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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف
 قرار رقم )13( ل�سنة 2017

 ب�ساأن تخويل بع�ض موظفي وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
ْبط الق�سائي  �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1987 ب�شاأن الأحكام المتعلقة ببيع وتاأجير 

المحال التجارية،
وعلى القانون رقم )21( ل�شنة 2001 باإ�شدار قانون ال�شركات التجارية وتعديالته،

 2002 ل�شنة   )46( رقــم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الجنائية  الإجـــراءات  قانون  وعلى 
وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )45( منه،

وعلى المر�شوم بقانون )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري،
وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2009 ب�شاأن تحديد اأ�شماء موظفي اإدارتي ال�شجل التجاري 
وتنظيم  التجارية  المحال  وتاأجير  ببيع  المتعلقة  الأحكام  بتنفيذ  المكلفين  ال�شركات  و�شئون 

عملها،
وعلى قرار وزير العدل رقم )13( ل�شنة 2013 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اإدارتي ال�شجل 

ْبط الق�شائي، التجاري و�شئون ال�شركات بوزارة ال�شناعة والتجارة �شفة ماأموري ال�شَّ
وبناًء على التفاق مع وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  ال�شركات  رقابة  اإدارة  وموظفو  ال�شجل  اإدارة  موظفو  ل  يخوَّ
ْبط الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع في دوائر  وال�شياحة التالية اأ�شماوؤهم �شفة ماأموري ال�شَّ
اخت�شا�شهم، بالمخالفة لأحكام المر�شوم رقم )1( ل�شنة 1987 ب�شاأن بع�س الأحكام المتعلقة 
ببيع وتاأجير المحال التجارية، والمر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 2012 ب�شاأن الأ�شماء التجارية، 
والمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 باإ�شدار قانون ال�شركات التجارية، والمر�شوم بقانون 

رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري، وهم:       
19- مريم علي اأبوطريف. 1-  علي عبدالنبي مرهون. 

20- �شارة عادل عبدالملك. امي.  2- ح�شن عبداهلل الغنَّ
21- ح�شين وحيد �شلطان. 3- علي محمود �شعبان. 
4- اإبراهيم محمد عواجي.  22- ندى نا�شر الذوادي.
23- اأحمد �شلمان محمد. 5- علي تقي العلوي. 

24- ح�شين عبداهلل من�شور.  6- حوراء خلف اأحمد.  
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25- ح�شن جابر الفردان. 7- زينب جعفر �شلمان. 
26- علي اأحمد �شرحان. 8- جعفر �شعيد اأحمد. 
27- علي عا�شور يو�شف. 9- اأنور مجيد �شلمان. 

28- يو�شف اإبراهيم اإ�شماعيل.  10- عبا�س ح�شن اأحمد. 
29- عبا�س علي مدن. 11- دعاء عبدالإله المعلم. 

30- اإبراهيم جمعة الخواجة. 12- حليمة علي ال�شتراوي. 
31- محمد عطيه علي. 13- عبا�س يو�شف اإ�شماعيل.  

32- وفاء عبدالأمير البحارنة. 14- جعفر خمي�س الحايكي.  
33- توفيق اأحمد م�شيمع. 15- ح�شن اأحمد الخياط.  
34- محمد ح�شن �شلمان. 16- خولة عبدالرحمن بوب�شيت. 

35- عبداهلل علي بوعركي. 17- نورة نبيل المحميد. 
36- عبدالجليل عبدالجبار مدن. 18- لبنى عابد �شليمان. 

املادة الثانية
التجاري           ال�شجل  اإدارتــي  بع�س موظفي  تخويل  ب�شاأن  ل�شنة 2013  رقم )13(  القرار  ُيلغى 
ْبط الق�شائي، كما يلغى القرار       و�شئون ال�شركات بوزارة ال�شناعة والتجارة �شفة ماأموري ال�شَّ
رقم )76( ل�شنة 2009 ب�شاأن تحديد اأ�شماء موظفي اإدارتي ال�شجل التجاري و�شئون ال�شركات 

المكلفين بتنفيذ الأحكام المتعلقة ببيع وتاأجير المحال التجارية وتنظيم عملها.

املادة الثالثة
ين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 2 جــمادى الآخرة 1438هـ 
الـمــــــــــوافـق: 1 مــــــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )25( ل�سنة 2017

 ب�ساأن اإلغاء القرار  رقم )27( ل�سنة 2015
 بت�سكيل اللجنة التن�سيقية للتطوير العمراين

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994، 
للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

للتعمير والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،
ل  وعلى المر�شوم رقم )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني، المعدَّ

بالمر�شوم رقم )42( ل�شنة 2013،
والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  المر�شوم  وعلى 

العمراني،
ال�شوارع  ت�شكيل لجنة تحديد وت�شنيف  اإعادة  ب�شاأن  ل�شنة 2014  القرار رقم )12(  وعلى 

ل بالقرار رقم )24( ل�شنة 2014، التجارية، المعدَّ
وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة التن�شيقية للتطوير العمراني،

وبناًء على عْر�س المدير العام لالإدارة العامة للتخطيط العمراني،

قرر الآتي:
مادة )1(

يلغى القرار  رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة التن�شيقية للتطوير العمراني. 
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مادة )2(
على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات، ومدير عام التخطيط العمراني، ومدير اإدارة تخطيط 
المدن والقرى، والمعنيين – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الأولى 1438هـ 
المـــــــــــوافـق: 26 فبـــرايـــــــــــــــــر 2017م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )26( ل�سنة 2017

 باإعادة ت�سكيل جلنة تثمني العقارات امل�ستملكة
 للمنفعة العامة ونظام عملها

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

وعلى المر�شوم الملكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،
وعلى القرار رقم )81( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل لجنة تثمين العقارات الم�شتملكة للمنفعة 

العامة ونظام عملها وتعديالته، 
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيعاد ت�شكيل لجنة تثمين العقارات الم�شتملكة للمنفعة العامة برئا�شة ال�شيد/ عمار را�شد 
الخ�شرم ـ مدير اإدارة ال�شئون الفنية بجهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري، وع�شوية ُكٍل من:

المهند�س وائل نا�شر المبارك1
اأميـــن عـــام هيئـــة التخطيـــط والتطويـــر 
العمراني بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراني
نائبًا 

للرئي�س

م�شت�شار الم�شاريع الحكوميةالمهند�س جواد محمد ال�شيباني2
ع�شوًافي الإدارة العامة للتخطيط العمراني

مدير اإدارة الت�شريع والجريدة  الر�شمية الم�شت�شار محمد اأحمد مجبل                                    3
ع�شوًابهيئة الت�شريع والإفتاء القانوني
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رئي�ـــس ق�شـــم م�شاريـــع البنيـــة التحتية ال�شيد حمد محمود اآل محمود4
ع�شوًابوزارة المالية

رئي�س ق�شم الممتلكات الإ�شكانيةالمهند�س فهيم عبداهلل محمد5
ع�شوًابوزارة الإ�شكان

المهند�شة كميلة علوي �شيد ح�شن6
رئي�س وحدة الدعم الهند�شي

البلديـــات  و�شئـــون  الأ�شغـــال  بـــوزارة 
والتخطيط العمراني

ع�شوًا

ع�شوًاع�شو جمعية المهند�شين البحرينيةالمهند�شة �شهربان �شريف7

ع�شو لجنة القطـــاع العقاري ممثاًل عن ال�شيد محمد ح�شن البنفالح8
ع�شوًاغرفة تجارة و�شناعة البحرين

ع�شوًاخبير عقاري، جمعية البحرين العقاريةال�شيد نواف عبدالعزيز الب�شام9

ع�شواخبير عقاري، جمعية البحرين العقاريةال�شيد �شيد كاظم �شيد مهدي10

مادة )2(
على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره 

في الجريدة الر�شمية.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 7 جمادي الآخرة 1438هـ
الموافـــــــــــق: 6 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )27( ل�سنة 2017
ب�ساأن حْظر �سيد اأو تداول اأو بيع الروبيان

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

وا�شتغالل  �شيد  تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 2002  رقم )20(  بقانون  المر�شوم  على  الطالع  بعد 
الأخ�س  وعلى   ،2012 ل�شنة   )45( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ل  المعدَّ البحرية،  الثروة  وحماية 

المادتين )16( و)36( منه،

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

 2017 مار�س   15 من  اعتبارًا  البحرين  لمملكة  الإقليمية  المياه  في  الروبيان  �شيد  ُيحظر 
ولغاية 15 �شبتمبر 2017 ، كما يحظر وجود �ِشباك اأو اأدوات اأو اآلت اأو اأية و�شيلة ل�شيد الروبيان 
دة ل�شيد الروبيان، وكذلك مناطق ُر�ُشو القوارب اإذا كان  على ظهر القوارب في المناطق المحدَّ

الغر�س من وجودها �شيد الروبيان خالل فترة �شريان الحْظر.

املادة الثانية
ع في الأ�شواق والأماكن العامة لغر�س  نَّ ُيحظر عْر�س وتداول الروبيان الطازج وغير الُم�شَ

رة بموجب اأحكام هذا القرار. الت�شويق اأو البيع خالل فترة �شريان الحْظر المقرَّ

املادة الثالثة
ُيعاَقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات المن�شو�س عليها في المر�شوم بقانون 

رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الثروة  البحرية.
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املادة الرابعة
على وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية والجهات المعنية – كٌل في حدود اخت�شا�شه – 

تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
                                      ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 8 جمادي الآخرة 1438هـ
الموافـــــــــــق: 7 مـــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )15( ل�سنة 2017

ل موؤ�س�سة �سندوق اأم احل�سم اخلريي وُّ  ب�ساأن َتَ
 اإلى جمعية اأم احل�سم اخلريية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 
في ميـــدان 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،
وعلـــى القرار رقم )24( ل�شنة 2001 ب�شاأن الترخي�س بت�شجيل موؤ�ش�شة �شندوق اأم الح�شم 

الخيري،
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، 
 وعلـــى الالئحـــة النموذجيـــة للنظام الأ�شا�شـــي للجمعيـــات والأندية الجتماعيـــة والثقافية 

الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
وعلـــى القرار رقم )19( ل�شنة 2010 بتحديد �شروط واإجراءات تحويل الموؤ�ش�شات الخا�شة 

اإلى جمعيات، 
وعلى النظام الأ�شا�شي لجمعية اأم الح�شم الخيرية،

قرر الآتي:
مادة - 1 -

ل في  ل موؤ�ش�شـــة �شندوق اأم الح�شم الخيـــري اإلى جمعية اأم الح�شـــم الخيرية، وت�شجَّ تحـــوَّ
�شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية تحت قيد رقم )5/ج/ خ(.

مادة - 2 -
ين�شـــر هذا القـــرار وملخ�س النظـــام الأ�شا�شي المرافـــق لجمعية اأم الح�شـــم الخيرية في 

الجريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من تاريخ الن�شر.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
 جميل بن محمد علي حميدان

�شدر في: 26 جمادى الأولى 1438هـ 
المـوافـق:  23 فبــرايــــــــــــــــــر 2017م 
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بيان باأ�سماء الأع�ساء املوؤ�س�سني
جلمعية اأم احل�سم اخلريية

 �شمالن عبدالرحمن عبداهلل ال�شمالن.-1
 جمال را�شد اأحمد الجنيد.-2
 خليل جا�شم محمد بن خليل.-3
 خالد علي عي�شى �شند.-4
 خليفة اأحمد خليفة ال�شي�شي.-5
 اأحمد علي خمي�س الرميحي.-6
 عبدالرحمن محمد اإبراهيم الجنيد.-7
 طه محمود محمد فقيهي.-8
 عبداهلل جمعة فيروز �شالم.-9

 يو�شف علي عي�شى �شند.-10
 عي�شى ح�شن �شرور النعيمي.-11
 محمد حمد اأحمد الجنيد.-12
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ملخ�ض النظام الأ�سا�سي
جلمعية اأم احل�سم اخلريية 

تن�س المادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأنه تاأ�ش�شت بمملكة البحرين موؤ�ش�شة �شندوق 
اأم الح�شـــم الخيـــري )موؤ�ش�شة خا�شة( في �شجل قيد الموؤ�ش�شـــات الخا�شة تحت قيد رقم )3/ 
م/خ/�ـــس/2001( بتاريـــخ 17 يوليـــو 2001م، وذلك طبقًا لأحـــكام قانون الجمعيـــات والأندية 
الجتماعيـــة والثقافيـــة والهيئات الخا�شـــة العاملة في ميـــدان ال�شباب والريا�شـــة والموؤ�ش�شات 

الخا�شة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989. 
تن�ـــس المادة الثانية من النظام الأ�شا�شي علـــى تَحوُّل موؤ�ش�شة �شندوق اأم الح�شم الخيري 
اإلى جمعية اأم الح�شم الخيرية طبقًا للقانون رقم )41( ل�شنة 2009 بتعديل بع�س اأحكام قانون 
الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة 
والموؤ�ش�شـــات الخا�شـــة ال�شادر بالمر�شوم  رقـــم )21( ل�شنة 1989، والقـــرار رقم )19( ل�شنة 
ل في �شجل قيد  2010 بتحديد �شروط واإجراءات تحويل الموؤ�ش�شات الخا�شة اإلى جمعيات، وت�شجَّ

الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية تحت قيد رقم )5/ج/خ( ل�شنة 2017.
مقر الجمعية ومركز اإدارتها هو مملكة البحرين.

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

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
وتقـــوم الجمعيـــة في حـــدود القوانين المعمول بها فـــي مملكة البحرين بالعمـــل على تحقيق 

الأهداف التالية:
1-  الم�شاركـــة في تح�شيـــن الو�شع الجتماعي والقت�شـــادي لالأ�شر بالتن�شيق مـــع الجهات الحكومية  

المخت�شة.
2- ت�شجيع روح التكافل والتوا�شل بين اأفراد المجتمع، مع مراعاة النطاق المكاني لعمل الجمعية ِوْفقًا 

للمادة )3( من هذا النظام. 
3-  الم�شاركة في مختلف اأعمال الخير �شريطة موافقة الوزارة المعنية.

4- �شد الحتياجات المادية الحياتية لالأ�شر الفقيرة المحتاجة.
5- تقديم الم�شاعدات المالية والعينية لالأ�شر المحتاجة.

6- م�شاعدة المر�شى المحتاجين للعالج في الم�شت�شفيات الخا�شة بمملكة البحرين اأو خارجها اإذا لم 
يتوافر العالج داخل المملكة، وذلك بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.
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7 - تقديم الم�شاعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث.
8- تقديـــم الم�شاعدة المالية للطلبة المحتاجين لموا�شلة درا�شتهم داخل البالد وخارجها، بالتن�شيق 

مع الجهات الحكومية المخت�شة.
9- م�شاعدة الأ�شر المحتاجة لبناء المنازل وترميمها ح�شب الإمكانيات المتاحة، بالتن�شيق مع الجهات 

الحكومية المخت�شة.
10- الم�شاركـــة في ترميم الم�شاجـــد واإ�شالح المقابر، ِوْفقًا لالأنظمـــة القانونية المعمول بها في هذا 

ال�شاأن.
وت�شعى الجمعية لتحقيق اأهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين بالو�شائل 

التالية:
1 - دعـــم الم�شروعـــات القت�شادية والجتماعية التـــي توافق عليها الجهات المعنيـــة لتح�شين الحياة 

الأ�شرية بالتن�شيق مع الوزارة المخت�شة.
2 - تنظيـــم الموؤتمـــرات والندوات وور�ـــس العمل ذات العالقـــة بن�شاط الجمعية بعـــد موافقة الجهات 

الحكومية المخت�شة.
3 - اإجراء الدرا�شات والبحوث الميدانية ذات العالقة بن�شاط الجمعية بالتن�شيق مع الجهات الحكومية 

المخت�شة.

4 - مد الجهات الحكومية بالبيانات الالزمة عن جوانب العمل الخيري بنطاق عمل الجمعية.
وت�شتهدف الجمعية القيام بالأن�شطة الخيرية.

وقد بيَّن النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية في الجمعية، وهي على النحو التالي:
1 - اأْن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2 - اأْن يكون مواطنًا من مملكة البحرين.
3 -   اأْن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.

4 -   اأْن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلوك، واأْن ل يكون قد ُحِكم عليه في جريمة مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة 
اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

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

وبَيَّن النظام الأ�شا�شي حقـــوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
واإ�شقـــاط الع�شوية من الجمعية، كما بينت المادة )17( مـــن النظام حق الع�شو في التََّظلُّم من 
قرار ف�شله اأمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيًا 
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في هذا ال�شاأن.
ـــن النظـــام الأ�شا�شي بيان الهيئـــات المختلفـــة للجمعية، فقد اعتبـــر اأن الجمعية  وقـــد ت�شمَّ
العموميـــة هي ال�شلطة العليا في ر�شم �شيا�شـــة الجمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على 
جميـــع اأجهزتهـــا ولجانها واأع�شائهـــا. وبَيَّن النظام الأ�شا�شـــي كيفية انعقـــاد الجمعية العمومية 
باعها عند عْقدها، والن�شاب القانوني الواجب  العاديـــة 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 حَدَّ

ـــن النظام الأ�شا�شـــي اأن مجل�س الإدارة يتكـــون من ت�شعة اأع�شـــاء تنتخبهم الجمعية  كمـــا بَيَّ
العموميـــة من بيـــن اأع�شائها لمـــدة �شنتين قابلة للتجديد مـــدة اأو مددًا اأخـــرى، ويتم انتخابهم 

بالقتراع ال�شري المبا�شر.
واعتبـــر النظام الأ�شا�شي اأن مجل�ـــس الإدارة هو ال�شلطة التنفيذيـــة للجمعية، ويقوم بتنفيذ 
ال�شيا�شـــة التـــي تر�شمهـــا الجمعيـــة العموميـــة والقـــرارات التي ت�شدرهـــا؛ تحقيقـــًا لالأغرا�س 
الم�شروعـــة للجمعية. وبَيَّن النظـــام الأ�شا�شي اخت�شا�شات المجل�س و�شروط الع�شوية فيه وحقه 
د النظام الأ�شا�شي  فـــي ت�شكيل اللجان المختلفـــة، واأن اجتماعاته تعقد مـــرة كل �شهر، كما حـــَدَّ

طريقة الت�شويت وكيفية حل المجل�س.

وحول مالية الجمعية بَيَّن النظام الأ�شا�شي اأن موارد الجمعية تتكون من: 
1( ر�ْشم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.

2( ا�شتراكات الأع�شاء.
3( الهبـــات والتبرعات والو�شايا النقدية والعينية التي تح�شل عليها الجمعية من الأوقاف الخيرية اأو 

ح بقبولها وزارة العمل التنمية الجتماعية. من الجهات الر�شمية وغير الر�شمية والتي ت�شرِّ
4( اإيـــرادات الأن�شطـــة والحفالت والمعار�س والأ�شواق الخيرية التي تقيمهـــا اأو ت�شترك فيها الجمعية 

بعد اأْخذ موافقة  الجهات المخت�شة. 
ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.  5( اأية موارد اأخرى يقبلها مجل�س الإدارة وت�شرِّ

كمـــا بَيَّن النظـــام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ الجمعية بال�شجـــالت والدفاتر الالزمة لت�شيير 
اأعمالها، واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأْن تبداأ ال�شنة المالية للجمعية من اأول يناير 
وتنتهـــي في 31 دي�شمبر من كل عام، وُت�شتثَنى ال�شنـــة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة المالية، بحيث 
تبـــداأ مـــن تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها في الجريدة الر�شمية اإْن لم يكن في �شهر يناير، �شريطة اأْن يكون 
ـــْرف طبقًا لالئحة المالية للجمعية، وعلـــى �شرورة اأْن يقوم مجل�س الإدارة بعْر�س الح�شاب  ال�شَّ

الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.
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د النظام الأ�شا�شي طـــرق المراقبة المالية وتدقيق الح�شابـــات الختامية لإيرادات  كما حـــَدَّ
وم�شروفات الجمعية.

واأخيرًا بَيَّن 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 العمـــل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحـــت طريقـــة التوزيع غير ممكنة تحدِّ
الجتماعية التي ترى توجيه اأموال الجمعية اإليها.
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )16( ل�سنة 2017

ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي جلمعية اجلنبية اخلريية

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 الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 في �شاأن تنظيم �شجل قيد الجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
الجنبية  �شندوق  موؤ�ش�شة  بت�شجيل  الترخي�س  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )52( رقم  القرار  وعلى 

الخيري،
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،
اإلى  الخيري  الجنبية  �شندوق  موؤ�ش�شة  تَحوُّل  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )95( رقم  القرار  وعلى 

جمعية الجنبية الخيرية،
وعلى النظام الأ�شا�شي لجمعية الجنبية الخيرية،

 31 بتاريخ  المنعقدة  الخيرية  الجنبية  لجمعية  العادية  غير  العمومية  الجمعية  قرار  وعلى 
اأكتوبر 2016م،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيقيَّد في �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار الجمعية العمومية غـير 
وهو  2016م،  اأكتوبر   31 بتاريخ  المنعقدة  بجل�شتها  ال�شادر  الخيرية  الجنبية  لجمعية  العادية 

كالآتي:
ل ن�س المادة )33( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح »يتكون مجل�س الإدارة من  يعدَّ
�شبعة اأع�شاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اأع�شائها لمدة �شنتين قابلة للتجديد مدة اأو 

مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقتراع ال�شري المبا�شر«.
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مادة ) 2 (
ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

 وزير العمل والتنمية الجتماعية
 جميل بن محمد علي حميدان        

�شدر في: 29 جمادى الأولى  1438هـ 
المـوافــق:  27 فبــرايـــــــــــــــــــر 2017م 
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )17( ل�سنة 2017
 ب�ساأن اإعادة ت�سكيل اجلهة الإدارية املخت�سة

بالَبتِّ يف تَظلُّم امل�ستفيد من التعوي�ض اأو الإعانة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
ل،  التََّعطُّ �شد  التاأمين  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )78( رقم  بقانون  المر�شوم  على  الطالع  بعد 

ل بالقانون رقم )43( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س المادة )26( منه، المعدَّ

وعلى القرار رقم )62( ل�شنة 2016 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل الجهة الإدارية المخت�شة بالَبتِّ في 
تَظلُّم الم�شتفيد من التعوي�س اأو الإعانة،

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة التفتي�س وال�شالمة المهنية،

قرر الآتي:
مادة )1(

الإعانة  اأو  التعوي�س  الم�شتفيد من  تَظلُّم  بالَبتِّ في  المخت�شة  الإدارية  الجهة  ت�شكيل  ُيعاد 
واإجراءات ذلك، برئا�شة ال�شيد/ اأحمد جعفر الحايكي، وع�شوية كل من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:

نائبًا للرئي�س 1. ح�شين علي ال�شامي    
ع�شوًا 2. هدى محمد الحمود   
ع�شوًا 3. م�شطفى عقيل ال�شيخ  
ع�شوًا 4. م�شالك محمد المقابي  

مادة )2(
والتن�شيق،  التقرير  باإعداد  وتقوم  للجنة،  �شرٍّ  اأميَن  الرويعي  �شالح  ال�شيدة/مريم  تعيَّن 
ها على اللجنة للبَّت فيها، واإعداد النتائج بما في ذلك جداول المقبولين  وَت�َشلُّم التََّظلُّمات وعْر�شِ
والتقارير ور�شائل الرد على المَتَظلِّمين وت�شليمها لق�شم مدفوعات التاأمين وتدقيق المطالبات، 
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وكل ما ي�شند اإليها في �شبيل اإنجاز اللجنة مهامها.

مادة )3(
في  وُين�شر  تاريخ �شدوره،  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  والمعنيين  الــوزارة  وكيل  على 

الجريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 3 جمادى الآخرة 1438هـ
الـمـــوافـــــــق: 2 مــــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وزارة املوا�سالت والت�سالت
 قرار رقم )6( ل�سنة 2017 

 بالإعفاء من ال�سرط الوارد يف الفقرة )ب( 
 من املادة )70( من الالئحة التنفيذية

للقانون رقم )49( ل�سنة 2014 ب�ساأن الربيد

وزير الموا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع على القانون رقم )49( ل�شنة 2014 ب�شاأن البريد، ولئحته التنفيذية ال�شادرة 

بالقرار رقم )7( ل�شنة 2015، وعلى الأخ�س المادة )70( منها،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون النقل البري والبريد،

قرر الآتي:
مادة )1(

الفقرة )ب( من  في  الوارد  ال�شرط  البريدية من  الأعمال  بمزاولة   لهم  �س  المرخَّ ُيعَفى 
بالقرار رقم  ال�شادرة  البريد،  ب�شاأن  للقانون رقم )49(  التنفيذية  الالئحة  المادة )70( من 
)7( ل�شنة 2015، وُي�شمح لهم بناًء على هذا الإعفاء بتحديد تعرفة الأعمال البريدية دون التقيُّد 
بهذا ال�شرط، على األ تقل هذه التعرفة في كل حال عن الأجر الذي ي�شتوفيه بريد البحرين نظير 

ل. خدمة البريد الم�شجَّ

مادة )2(
على وكيل وزارة الموا�شالت ل�شئون النقل البري والبريد تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

وزير املوا�سالت والت�سالت
 كمال بن اأحمد محمد

                                                              

�شدر بتاريخ: 8 جمادي الآخرة 1438هـ
المـوافــــــــــق: 7 مــــــــــــــــــــــــار�س 2017م 
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م�سرف البحرين املركزي
 قرار رقم )14( ل�سنة 2017

 ب�ساأن املوافقة على طلب تويل كافة الأعمال امل�سرفية
 من بنك الإثمار �ض�م�ب

 اإلى بنك الإثمار �ض�م�ب )مقفلة()م�سرف اآي بي �ض�م�ب/مقفلة �سابقاً(
و�سركة اآي بي كابيتال �ض�م�ب/ مقفلة

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 لئحة تحديد اإجراءات البت في طلبات البنوك لتحويل الأعمال الم�شرفية  في مملكة 

البحرين ال�شادرة بالقرار رقم )33( ل�شنة 2012،
وعلى طلب تحويل كافة الأعمال الم�شرفية من بنك الإثمار �س.م.ب اإلى م�شرف اآي بي 

�س.م.ب)مقفلة( و�شركة اآي بي كابيتال �س.م.ب )مقفلة(،
م من بنك الإثمار  وعلى الإعالن ال�شادر من م�شرف البحرين المركزي ب�شاأن الطلب المقدَّ
�س.م.ب بتحويل كافة الأعمال الم�شرفية اإلى م�شرف اآي بي �س.م.ب)مقفلة( و�شركة اآي بي 
كابيتال �س.م.ب )مقفلة(، المن�شور في الجريدة الر�شمية، العدد )3277( بتاريخ 1 �شبتمبر 

2016 وفي جريدتين محليتين،
وبناًء على تو�شية المدير التنفيذي للرقابة الم�شرفية،

قرر الآتي:
مادة )1(

ـــمـــار �ـــــس.م.ب بــتــحــويــل كــافــة الأعـــمـــال الــمــ�ــشــرفــيــة اإلــى  ووفــــق عــلــى طــلــب بــنــك الإث
ــة()مــ�ــشــرف اآي بـــي �ــــــس.م.ب مــقــفــلــة �ــشــابــقــًا(  اإلــــى بــنــك الإثــــمــــار �ــــــس.م.ب )مــقــفــل

و�شركة اآي بي كابيتال �س.م.ب )مقفلة(.

مادة )2(
على الإدارات المعنية بم�شرف البحرين المركزي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

ن�شره في الجريدة الر�شمية. 
محافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد محمد املعراج

�شدر بتاريخ: 30 جمادى الأولى 1438هـ 
المـــــــــــوافـق: 27 فبـــرايـــــــــــــــــر 2017م
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م�سرف البحرين املركزي
 قرار رقم )15( ل�سنة 2017 

 ب�ساأن مْنح ترخي�ض
ل�سركة اخلدمات املالية العربية �ض�م�ب )مقفلة(

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،
وبناًء على تو�شية مدير اإدارة التراخي�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

الدعم  خدمات  توفير  ترخي�س  )مقفلة(  �س.م.ب  العربية  المالية  الخدمات  �شركة  ُتمنح 
مو خدمات الدفع(. للقطاع المالي )مقدِّ

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

محافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد محمد املعراج

�شدر بتاريخ: 3 جمادى الآخرة 1438هـ
الـمــــــــــوافق: 2 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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م�سرف البحرين املركزي
 قرار رقم )16( ل�سنة 2017

 ب�ساأن مْنح ترخي�ض
ل�سركة ذا بنفيت كومباين �ض�م�ب� )مقفلة(

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،
وبناًء على تو�شية مدير اإدارة التراخي�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُتمنح �شركة ذا بنفيت كومباني �س.م.ب )مقفلة( ترخي�س توفير خدمات الدعم للقطاع 
مو خدمات الدفع(. المالي )مقدِّ

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

محافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد محمد املعراج

�شدر بتاريخ: 3 جمادى الآخرة 1438هـ
الـمــــــــــوافق: 2 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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م�سرف البحرين املركزي
 قرار رقم )17( ل�سنة 2017 
 ب�ساأن منح ترخي�ض ل�سركة 

بيمنت اإنرتنا�سونال اإنرتبريز �ض�م�ب )مقفلة(

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،
وبناًء على تو�شية مدير اإدارة التراخي�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

تمنح �شركة بيمنت اإنترنا�شونال اإنتربريز �س.م.ب )مقفلة( ترخي�س توفير خدمات الدعم 
مو خدمات الدفع(. للقطاع المالي )مقدِّ

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

محافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد محمد املعراج

�شدر بتاريخ: 3 جمادى الآخرة 1438هـ
الـمــــــــــوافق: 2 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )302( ل�سنة 2016
ب�ساأن تويل �سركة ال�سخ�ض الواحد 

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

)اأبراج المختار للعقارات ذ.م.م(، واإدخال ال�شيد/ اأمين محمد اأمين �شرف 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 )303( ل�سنة 2017
 ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )يف دبليو �سي للتنظيفات ت�سامن(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي محمد 
عبداهلل و�شركاوؤه، اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )في دبليو �شي للتنظيفات/ ت�شامن(، طالبين ت�شفية 

ال�شركة ت�شفية اختيارية، وتعيين ال�شيد/ ال�شيد م�شطفى عبدالعزيز ر�شي محفوظ م�شفيًا قانونيًا لل�شركة.
ال�شركات  قانون  من   )325( المادة  لن�س  وفقًا  انتهت  قد  الإدارة  مجل�س  �شلطة  اأن  الم�شفي  يعلن  وبهذا 
ال�شركات  قانون  المادة )335( من  بن�س  وعماًل  ل�شنة 2001،  رقم )21(  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  التجارية 
دة  الموؤيِّ بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور،  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  على  المذكور، 

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

اإعالن رقم )304( ل�سنة  2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

فرع ال�سركة الأجنبية )دورو فلجويرا اإ�ض اإيه( 
على  القائمون  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
فرع ال�شركة الأجنبية )دورو فلجويرا اإ�س اإيه(، العامل في مملكة البحرين والم�شجل بموجب القيد رقم 80142، 
طالبين اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية الفرع الم�شار اإليه ت�شفية اختيارية و�شطب قيده 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 )305( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

 )النجم املثلث للتجارة العاملية �ض��ض�و(
اإليه ال�شيد/ عي�شى  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
العالمية  للتجارة  المثلث  )النجم  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اأحمد،  اإبراهيم  عبدالح�شين 
ال�شركة ت�شفية اختيارية،  انتهاء اعمال ت�شفية  اإ�شهار  القيد رقم 68739، طالبًا  الم�شجلة بموجب  �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.

اإعالن رقم )306( ل�سنة 2017
ب�ساأن نقل ملكية فرع ب�سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى ملكية �سركة ذات م�سئولية محدودة اأخرى
�شركة )مور  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
اآل خليفة  بن خليفة  ا�شم )مجموعة عي�شى  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ال�شركة ذات  نيابة عن  �شتيفنز(، 
واأولده ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 5330، طالبة نقل ملكية الفرع ال�شابع من ال�شركة ذات الم�شئولية 
اإلى �شركه )الن�شر لت�شنيع  القيد رقم 7-5330،  الم�شجل بموجب  الم�شمى )اإي كيه �شتيل ورك�س(،  المحدودة 

الألمنيوم والحدادة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 5012.
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 )307( ل�سنة  2017  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )اتاد اخلربات لال�ست�سارات ذ�م�م(
ب�شام  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالحميد محمد �شريف حاتم، وال�شيد/ محمود خالد محمود عبدالر�شيد عبدالغني، نيابة عن ال�شركة ذات 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  لال�شت�شارات  الخبرات  )اتحاد  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية 
82835، طالَبين باعتبارهما م�شفيين لل�شركة المذكورة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها 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 )308( ل�سنة 2017 
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

�سركة )بادوفا للمقاولت/ ت�سامن(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ عبير 
الم�شجلة  للمقاولت/ت�شامن(  )بادوفا  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  مالكا  و�شريكها،  ال�شيد محمد  عدنان 
من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالَبين   ،88683 رقم  القيد  بموجب 

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 )309( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )براوز بوتيك 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 )براوز بوتيك ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم85802 ، طالبين 
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 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 )310( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

�سركة )الفخار لأعمال الهدم �ض��ض�و(
علي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اإبراهيم علي عبا�س، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الفخار لأعمال الهدم �س.�س.و(، الم�شجلة 
من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،104812 رقم  القيد  بموجب 

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 )311( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

 )يونيكورب العاملية القاب�سة �ض�م�ب/ مقفلة(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ نوال 
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رم�شان �شفر علي، نيابة عن ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )يونيكورب العالمية القاب�شة 
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًة   ،67919 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �ــس.م.ب/ 
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 )312( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

�سركة )علي وفرا�ض للديكور 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 )علي وفرا�س للديكور ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 96232، 
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 )313( ل�سنة 2017 
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

�سركة )كيان العقارية 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 )كيان العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 87134، طالبين 
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 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 )314( ل�سنة  2017  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

 �سركة )جمموعة الإميان �ض��ض�و(
مزارز  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
)محا�شبون قانونيون(، نيابة عن ال�شيد/ حمد علي يعقوب الحمر، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم 
اأعمال ت�شفية ال�شركة  اإ�شهار انتهاء  )مجموعة الإيمان �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 60630، طالبًا 
ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم 
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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 )315( ل�سنة  2017  
ب�ساأن تويل فرع ل�سركة ال�سخ�ض الواحد

اإلى فرع ملوؤ�س�سة فردية
ال�شيد/ حيدر  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
بن ح�شين بن علي زكري، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )البراحة لند للتنظيف العام للمباني 
للموؤ�ش�شة  فرع  اإلى  ال�شركة  من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبًا   ،103632 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(، 

الفردية الم�شماة )كافتيريا جبل علي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 108846.
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 )316( ل�سنة 2017
ب�ساأن تويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ من�شور 
�شلمان اأحمد �شند الغزال، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جلوبل للتقنيات النفطية(، طالبًا تحويل 
اإلى   1-49642 رقم  القيد  بموجب  الم�شجل  النفطية(،  للتقنيات  )جلوبل  والم�شمى  الموؤ�ش�شة،  من  الأول  الفرع 
�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، واإدخال 
كل من ال�شيد/ اأحمد محمود نعمان بكري وال�شيد/ محمد محمود محمد اأبوعلي علي داود �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.

اإعالن رقم )317( ل�سنة 2017 
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

�سركة )اأمل احلياة للمقاولت �ض��ض�و(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اأمل 
الم�شجلة  �س.�س.و(،  للمقاولت  الحياة  )اأمــل  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  عجاج،  ح�شين 
بموجب القيد رقم 98883، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل 

التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر 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.



العدد: 3304 – الخميس 9 مارس 2017

33

اإعالن رقم )318( ل�سنة 2017
ب�ساأن تويل �سركة ذات م�سئولية محدودة 

اإلى موؤ�س�سة فردية
 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 )مفرو�شات دار ال�شالم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-103030، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، تكون مملوكة اإلى ال�شيد/ مختار اأحمد 

علي العودي، وتحمل رقم القيد 76570. 
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 )319( ل�سنة 2017

ب�ساأن تويل فرع من موؤ�س�سة فردية 
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
لعلب  اهلل  ب�شم  )مركز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  رحمان،  يعقوب  عبدالحميد  نبي  غالم  مريم 
المجوهرات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 57364، طالبًة تحويل الفرع التا�شع من الموؤ�ش�شة، والم�شمى )جرين تيم 
 GEEVARGIS VATTAKADAN /للمقاولت( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، واإدخال ال�شيد

CHACKO، الهندي 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.

اإعالن رقم )320( ل�سنة 2017
ب�ساأن تويل �سركة ال�سخ�ض الواحد 

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب الم�شتثمرون 
الواحد  اإبراهيم ح�شن عنان، مالك �شركة ال�شخ�س  ال�شيد/ عبا�س محمد  المحترفون لال�شت�شارات، نيابة عن 
التي تحمل ا�شم )التوازن لالألمنيوم �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 93577، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 
لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبنف�س رقم القيد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 
رة بـ)98( ح�شة اإلى  األف( دينار بحريني، وذلك بناًء على تنازل المالك عن جزء من ح�ش�شه في ال�شركة والمقدَّ

ال�شيد/ جاي براكا�شان فا�شوكوتتان، ال�شريك في ال�شركة الجديدة.                                     
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 )321( ل�سنة 2017
ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال �سركة

 )اآي اإي اإ�ض األيان�ض لإدارة امل�سروعات ال�سناعية ذ�م�م(
�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
الت�شامن المهنية المتخ�ش�شة )مور �شتيفينز(، نيابة عن ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اآي 
األيان�س لإدارة الم�شروعات ال�شناعية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 66190-1، طالبًا تخفي�س  اإي اإ�س 
 15،000 اإلى  بحريني  دينار  األف(  وع�شرين  )خم�شة   25،000 من  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  راأ�شمال 

)خم�شة ع�شر 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 )322( ل�سنة 2017 
ب�ساأن اإ�سهار اأعمال ت�سفية

�سركة )الرباهيم �سيكز ذ�م�م( 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه لأ�شحاب ال�شركة 
 ،89879 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  �شيكز  )البراهيم  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
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 )323( ل�سنة 2017
 ب�ساأن تويل موؤ�س�سة فردية

 اإلى �سركة ت�سامن
اإليه زهرة محمد  باأنه قد تقدمت  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة   يعلن مركز البحرين 
حماد خليفة حماد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جولدن �شدو لأن�شطة المكاتب الرئي�شة اأو الإدارية(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 78039، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 
التركي  عي�شى  بن  عثمان  بن  متعب  ال�شيد/  من  كل  واإدخــال  بحريني،  دينار  )األــف(   1000 مقداره  وبراأ�شمال 

وال�شيد/ عبداهلل بن حمد بن محمد التركي �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 )324( ل�سنة 2017
ب�ساأن تويل �سركة ذات م�سئولية محدودة 

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب جواد حبيب 
و�شركاه، نيابة عن ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بي�شبوك اإنترير�س ميدل اإي�شت ذ.م.م(، 
اإلى �شركة ال�شخ�س  الم�شجلة بموجب القيد رقم 83040، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
اإثر  على  وذلك  القيد،  رقم  بنف�س  ومقيدة  بحريني،  دينار  األف(  مقداره 20،000 )ع�شرون  وبراأ�شمال  الواحد، 
تنازل ال�شريك ال�شيد/ ح�شن عبا�س علي ح�شن عن كامل ح�ش�شه في ال�شركة الأ�شلية لل�شيدة/ لوردي�س ليدمان 

وت�شبح ال�شركة الجديدة مملوكة لها بالكامل.                                     
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 )325( ل�سنة 2017
ب�ساأن تويل فرع من �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة م�ستقلة
 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 )دار الموارد الدولية للتجارة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
81105، طالبين تحويل الفرع الثاني من ال�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة م�شتقلة وبرقم �شجل جديد، 
وذلك بناًء على تنازل كل من ال�شريكين اأنور جمال زفر جمال واإيمان محمد جابر غي�شان محمد اإلى ال�شريكين 

.ashar jamal farooqi الجديدين محمد جابر غي�شان محمد 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 )326( ل�سنة 2016
ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال �سركة

)األفا �سيفتي اأند �سيكيورتي هولدينغ �ض�م�ب�م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )الموؤيد 
�شيفتي  )األفا  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة  ال�شركة  نيابة عن  ذ.م.م(،  لال�شت�شارات  جيمبرز 
اأند �شيكيورتي هولدينغ �س.م.ب/ مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 79593، طالبة تخفي�س راأ�شمال ال�شركة 
دينار   750،000 البالغ  وال�شادر  بحريني،  دينار    750،000 البالغ  به  ح  الم�شرَّ المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 
بحريني والمدفوع البالغ 750،000  اإلى  راأ�س المال الم�شرح به ومقداره  632،349 دينارًا بحرينيًا، وال�شادر 
ومقداره 632،349 دينارًا بحرينيًا، والمدفوع ومقداره  632،349 دينارًا بحرينيًا، وذلك بموجب مح�شر اجتماع 

ال�شركاء في ال�شركة المنعقد بتاريخ 2016/12/29.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
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لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )327( ل�سنة 2017
ب�ساأن تويل فرع �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة م�ستقلة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب المحامي 
اأحمد جا�شم لال�شت�شارات، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )دار�شا كافيه(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 82792، طالبًا تحويل الفرع الأول من ال�شركة الم�شمى )دار�شا كافيه( اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة م�شتقلة، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وذلك بناًء على تنازل اأ�شحاب 

ال�شركة الأم عنه الى كل ال�شيدة/ �شحر عي�شى �شلطان الذوادي وال�شيدة/ فرح وفيق اأحمد محمود.
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 )328( ل�سنة 2017
ب�ساأن تويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمود 
اأحمد ح�شن اإبراهيم نعمة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نيك�شي للمقاولت الكهربائية(، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،102579 رقم  القيد  بموجب 
عبداهلل  جمعه  لقمان  ال�شيد/  واإدخــال  بحريني،  دينار  األــف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

الحداد �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 )329( ل�سنة 2016
ب�ساأن تويل �سركة ذات م�سئولية محدودة 

اإلى فرع مبوؤ�س�سة فردية
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 )�شمارت اإك�شبر�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 98418، طالبًا 
المملوكة  �شبورت(،  الم�شماة )360  الفردية  بالموؤ�ش�شة  اإلى فرع  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير 
لل�شيد/ زبير ح�شن محمد ح�شن اأمير مير، الم�شجلة بموجب القيد رقم 86733، وذلك اإْثر تنازل ال�شيد/ محمد 
�شالم اأحمد، ال�شريك في ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة اإلى ال�شيد/ زبير ح�شن محمد ح�شن اأمير مير، واأْن 

ل )�شمارت اإك�شبر�س(. ي�شبح ال�شم التجاري للفرع المحوَّ
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
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لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )330( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 
�سركة )كلودوركو املحدودة ذ�م�م( 

علي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان، نيابة عن ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )كلودوركو المحدودة 
اأعمال ت�شفيتها  انتهاء  اإ�شهار  لل�شركة  باعتباره م�شفيًا  القيد رقم 100860، طالبًا  الم�شجلة بموجب  ذ.م.م(، 
قانون  لغاية )344( من  المواد من )320(  اإلى  ا�شتنادًا  التجاري،  ال�شجل  قيدها من  و�شطب  اختيارية  ت�شفية 

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.

اإعالن رقم )331( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )من الباب اإلى الباب للتنظيفات/ ت�سامن( 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه زهراء عبدالر�شا 
العريبي و�شريكها، �شاحبا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )من الباب اإلى الباب للتنظيفات/ ت�شامن(، الم�شجلة 
من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالَبين   ، رقــم96900  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.
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اإعالنات اإدارة اأموال القا�سرين

اإعالن 38/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى علي عبداحل�شني رم�شان عبا�س، من �شكنة مدينة حمد، ويحمل 
رقم �شكاين 590034120، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة 
ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي ادعاء يقدم اإليها يف 
واإبراء لذمته منه،  ل�شداده  الإدارة بدينه متكينًا  اإعالم  املتوفى عليه  اإلى  الذي يكون مدينًا  اأن  ال�شاأن، كما  هذا 

ليعلم.

اإعالن 52/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى مهدي علي عبداهلل الغتم، من �شكنة بني جمرة، ويحمل رقم 
�شكاين 510106161، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر 
يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي ادعاء يقدم اإليها يف هذا 

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

اإعالن 54/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عقيل ح�شن خمي�س ح�شن، من �شكنة عايل، ويحمل رقم �شكاين 
740107992، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من 
تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما 

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

اإعالن 56/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عي�شى علي ح�شن �شرحان، من �شكنة املنامة، ويحمل رقم �شكاين 
270005331، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من 
تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما 

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

اإعالن 305/2017
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة فوزية ح�شن اأحمد الزميور، من �شكنة جدحف�س، وحتمل رقم 
�شكاين 610037838، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر 
يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي ادعاء يقدم اإليها يف هذا 

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



العدد: 3304 – الخميس 9 مارس 2017

39

ا�ستدراك

ن�شر في الجريدة الر�شمية العدد )3273( ال�شادر بتاريخ 4 اأغ�شط�س 2016 )قرار  
وذلك  الإنترنت(،  على  ال�شالمة  ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  باإ�شدار  ل�شنة   )12( رقم 
دون ذكر �شنة الإ�شدار، وال�شحيح هو  قرار  رقم )12( ل�شنة 2016 باإ�شدار الالئحة 

التنظيمية ب�شاأن ال�شالمة على الإنترنت.
لذا لزم التنويه.


