  تاريخ  من 
1990 في �شاأن تنظيم �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية الخا�شعة لإ�شراف 

وزارة العمل وال�شئون الجتماعية. 
مقر الجمعية ومركز اإدارتها هو مبنى B0001 ، مكتب 918، الطابق التا�شع، طريق 365، 

مجمع Bahrain World Trade Center 316، المنامة، مملكة البحرين.
ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول في م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن 
تنت�شب اأو ت�شترك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبَّق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
الموافقة  اأْخذ  وبعد  البحرين  مملكة  في  بها  المعمول  القوانين  حدود  في  الجمعية  وتقوم 

الم�شبقة من الجهات المخت�شة بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:
العمل على دعم ون�شر ثقافة ال�شالم وقبول الآخر، من  خالل بث روح التعاطف وتعزيز العالقات   -1
العالمي  ِلما ن�س عليه د�شتور مملكة البحرين والإعالن  ِوْفقًا  الأ�شا�شية  الودية و�شمان الحقوق 

لحقوق الإن�شان والعهود والمواثيق الدولية الأخرى.
الآخر  وقبول  المتبادل  والحترام  والنفتاح  والعدل  المعرفة  اإلى  الم�شتند  الحوار  مبداأ  تر�شيخ   -2

ورْف�س الكراهية، مع العتراف بدور الحوار  الفعال والمو�شوعي في اإيجاد مجتمع متكاتف.
دعم التعاي�س والت�شامح  بين اأطياف المجتمع، في وحدة متنوعة تقوم على التوا�شع والتعاطف،   -3

مقدمين بع�شنا البع�س في الكرامة، في بيئة متناغمة من النوع الفكري والثقافي والديني.
وبعد  البحرين  بمملكة  بها  المعمول  القوانين  في حدود  اأهدافها  لتحقيق  الجمعية  وت�شعى 

اأْخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات المخت�شة وبالتن�شيق معها، بالو�شائل التالية:
بهدف  والثقافية؛  الجتماعية  الفعاليات  ومختلف  وندوات  عمل  وور�س  موؤتمرات  وتنظيم  عْقد   -1

تر�شيخ مبداأ ال�شالم والتفاهم.
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لتحقيق  والجتماعي  والثقافي  الإن�شاني  الجانب  تبرز  دورية  باإ�شدارات  الجمعية  اأن�شطة  توثيق   -2
ال�شالم للوطن  والعالم باأ�شره.

اإن�شاء موقع على �شبكة الإنترنت يخت�س بن�شر ثقافة الجمعية واأن�شطتها بعد اأْخذ موافقة الجهات   -3
الحكومية المخت�شة.

وت�شتهدف الجمعية القيام بالأن�شطة الجتماعية:
وقد بيَّن النظام االأ�شا�شي �شروط الع�شوية في الجمعية، وهي على النحو التالي:

1( اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.
2( اأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.

3( اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك واأن ل يكون قد ُحِكم عليه في جريمة مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة 
اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

م النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإلى: كما ق�شَّ

   1- الع�شوية العاملة.  2- الع�شوية المنت�شبة.  3- الع�شوية الفخرية.
وبيَّن النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
واإ�شقاط الع�شوية من الجمعية، كما بينت المادة )17( من النظام حق الع�شو في التََّظلُّم من 
قرار ف�شله اأمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيًا 

في هذا ال�شاأن.
الجمعية  اأن  اعتبر  فقد  للجمعية،  المختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ت�شمن  وقد 
العمومية هي ال�شلطة العليا في ر�ْشم �شيا�شة الجمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على 
العمومية  الجمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  وبيَّن  واأع�شائها.  ولجانها  اأجهزتها  جميع 
العادية منها وغير العادية، وال�شروط الواجب اتباعها عند عْقدها والن�شاب القانوني الواجب 

توافره وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية. كما حدَّ

كما بيَّن النظام الأ�شا�شي اأن مجل�س الإدارة يتكون من 9 اأع�شاء تنتخبهم الجمعية العمومية 
بالقتراع  انتخابهم  ويتم  اأخــرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتين  لمدة  اأع�شائها  بين  من 

ال�شري المبا�شر.
بتنفيذ  ويقوم  للجمعية،  التنفيذية  ال�شلطة  الإدارة هو  اأن مجل�س  الأ�شا�شي  النظام  واعتبر 
ال�شيا�شة التي تر�شمها الجمعية العمومية والقرارات التي ت�شدرها تحقيقًا لالأغرا�س الم�شروعة 
للجمعية. وبيَّن النظام االأ�شا�شي اخت�شا�شات المجل�ص و�شروط الع�شوية فيه وحقه في ت�شكيل 
َد النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  واأن اجتماعاته مرة كل �شهر. كما َحدَّ اللجان المختلفة، 
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وكيفية حل المجل�س.
وحول مالية الجمعية بيَّن النظام الأ�شا�شي اأن موارد الجمعية تتكون من: 

ر�ْشم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.  )1
ا�شتراكات الأع�شاء.  )2

ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية. الهبات والتبرعات التي ت�شرِّ  )3
اأْخذ  اأو ت�شترك فيها الجمعية بعد  اإيرادات الحفالت والمعار�س والأ�شواق الخيرية التي تقيمها   )4

موافقة الجهات المخت�شة.
والتنمية  العمل  وزارة  موافقة  اأْخذ  وبعد  للقانون  ِوْفقًا  الإدارة  مجل�س  يقبلها  اأخرى  موارد  اأية   )5

الجتماعية.
الأرباح الناتجة عن ا�شتثمار اأموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.  )6

لت�شيير  بيَّن النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ الجمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة  كما 
اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأن تبداأ ال�شنة المالية للجمعية من اأول يناير 
وتنتهي في 31 دي�شمبر من كل عام، وُت�شتثَنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة المالية بحيث 
تبداأ من تاريخ ن�شر ت�شجيلها في الجريدة الر�شمية اإْن لم يكن في �شهر يناير، �شريطة اأن يكون 
ال�شرف طبقًا لالئحة المالية للجمعية، وعلى �شرورة اأن يقوم مجل�س الإدارة بعْر�س الح�شاب 

الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.
لإيرادات  الختامية  الح�شابات  وتدقيق  المالية  المراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات الجمعية.
واأخيرًا بيَّن النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج الجمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلها 

اختياريًا اأو اإجباريًا والجهة التي توؤول اإليها اأموالها عند الحل.
وبعد اإتمام عملية الت�شفية يقوم الم�شفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل 

في ميدان عمل الجمعية.
د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال الجمعية اإليها.
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م�ضرف البحرين املركزي

 قرار رقم )12( ل�ضنة 2017
  ب�ضاأن ال�ضروط الواجب توافرها يف ال�ضريك املت�ضامن

 يف �ضَراكات ال�ضتثمار املحدودة

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون 

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2016 ب�شاأن �شَراكات ال�شتثمار المحدودة، وعلى الأخ�س 

المادة )3( منه،
وبناًء على عْر�س المدير التنفيذي لرقابة الموؤ�ش�شات المالية،

قرر الآتي:
املادة )1(

المبيَّنة قرين كل  المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  القرار، تكون  اأحكام هذا  في تطبيق 
منها، ما لم يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.
الم�ضرف: م�شرف البحرين المركزي.

القانون: القانون رقم )18( ل�شنة 2016 ب�شاأن �شَراكات ال�شتثمار  المحدودة. 
م  تنظِّ توجيهات  يت�شمن  والذي  الم�شرف  من  ال�شادر  التوجيهات  مجلد  التوجيهات:  مجلد 

عمل الخدمات الخا�شعة للرقابة.
ال�ضراكة: اأيٌّ من �شَراكات ال�شتثمار المحدودة المن�شاأة ِوْفقًا لأحكام القانون رقم )18( ل�شنة 

2016 ب�شاأن �شَراكات ال�شتثمار المحدودة.
العتباري  ال�شخ�س  �شكل  يتخذ  الذي  المت�شامنين  ال�شركاء  من  المت�ضامن:اأيٌّ  ال�ضريك 

والم�شار اإليه في المادة الثالثة من هذا القرار.
الن�ضاط: اأيٌّ من الأن�شطة الم�شار اإليها في المادة )2( من القانون رقم )18( ل�شنة 2016 ب�شاأن 

�شَراكات ال�شتثمار المحدودة.
املادة )2(

اإن�شاء  طلب  حالة  في  �شواء  المت�شامن،  ال�شريك  على  الخطية  موافقته  الم�شرف  يمنح 
ا�شتيفاء  بعد  وذلك  قائمة،  �شراكة  في  المت�شامن  ال�شريك  تغيير  حالة  في  اأو  جديدة  �شراكة 
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ال�شروط المن�شو�ص عليها في القانون ومجلد التوجيهات وهذا القرار.

املادة )3(
ُي�شتَرط في ال�شريك المت�شامن ما يلي:

له  الممنوح  الترخي�س  بموجب  موؤهاًل  يكون  اأن  يجب  الم�شرف،  ِقَبل  من  له  �شًا  مرخَّ كان  اإذا   -1
للقيام بالن�شاط المراد مزاولته وِوْفقًا ِلما ورد في مجلد التوجيهات المعني.

�شًا  له خارج المملكة، يجب اأن: اإذا كان مرخَّ  -2
�ص له خارج  ي�شمح مجلد التوجيهات الخا�ص بالن�شاط المطلوب مزاولته، بقيام المرخَّ اأ- 

المملكة بمزاولة هذا الن�شاط .
ال�شلطات  لمتطلبات  ِوْفقًا  وذلك  بلده،  في  ذاته  الن�شاط  بمزاولة  له  حًا  م�شرَّ يكون  ب- 

الرقابية في ذلك البلد.
ج - يكون خا�شعًا لإ�شراف �شلطة رقابية مقبولة لدى الم�شرف.

د - يكون ذا خبرة مقبولة و�شمعة جيدة بح�شب تقدير الم�شرف.
هـ - يكون ذا مالءة مالية مقبولة بح�شب تقدير الم�شرف.

و - يتعهد كتابيًا للم�شرف باللتزام بقوانين ولوائح وقرارات وتوجيهات الم�شرف ذات 
ال�شلة.

�س له من ِقَبل الم�شرف اأو  �شها مرخَّ اإذا كان ال�شريك المت�شامن �شركة ذات غر�س خا�س يوؤ�شِّ  -3
�س له من خارج المملكة، يجب اأن تتوافر فيها ما يلي: مرخَّ

الموافقة  على  الح�شول  بعد  مقفلة  بحرينية  م�شاهمة  �شركة  �شكل  ال�شركة  تتخذ  اأن  اأ - 
الخطية من الم�شرف على ذلك. 

�ص له من خارج المملكة لذات ال�شروط المذكورة  اأن يخ�شع  موؤ�ش�ص ال�شركة المرخَّ ب- 
في الفقرة )2( من هذه المادة.

املادة )4(
على الإدارات المخت�شة في الم�شرف تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم التالي 

لن�شره في الجريدة الر�شمية.

حمافظ م�ضرف البحرين املركزي
ر�ضيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الأولى 1438هــ
المـــوافـــــــــق: 26 فـبـــرايــــــــــــــــر 2017م
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م�ضرف البحرين املركزي

 قرار رقم )13( ل�ضنة 2017 
ب�ضاأن �ضروط احل�ضول على موافقة م�ضرف البحرين املركزي

على اإن�ضاء  �ضَراكات ال�ضتثمار املحدودة 

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون 

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري،

وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2016 ب�شاأن �شَراكات ال�شتثمار المحدودة، وعلى الأخ�س 
المادة )6( منه،

وبناًء على عْر�س المدير التنفيذي لرقابة الموؤ�ش�شات المالية،

قرر الآتي:
املادة )1(

المبيَّنة قرين كل  المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  القرار، تكون  في تطبيق احكام هذا 
منها، ما لم يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

الم�ضرف: م�شرف البحرين المركزي.
القانون: القانون رقم )18( ل�شنة 2016 ب�شاأن �شَراكات ال�شتثمار  المحدودة. 

ال�ضراكة: اأيٌّ من �شَراكات ال�شتثمار المحدودة المن�شاأة ِوْفقًا لأحكام القانون.
م الطلب: اأيُّ �شخ�س يتقدم بطلب الح�شول على موافقة من الم�شرف لإن�شاء ال�شَراكة. مقدِّ

الن�ضاط: اأيٌّ من الأن�شطة الم�شار اإليها في المادة )2( من القانون.
ال�ضريك المت�ضامن: اأيٌّ من ال�شركاء الم�شار اإليهم في البند )اأ( من الفقرة )3( من المادة 

)3( من القانون.
م  تنظِّ توجيهات  يت�شمن  والذي  الم�شرف  من  ال�شادر  التوجيهات  مجلد  التوجيهات:  مجلد 

عمل الخدمات الخا�شعة للرقابة.
ال�شجل  لقانون  وفقًا  التجاري  ال�شجل  بَم�ْشك  المخت�شة  الإدارية  الجهة  المخت�ضة:  الإدارة 

التجاري.
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املادة )2(
م الطلب لل�شروط المن�شو�ص  يمنح الم�شرف موافقته على اإن�شاء ال�شَراكة بعد ا�شتيفاء مقدِّ

عليها في القانون ومجلد التوجيهات وهذا القرار.

املادة )3(
ُي�شتَرط عند التقدم بطلب اإن�شاء �شَراكة موافاة الم�شرف بما يلي:

بعد  وذلك  للم�شرف،  الإلكتروني  الموقع  من  عليها  الح�شول  يمكن  والتي  التالية  ال�شتمارات   -1
تعبئتها، وهى:

اأ - ا�شتمارة طلب الموافقة على اإن�شاء �شَراكة ا�شتثمارية محدودة.
- ا�شتمارة الطلب الخا�شة بالن�شاط المراد مزاولته وفقا الأحكام مجلد التوجيهات.

- ا�شتمارة طلب الموافقة على ال�شريك المت�شامن اأو ال�شركاء المت�شامنين واإْن تعددوا.
ب - جميع الم�شتندات المطلوبة والم�شار اإليها في مجلد التوجيهات.

رة بموجب القانون.   ج -  ما يفيد �شداد الر�شوم المقرَّ

املادة )4(
المادة )3( من هذا  في  الواردة  ومرفقاته  ال�شَراكة  اإن�شاء  بدرا�شة طلب  الم�شرف  يقوم 
ِوْفقًا الأحكام القانون ومجلد التوجيهات  ق من ا�شتيفائه لل�شروط الالزمة، وذلك  القرار للتََّحقُّ
المراد  الن�شاط  بح�شب  التوجيهات  مجلد  في  عليها  المن�شو�ص  المدة  خالل  القرار،  وه��ذا 
مزاولته. وللم�شرف اأْن يطلب اإجراء ما يراه منا�شبًا من تعديالت على الطلب وا�شتيفاء ما يلزم 

للبت فيه.

املادة )5(
يجوز للم�شرف مْنح الموافقة المبدئية لإن�شاء ال�شَراكة وت�شجيلها لدى الإدارة المخت�شة،  

بعد ا�شتيفاء ما يلي:
م الطلب قد ا�شتوفى جميع الم�شتندات والمتطلبات الم�شار اإليها في المادتين )3(  اأن يكون مقدِّ  -1

و)4( من هذا القرار.
المت�شامنين  ال�شركاء  اأو  المت�شامن  ال�شريك  على  الخطية  الم�شرف  موافقة  على  الح�شول   -2

بح�شب الأحوال.

املادة )6(
م الطلب اأو  يتعيَّن للح�شول على موافقة الم�شرف النهائية باإن�شاء ال�شَراكة اأْن يكون مقدِّ

من يمثله قد ا�شتوفى الم�شتندات الآتية:
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ن�شخة موثَّقة من اتفاق ال�شَراكة.  -1
ن�شخة موثَّقة من العقد والنظام الأ�شا�شي لتاأ�شي�س �شركة ال�شريك المت�شامن، في حالة ال�شركة   -2

ذات الغر�س الخا�س.
مجلد  في  عليها  المن�شو�س  الفترة  خالل  كتابيًا  بقراره  الطلب  م  مقدِّ الم�شرف  ويخِطر 

التوجيهات بح�شب الن�شاط المراد مزاولته.
ويجوز للم�شرف اأْن يفر�ص اأية �شروط يرى �شرورة االلتزام بها في حالة موافقته على طلب 

اإن�شاء ال�شَراكة.

املادة )7(
ُي�شِدر الم�شرف قرارًا برْف�ص طلب اإن�شاء ال�شَراكة اإذا لم يكن م�شتوفيًا لل�شروط المن�شو�ص 

م الطلب كتابة بما يلي: عليها في القانون ومجلد التوجيهات وهذا القرار، على اأن ُيخِطر مقدِّ
القرار ال�شادر بالرف�س والأ�شباب التي ُبِنَي عليها.  -1

المدة المحددة للتََّظلُّم من هذا القرار، على األ تقل عن ثالثين يومًا من تاريخ الإخطار.  -2

املادة )8(
المدة  في  وذلك  طلبه،  برْف�س  ال�شادر  الم�شرف  قرار  من  التََّظلُّم  الطلب  م  لمقدِّ يجوز 
به  بًا، ومرَفقة  التََّظلُّم م�شبَّ اأْن يكون  ال�شاأن، على  ال�شادر بهذا  الم�شرف  المقررة في خطاب 

م اإلى المدير التنفيذي المعِني بالم�شرف. دة له، واأْن يقدَّ الم�شتندات الموؤيِّ
وعلى الم�شرف البت في التََّظلُّم واإخطار المتظلِّم بالقرار ال�شادر ب�شاأنه خالل ثالثين يومًا 

من تاريخ تقديم التََّظلُّم.

املادة )9(
على الإدارات المخت�شة في الم�شرف تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم التالي 

لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

حمافظ م�ضرف البحرين املركزي
ر�ضيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الأولى 1438هــ
المـــوافـــــــــق: 26 فـبـــرايــــــــــــــــر 2017م
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اإعالنات مركز امل�ضتثمرين

اإعالن رقم )262( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية 

الى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 
ال�شيد/ محمد  اإليه  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
ح�شين ح�شن المير، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مير لالإلكترونيات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
19234، طالبًا تحويل الفرع رقم )5( من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 
)األف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ THALIYADATH MOHANDAS، الهندي الجن�شية �شريكًا في ال�شركة.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )263( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة معفاة، مقيمة

اإلى �ضركة ال�ضخ�ص الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة 
وال�شتثمار(،  للتنمية  الأفريقية  )ال�شودانية  ا�شم  تحمل  التي  المقيمة  المعفاة،  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 27941، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 
بن  �شليمان  ال�شيد/  اإلى  ملكيتها  واأيلولة  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد، 

عبدالعزيز ال�شالح الراجحي، ال�شعودي الجن�شية. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )264( ل�ضنة  2017  
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية

�ضركة )الدانة لإدارة املطاعم ذ�م�م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم 
المطاعم  لإدارة  )الدانة  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  الأمير،  مبارك  ح�شن 
ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 54793، 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 بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

.2001
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )265( ل�ضنة  2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية

�ضركة )ماجيك كيدز للتجارة/ ت�ضامن(
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدان/ محمد 
علوي عبدالعزيز نا�شر، ومحمد باقر جعفر مهدي نا�شر، مالكا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )ماجيك كيدز 
اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية  اإ�شهار انتهاء  للتجارة/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 75150، طالَبين 

اختيارية، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )266( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية 

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 
 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
محمد يو�شف المن�شور، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )غاز الوطني(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
7835، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 
10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيد/ محمد ذاكر ح�شين محمد عبدالجليل �شيخ نظام 

الدين، وال�شيد/ اإم دي اأ�شرف الدين كيه اإم دي م�شلم ميا، وال�شيد/ حبيب �شاه �شعفور، �شركاء في ال�شركة. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )267( 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/ عمر خليفة 
�شاهين خلفان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نيورو براند للدعاية والإعالن(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 87585، طالبًا تغيير الو�شع القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحرينـي. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )268( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية 
�ضركة )راما 2 العقارية �ص��ص�و(

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب �شركة )اإيه 
اإ�س بي بي للعمالء القاب�شة ذ.م.م(، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )راما 2 العقارية �س.�س.و(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 88992-1، طالبين اإ�شهار انتهاء اعمال ت�شفية ا�شركة )راما 2 العقارية �س.�س.و( 
ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم 

بقانون )21( ل�شنة 2001.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )269( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية �ضركة 

)ال�ضرق الأو�ضط للتوزيع والت�ضويق "ميدمارك" �ص�م�ب�م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )ال�شرق الأو�شط للتوزيع والت�شويق "ميد مارك" �س.م.ب/ مقفلة(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 33353، طالبين 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 بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )270( ل�ضنة 2017 
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية 

�ضركة )�ضتيا نريانا للمقاولت/ ت�ضامن(
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه كل من كوكب علي 
اإبراهيم الماجد و�شاتيا نرايان تيلو، �شاحبا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )�شتيا نريانا للمقاولت/ ت�شامن(، 
و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالَبين   ،105302 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )271( ل�ضنة  2017  
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية
�ضركة )اإف بي داميوندز ذ�م�م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالرحمن 
التي تحمل ا�شم )اإف بي دايموندز ذ.م.م(،  الم�شئولية المحدودة  ال�شركة ذات  نيابة عن  علي �شقر العطاوي، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 97175، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قفيدها 

من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )272( ل�ضنة 2017 
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 

اإلى �ضركة ت�ضامن
 

قيومجي  اإليه مكتب  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
واأ�شليم للمحاماة، نيابة عن ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )جورج كرم للعقارات ذ.م.م(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 81829، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، ملكًا 

لل�شركاء ذاتهم وبنف�س رقم القيد، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اعالن رقم )273( ل�ضنة 2016
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية 

ايل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ لطيفة 
اإبراهيم العو�شي، �شاحبة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإنرجايرد مايندز لالإعالنات(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 66966، طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة الم�شمى )مقاولت مدينة العو�شي(، اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة، واإدخال ال�شيد/ �شونيل لرن�س نزرت �شريكًا في ال�شركة، واأْن ي�شبح ا�شمها التجاري )�شركة 

مقاولت مدينة العو�شي ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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



العدد: 3303–الخميس2 مارس 2017

31

اإعالن رقم )274( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإلى موؤ�ض�ضة فردية
 

اإليه مكتب عبدالعال  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
للمقاولت  المخيمر  )الموؤيد  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  للتدقيق،  الخليج 
يو�شف  )تنجيدات  الم�شمى  ال�شركة  الثالث  الفرع  تحويل  طالبًا   ،6254 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(، 
البناء( اإلى موؤ�ش�شة فردية مملوكة لل�شيد/ يو�شف محمد اأحمد عبداهلل البناء، وذلك بموجب اإقرار التنازل عن 

الفرع المذكور.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )275( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية
اإلى �ضركة ال�ضخ�ص الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك الموؤ�ش�شة 
الفردية التي تحمل ا�شم )�شيدلية الجفير(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 64743، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 
للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، 
اأن  اإلى المالك الجديد ال�شيد/ فيا�س ح�شين �شيخ، الهندي الجن�شية، وعلى  نظرًا لتنازل المالك ال�شابق عنها 

ي�شبح ال�شم التجاري لل�شركة )�شيدلية اأوربت �س.�س.و(. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )276( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية �ضركة 

)الأقرع فار�ص التيتون �ص��ص�و( 
 

فار�س  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
محمد نجيب اأحمد التيتون، نيابًة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الأقرع فار�س التيتون �س.�س.و(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 99424، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها 
من ال�شجل التجاري، ا�شتنادًا اإلى المواد من رقم )320( لغاية رقم )344( من قانون ال�شركات التجارية رقم 

)21( ل�شنة 2001. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )277( 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 اأ�شحاب ال�شركة 
ر للعقارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 83660،  ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بوابة الدُّ
طالبين تغيير الو�شع القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان 

وخم�شون األف( دينار بحريني. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

  اإعالن رقم )278( 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 اأ�شحاب ال�شركة 
 ،69438 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  المن�شورة  )ق�شر  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
ال�شركاء،  وذات  القيد  رقم  وبنف�س  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )279( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 

اإلى �ضركة ال�ضخ�ص الواحد 
 

جواد  �شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شرق الأو�شط ذ.م.م(،  التي تحمل ا�شم )كايزر  الم�شئولية المحدودة  ال�شركة ذات  نيابة عن  حبيب و�شركاه، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 70098، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة ذات الم�شئولية المحدودة اإلى �شركة 
ال�شخ�س الواحد، بناًء على تنازل ال�شيد/ نيتا رامباي كورانيا عن كامل ح�ش�شه التي تبلغ ن�شبتها 50% من راأ�س 

المال وعدد )100( ح�شة لت�شبح ال�شركة مملوكة اإلى ال�شيد/ كيتن رلمباي كورانيا.  
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )280( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 

اإلى �ضركة ال�ضخ�ص الواحد
 

جهاد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ا�شم )النبهان لال�شت�شارات ذ.م.م(،  التي تحمل  الم�شئولية المحدودة  ال�شركة ذات  النبهان، مالك  عبدالقادر 
اإلى �شركة ال�شخ�س  الم�شجلة بموجب القيد رقم 98976، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
الواحد، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، بناًء على تنازله عن كامل ح�ش�شه في ال�شركة، 

لت�شبح مملوكة بالكامل لل�شريكة ا�شيدة/ فاطمة عبداهلل محمد جا�شم. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )281( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شاليني 
الم�شجلة  �س.�س.و(،  كون�شلتن�شي  ا�شم )كومبري هين�شيف  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  فاز،  ريتا 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  الو�شع  تغيير  طالبًة   ،1-89972 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، واأن ت�شجل ملكيتها لكل من ال�شيدة/ �شاليني 

ريتا فاز، الهندية الجن�شية، وال�شيد/ اأو�شليد جوزيف فاز، الهندي الجن�شية. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن )282( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية �ضركة 

 )اأمبول�ص تيك تريدينج �ضريفي�ض�ضز ذ�م�م( 
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأمبول�س تيك تريدينج �شيرفي�ش�شز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 87563، طالبين 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 بالمر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )283( ل�ضنة  2017  
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية

فرع ال�ضركة الأجنبية )بنج لويد ليمتد(

ال�شيد/ ح�شين  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
عبدالباقي محمد مح�شن نا�شر، نيابة عن فرع ال�شركة الأجنبية التي تحمل ا�شم )بنج لويد ليمتد(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 77399، والذي يعمل في مملكة البحرين، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية الفرع الم�شار اإليه 
بالمر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  التجاري، وفقًا لأحكام قانون  ال�شجل  ت�شفية اختيارية و�شطب قيده من 

بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )284( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن اإ�ضهار اأعمال ت�ضفية �ضركه

)م�ضر بل�ص للمقاولت �ص��ص�و( 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ خيرية 
ح�شن مح�شن ماجد، �شاحبة �شركه ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )م�شر بل�س للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة 
من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًة   ،100941 رقم  القيد  بموجب 

ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )285( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد 

ايل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإم دي اأكتر 
ح�شين، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )نيو فيجول لال�شت�شارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 98096، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
لال�شت�شارات  فيجول  )نيو  التجاري  ال�شركة  ا�شم  ي�شبح  واأن  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره 

ذ.م.م(، واإدخال ال�شيد/ عبدالرحيم مفي جوفرن مياه �شريكًا في ال�شركة. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )286( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن تخفي�ص راأ�ضمال �ضركة
)يرثب للمقاولت �ص��ص�و(

ال�شيد/ جعفر  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
عبا�س علي خلف، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )يثرب للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 34920، طالبًا تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 100،000 )مائة األف( دينار بحريني اإلى 10،000 )ع�شرة 

اآلف( دينار بحريني. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )287( ل�ضنة  2017
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية

�ضركة )اأر�ص الرافدين للتجارة �ص��ص�و(

ال�شيد/ جعفر  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
مو�شى جعفر مح�شن طاهر، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأر�س الرافدين للتجارة �س.�س.و(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم87688 ، 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 بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

 اإعالن رقم )288( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع موؤ�ض�ضة فردية
اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإليه ال�شيد/ جا�شم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
محمد عي�شى عبداهلل اإ�شحاقي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بايتك كمبيوتر(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 96533-1، طالبًا تحويل الفرع رقم )1( من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 
 ،BASHEER KATTUPPARUTHY ال�شيد/  واإدخال كل من  1250 )األف ومائتان وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، 

وال�شيد/ NAJEEB VAZHAYIL MEETHAL �شريكين في ال�شركة. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )289( ل�ضنة  2017  
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية
 �ضركة )ما�ضا كونرتاكتينغ ذ�م�م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب )محامون 
)ما�شا  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  القانونية(،  وال�شت�شارات  للمحاماة 
كونتراكتينغ ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 101842، 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 بالمر�شوم بقانون 

رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )290( 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 مالك الموؤ�ش�شة 
ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،31577 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  التجاري(،  الو�شل  )مكتب  ا�شم  تحمل  التي  الفردية 
القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( 

دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )291( ل�ضنة 2017 
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية �ضركة 

)الرثى العاملية للتجارة واخلدمات �ص��ص�و(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيخة فاطمة 
والخدمات  للتجارة  العالمية  )الثرى  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  اآل خليفة،  عبداهلل محمد 
اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  رقم 80279، طالبًة  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(، 
و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون )21( ل�شنة 

.2001
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )292( ل�ضنة  2017  
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد

اإلى موؤ�ض�ضة فردية

ال�شيد/ محمد  اإليه  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
جعفر محمد ها�شم، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإم جاي �شي للتنظيفات وال�شيانة �س.�س.و(، 
اإلى موؤ�ش�شة فردية،  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 98174، طالبًا  الم�شجلة بموجب 

وبنف�س رقم القيد التجاري. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )293( ل�ضنة  2017  
ب�ضاأن اإ�ضهار انتهاء اأعمال ت�ضفية

�ضركة )احتاد اخلربات لال�ضت�ضارات ذ�م�م(

ب�شام  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات  نيابة عن  وال�شيد/ محمود خالد محمود عبدالر�شيد عبدالغني،  �شريف حاتم  عبدالحميد محمد 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  لال�شت�شارات  الخبرات  )اتحاد  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية 
82835، طالَبين 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 بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )294( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع 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/ نرج�س 
عبداهلل علي محمد فولذ، �شاحبة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )باب الخليج الإلكترونية(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 15282-10، طالبًة تحويل الفرع العا�شر من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، على اأْن ي�شبح ا�شم ال�شركة )�شباب الخليج الإلكترونية ذ.م.م(، 

واإدخال ال�شيد/ محمد وجيد خان، الباك�شتاني الجن�شية �شريكًا في ال�شركة بن�شبة %49.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )295( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمود 
ب�شم اهلل ح�شين حبيب محمد ال�شماهيجي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )جيت فليم التجارية 
�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 98485، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
جميع  عن  المالك  تنازل  بعد  وذلك  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات 
حقوقه في الموؤ�ش�شة ثم ال�شركة اإلى كل من ال�شيد/ محمد �شليمان اأمد محي الدين وال�شيد/ نازر بالث وال�شيد/ 

مادو كارفيليل جورج، الهنود الجن�شية.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )296( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ال�ضخ�ص الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمود 
نا�شر ح�شين ح�شن مير، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دا�س للمعادن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

50920-2، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )297( 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/ دعاء 
محمد علي ح�شن خيري، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تنجيدات بابا �شيد(، الم�شجلة بموجب القيد 
وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  ع�شر  الثاني  الفرع  تحويل  طالبًة   ،1-66562 رقم 
للتجارة  واأبي�س  )اأحمر  التجاري  ال�شركة  ا�شم  ي�شبح  واأْن  بحرينيًا،  دينارًا  وخم�شون(  )مائتان   250 مقداره 

ذ.م.م(، واإدخال ال�شيد/ SIJU KURIACKOSE KANNETHU �شريكًا في ال�شركة. 
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )298( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد 
اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة  

اإليه ال�شيد/ مختار  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
اإبراهيم ال�شيد بدر، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأبراج المختار للعقارات �س.�س.و(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 83176، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
�شرف  اأمين  اأمين محمد  ال�شيد/  واإدخال  بحريني،  دينار  األف(  وخم�شون  )مائتا   250،000 مقداره  وبراأ�شمال 

الدين �شريكًا في ال�شركة. 
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )299( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة الفردية 

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

جواد  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
حبيب و�شركاه، نيابة عن ورثة المرحوم خالد ح�شن اإبراهيم بوكمال، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم 
)الخدمات العالمية لل�شيانة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 5101، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، بعد تنازل  كل من اأمينة محمد بوكمال، وفجر خالد بوكمال، وح�شن 
خالد بوكمال، واأحمد خالد بوكمال، وهند خالد بوكمال، عن ح�ش�شهم في الموؤ�ش�شة اإلى �شركة )بوكمال القاب�شة 

�س.م.ب مقفلة( بن�شبة 99 % واإلى ال�شيد/ جهاد ح�شن اإبراهيم بوكمال بن�شبة %1.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )300( 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 تقدمت اإليه ال�شيدة/ فاطمة 
اأكبر، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مخبز بيك روتي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  اأ�شغر محمد 
وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًة   ،94531
مقداره 25.000 )خم�شة وع�شرون األف( دينار بحريني، بناًء على تنازل مالكة  الموؤ�ش�شة عن جميع حقوقها فيها 

اإلى كل من ال�شيد/ �شلمان محمد عبدالمجيد تركي وال�شيدة/ مع�شومة نجيب محمد عبداهلل.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )301( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 

اإلى �ضركة ال�ضخ�ص الواحد  
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة �شدني 
لال�شت�شارات والتطوير ذ.م.م، نيابة عن ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فون العربية ذ.م.م(، 
اإلى �شركة ال�شخ�س  الم�شجلة بموجب القيد رقم 59767، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
الواحد، با�شم �شركة )فون العربية �س.�س.و( لمالكتها �شركة )را�س كمبيوترتكنولوجي ذ.م.م( وبراأ�شمال مقداره  
ال�شميعي عن  ال�شيد/ عبدالعزيز ح�شن محمد  تنازل  بناًء على  دينار بحريني،  األف(  األف )ع�شرون   20.000

جميع ح�ش�شه في ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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


