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 قانون رقم )7( ل�صنة 2017
 بالت�صديق على االتفاقية العربية

ملكافحة غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب

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

بتاريخ  القاهرة  عة مبدينة  الُمَوقَّ العربية ملكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب  وعلى التفاقية 
1432/1/15هـ  املوافق 21 /2010/12م،

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

املادة االأولى
عة يف مدينة القاهرة  �شودق على التفاقية العربية ملكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب الُمَوقَّ

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

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل به من 

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

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 17 جمادى الآخرة 1438هــ
الموافق: 16 مــــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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االتفاقية العربية لمكافحة غ�صل 
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 قانون رقم )8( ل�صنة 2017
 بالت�صديق على اتفاق النقل اجلوي

بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية التون�صية

نحن حمد بن عي�صى اآل خليفة             ملك مملكة البحرين�

بعد الطالع على الد�شتور،
واملوقع يف  التون�شية  وحكومة اجلمهورية  البحرين  النقل اجلوي بني حكومة مملكة  اتفاق  وعلى 

مدينة املنامة بتاريخ 27 يناير 2016،
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة االأولى
ع  ودق على اتفاق النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية التون�شية واملوقَّ �شُ

يف مدينة املنامة بتاريخ 27 يناير 2016، واملرافق لهذا القانون.

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل به من 

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

 
   ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 17 جمادى الآخرة 1438هــ
الموافق: 16 مــــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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 قانون رقم )9( ل�صنة 2017
 بالت�صديق على اتفاقية ت�صجيع وحماية اال�صتثمارات املتباَدلة

بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغالد�ش ال�صعبية

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

وعلى اتفاقية ت�شجيع وحماية ال�شتثمارات املتباَدلة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية 
عة يف مدينة املنامة بتاريخ 22 دي�شمرب 2015، بنغالد�س ال�شعبية، الُمَوقَّ

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

املادة االأولى
ودق على اتفاقية ت�شجيع وحماية ال�شتثمارات املتباَدلة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة  �شُ
لهذا  واملرافقة   ،2015 دي�شمرب   22 بتاريخ  املنامة  مدينة  يف  عة  الُمَوقَّ ال�شعبية،  بنغالد�س  جمهورية 

القانون.

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء و الوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون ، وُين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 17 جمادى الآخرة 1438هــ
الموافق: 16 مــــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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 قانون رقم )10( ل�صنة 2017
 بالت�صديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين

 وحكومة جمهورية بنغالد�ش ال�صعبية
ب املايل   ب�صاأن جتنُّب االزدواج ال�صريبي ومْنع التََّهرُّ

بالن�صبة لل�صرائب على الدخل 

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

ب�شاأن  ال�شعبية،  بنغالد�س  جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بين  اتفاقية  وعلى 
عة في مدينة  ب المالي بالن�شبة لل�شرائب على الدخل، الُمَوقَّ تجنُّب الزدواج ال�شريبي ومْنع التََّهرُّ

المنامة بتاريخ 22 دي�شمبر 2015،
قنا عليه واأ�شدرناه : ه، وقد �شدَّ اأقرَّ مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة االأولى
ودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغالد�س ال�شعبية، ب�شاأن  �شُ
عة في مدينة  ب المالي بالن�شبة لل�شرائب على الدخل، الُمَوقَّ تجنُّب الزدواج ال�شريبي ومْنع التََّهرُّ

المنامة بتاريخ 22 دي�شمبر 2015، والمرافقة لهذا القانون.

املادة الثانية
على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

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

 ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريــــــخ: 21 جمادى الآخرة 1438هـ
الموافق: 20 مـــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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 مر�صوم رقم )20( ل�صنة 2017
بتعيني �صفراء يف الديوان العام لوزارة اخلارجية

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

وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002،
ل  المعدَّ والقن�شلي،  الدبلوما�شي  ال�شلك  �شاأن  في   2009 ل�شنة   )37( رقم  القانون  وعلى 

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،
وعلى المر�شوم رقم )15( ل�شنة 2015 بتجديد تعيين محافظ لمحافظة المحرق ومحافظ 

للمحافظة الجنوبية ونائب لمحافظ المحافظة الجنوبية،
وبناًء على عْر�س وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�صمنا باالآتي:
املادة االأولى

ُيعيَّن الدكتور جمعة بن اأحمد الكعبي في الديوان العام لوزارة الخارجية بدرجة �شفير.

املادة الثانية
ُيندب ال�شيخ عبداهلل بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة - من وزارة الداخلية – اإلى الديوان 

العام لوزارة الخارجية، وُيعيَّن بدرجة �شفير.

املادة الثالثة
العام لوزارة  الديوان  اإلى  ــــ   ــــ من قوة دفاع البحرين  الرويعي  اأحمد يو�شف  اللواء  ُيندب 

الخارجية، وُيعيَّن بدرجة �شفير.

املادة الرابعة
على القائد العام لقوة دفاع البحرين ووزير الداخلية ووزير الخارجية تنفيذ هذا المر�شوم، 

وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية. 
ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة
رئي�ش جمل�ش الوزراء

خليفة بن �صلمان اآل خليفة
�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 21 جمادى الآخرة 1438هـ
الموافق: 20 مــــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )30( ل�صنة 2017

 بتعديل بع�ش اأحكام القرار رقم )5( ل�صنة 2010
يف �صاأن بع�ش ر�صوم البلدية

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
 2001 ل�شنة   )35( رقــم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطــالع  بعد 

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

العمراني،
 2002 ل�شنة   )16( رقــم  بالقرار  ال�شادرة  البلديات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

وتعديالتها،
وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2010 في �شاأن بع�س الر�شوم البلدية،

وعلى القرار رقم )84( ل�شنة 2016 في �شاأن تح�شيل بع�س الر�شوم البلدية،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

وبناًء على ما ُعِر�س علينا،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُي�شتبدل بن�س المادة الثانية من القرار رقم )5( ل�شنة 2010 في �شاأن بع�س الر�شوم البلدية 
الن�س الآتي:

ال�شناعية  والمناطق  ال�شكنية  المباني  ل�شريحة  والتاأمين  البناء  ُرَخ�س  ر�شوم  "تكون 
التجارية  والمعار�س  ال�شتثمارية  العمارات  ومناطق  العمارات  ومناطق  والخدمية  والزراعية 
وال�شكن الحدائقي والم�شاريع ال�شتثمارية، وفقًا لجدول الر�شوم المرافق للقرار رقم )5( ل�شنة 
2010 في �شاأن بع�س الر�شوم البلدية، على األ يزيد مبلغ التاأمين الم�شتَحق عن تلك ال�شرائح عن 

ع�شرين األف دينار بحريني بحد اأق�شى".

املادة الثانية
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة
على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره 

في الجريدة الر�شمية.
وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف
�شدر بتاريخ: 21 جمادى الآخرة 1438هـ
المـــــــــــوافق: 20 مــــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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املجل�ش االأعلى لل�صحة
 قرار رقم )8( ل�صنة  2017

 بتعديل بع�ش اأحكام الئحة نظام ت�صجيل االأدوية 
 بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية

ال�صادرة بالقرار رقم )12( ل�صنة 2015

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية:

د  الموحَّ لل�شراء  الوطنية  اللجنة  باإن�شاء   2011 ل�شنة   )32( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 
ل بالقرار رقم )30( ل�شنة 2016، لالأدوية والم�شتلزمات الطبية، المعدَّ

ال�شحية  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  ــة  الأدوي ت�شجيل  نظام  لئحة  وعلى 
ال�شادرة بالقرار رقم )12( ل�شنة 2015،
وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي،

وبعد موافقة المجل�س الأعلى لل�شحة،

قـــرر االآتي:
املادة االأولى

بالهيئة  الأدوية  ت�شجيل  نظام  لئحة  من  الموؤقت(  )18()الت�شجيل  المادة  بن�س  ُي�شتبَدل 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية ال�شادرة بالقرار رقم )12( ل�شنة 2015، الن�س 

الآتي:
الت�صجيل املوؤقت 

مادة )18(:
لة لدى  لة لدى الهيئـــة اإذا كانت م�شجَّ 1- ُتعتَبـــر الأدويـــة اأو الم�شتح�شـــرات ال�شيدلية في ُحْكم الم�شجَّ

اللجنة الخليجية المركزية للت�شجيل.
لة لدى اللجنة الخليجية المركزية للت�شجيل يجوز  2- الأدويـــة اأو الم�شتح�شرات ال�شيدلية غير الم�شجَّ
ت�شجيلهـــا موؤقتـــًا بالهيئة ِوْفقًا لالإجراءات التي ي�شدر بها قرار مـــن الرئي�س التنفيذي لمدة �شنة، 

في الحالت التالية:
اأ(   ت�شجيلها لدى اإحدى دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية المرجعية.

ب(  الت�شجيل لمدة ل تقل عن �شنة لدى اإحدى الجهات التالية:
FDA( -1( - هيئة الدواء والغذاء الأمريكية. 

HEALTH CANADA( -2( - ال�شحة الكندية.
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EMA( -3( -هيئة الدواء الأوروبية اأو اإحدى الدول الأوروبية المعتَمدة لدى الهيئة.
SWISSMEDIC( -4( – الدواء ال�شوي�شري.

TGA( -5( اإدارة الدواء الأ�شترالية.
3- يتـــم خـــالل مدة الت�شجيل الموؤقت الم�شار اإليها  في الفقرة )2( اتخاذ اجراءات ت�شجيل الأدوية اأو 
الم�شتح�شرات ال�شيدلية المذكورة في البندين )اأ، ب( لدى الهيئة ِوْفقًا لالإجراءات المن�شو�س 

عليها في هذه الالئحة واإل �ُشِطب الت�شجيل الموؤقت.
4- فـــي جميـــع الأحوال يكون تحديد �شعر الدواء اأو الم�شتح�شر ال�شيدلـــي ا�شتنادًا اإلى قوائم الأ�شعار 
ـــدة المعتَمـــدة من المكتب التنفيذي لمجل�س وزراء �شحـــة دول مجل�س التعاون الخليجي، اأو  الموحَّ

.)CIF( شعر التكلفة وال�شحن والتاأمين�

املادة الثانية

الطارئة  للحالت  الم�شتخدمة  الأدويـــة  بقائمة  الــقــرار  بهذا  المرفقة  القائمة  ُت�شتبَدل 
بالم�شت�شفيات وغير الم�شجلة في مملكة البحرين المرفقة بالئحة نظام ت�شجيل الأدوية بالهيئة 

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية ال�شادرة بالقرار رقم )12( ل�شنة 2015.

املادة الثالثة
ُت�شاف اإلى لئحة نظام ت�شجيل الأدوية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية 

ال�شادرة بالقرار رقم )12( ل�شنة 2015 مادة جديدة برقم )24(، َن�شها الآتي:
 )S.G.H( 1- ت�شمـــح الهيئـــة بدخول الأدوية التي يتـــم �شراوؤها من �شمن ال�شراء الخليجـــي الموحد«
والتـــي تتوافـــر فيها كافـــة ال�شتراطات المن�شو�س عليها فـــي المر�شوم بقانون رقـــم )18( ل�شنة 

1997 في �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة والمراكز ال�شيدلية.
د لالأدوية  2- ت�شمـــح الهيئة بدخـــول الأدوية التي يتم �شراوؤهـــا بمعرفة اللجنة الوطنية لل�شـــراء الموحَّ

والم�شتلزمات الطبية المن�شاأة بالقرار رقم )32( ل�شنة 2011، بعد توافر الآتي :

اأ - �شهادة الت�شنيع الجيد لل�شركة المنتجة  للدواء )GMP( �شادرة من اإحدى الهيئات اأو 
الدول المذكورة في المادة )18( من هذه الالئحة.

ب - �شهادة ت�شويق للدواء  في اإحدى الدول المذكورة في المادة )18( من هذه الالئحة، 
وذلك في حالة ال�شتيراد عن طريق تجار الجملة.  ويتولى تاجر الجملة المعِني ا�شتخراج 

هذه ال�شهادة من الجهات المخت�شة.
ج - �شهادة  �شادرة من الجهة المخت�شة ُتثِبت اأن الدواء قد تم ت�شجيله وت�شويقه في بلد 

المن�شاأ.
د - اأن يكون الدواء م�شجاًل في اإحدى الهيئات اأو الدول المذكورة في المادة )18( من هذه 
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الالئحة.
هـ - �شهادة ت�شعيرة للدواء �شادرة من ال�شركة المنِتجة.

3- تطبق اإجراءات الت�شجيل الموؤقت لالأدويـة ِوْفقـًا للمادة )18( من هذه الالئحة على الم�شتريات من 
الأدوية الواردة بالفقرتين )1( و)2( من هذه المادة. ويجوز َمد مهلة الت�شجيل لمدة �شنة اإ�شافية 

بالن�شبة لهذه الم�شتريات من الأدوية."

املادة الرابعة
على الرئي�س التنفيذي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة 

الر�شمية.

رئي�ش املجل�ش االأعلى لل�صحة
الفريق طبيب/ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر في: 14 جمادي الآخرة 1438هـ
الموافــق:   13 مــــــــــــــــــــار�س  2017م
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قائمة االأدوية امل�صتخدمة للحاالت الطارئة
 وغري امل�صجلة يف مملكة البحرين 

SN Product

1 Acetazolamide

2 Acetylcholine

3 Actilyse

4 Adrenaline )Epinephrine(

5 Aethoxysklerol 
6 Argatroban

7 Amiloride

8 Amino Acids )Aminoven Infant(

9 Aminophylline

10 Aminoplasmal

11 Anagrelide

12
Anti-human T-lymphocyte Immunoglobulin
)ATG Fresenius S100mg/5ml( injection

13 Asparaginase

14 Atracurium Besylate

15 Benzathine Benzylpenicillin

16 Bleomycin

17 Brimonidine

18 Bupivacaine

19 Caffeine Citrate 
20 Calcium Gluconate

21 Carboprost

22 Cefazoline
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23 Chloral Hydrate

24 Chloroquine Phosphate

25 Cilostazol

26 Cisplatin

27 Clonidine

28 Colchicine

29 Colomycin

30 Cyclopentolate

31 Cyclophosphamide

32 Cysteamin

33 Dactinomycin

34 Dantrolene

35 Dapsone

36 Dextrose/Glucose

37 Diltiazem

38 Dinoprostone

39 Dipyridamole

40 Dobutamine 
41 Dopamine 
42 Doxorubicin

43 Ebrantil

44 Electrolyte )Addiphos( Injection

45 Ethambutol

46 Ethanolamine Oleate

47 Esmolol

48 Etomidate

49 Etoposid
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50 Factor IX Complex 500IU Injection

51 Fludrocortisone

52 Gelofusine

53 Glyceryl Trinitrate

54 Gonadorelin

55 Griseofulvin

56
Haemophilus Influenzae Type b Conjugate Vaccine
 )Act-HIB( 0.5ml injection

57 Hydralazine

58 Hydrocortisone

59 Hydroxychloroquine

60 Isoniazid

61 Isoprenaline

62 Isoproterenol

63 Isosorbide Dinitrate

64 Ketamine

65 Labetalol

66 Lenograstim

67 Levetiracetam

68 Linaclotide

69 Lithium Carbonate

70 Lymphocyte Immune Globulin )Atgam SSOL( Injection

71 Mesna

72 Methylene Blue

73 Metolazone

74 Milrinone

75 Mitomycin 
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76 Mitoxantrone

77 Multivitamin )Soluvit(
78 Nebivolol

79 Neostigmine

80 Nitrofurantoin

81 Noradrenaline )Norepinephrine(

82 Ofloxacin

83 Oxybutynin

84 Paclitaxel

85 Pemetrexed

86 Penicillamine

87 Phenoxymethylpenicillin

88 Phentolamine

89 Phenylephrine

90 Physotigmine

91 Potassium Chloride

92 Potassium Citrate

93 Potassium Phosphate

94 Pralidoxime Chloride

95 Prednisolone

96 Primaquine

97 Propafenone

98 Proparacaine

99 Prophylthiouracil

100 Pyrazinamide

101 Quinine Sulphate

102 Rabies Vaccine
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103 Rifabutin 
104 Rifampicin

105 Rifaximin

106 Romiplostim

107 Ropivacaine

108 Rufinamid

109 Sodium Bicarbonate

110 Sodium Nitroprusside

111 Sotalol

112 Streptomycin

113 Sulfamethoxazole + Trimethoprim

114 Suxamethonium

115 Thioguanine

116 Thiopental Sodium

117 Tobramycin

118 Trace element )Addamel N(

119 Triamterene + Hydrochlorothiazide

120 Tuberculin PPD RT 23 SSI 2 T.U Injection

121 Ursodeoxycholic Acid 
122 Vasopressin

123 Vinblastine

124 Vincristine

125 Vindesine

126 Warfarin

127 Xylocaine

128 Yellow Fever Vaccine Stamaril 1000IU Injection

129 Zonisamide
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة
 قرار رقم )28( ل�صنة 2017

ب�صاأن الن�صرة اخلا�صة بالعالمات التجارية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على قانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

ال�شادر بالقانون رقم )6( ل�شنة 2014، 
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية، ال�شادرة بالقرار رقم )65( ل�شنة 2016، وعلى الأخ�س املادة )11( منه،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر االآتي
مادة )1(

بالعالمات  خا�شة  ن�شرة  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  ال�شناعية  الـِمْلكية  اإدارة  ُت�شِدر 
التجارية، ُين�َشر فيها كل ما ُن�سَّ على ن�شره يف قانون )نظام( العالمات التجارية ولئحته التنفيذية.

مادة )2(
لوزارة  الر�شمي  الإلكرتوين  املوقع  على  اأ�شبوعيًا  التجارية  بالعالمات  اخلا�شة  الن�شرة  ُتن�َشر 

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

مادة )3(
على وكيل وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

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

وزير ال�صناعة والتجارة وال�صياحة
زايد بن را�صد الزياين

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الآخرة  1438هـ
الـمـــوافــــــــق: 15 مـــــــــــــــــــــار�س 2016م
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صفحة 1 من 8

تقرير الترسيات الشھري
   

01/10/2016من:
31/10/2016إلـى:

المخــازن المركزية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

93,200 BD TEXAS TECHNICAL 
SERVICES

١ CPU FOR SIEMENS GT DCS FOR RPS مناقصة SP/HM/PT-
033/02/16

١

40,879 BD EUROTURBINE S.P.C ١

30,537.500 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

٢

71,416.5 المجموع (د.ب.):

موصالت كھربائية مناقصة TC/AJ/PT-
103/06/2016

٢

13,602 BD GULF GLOBAL 
BUSINESS

١ ALSTOM SPARES FOR RIFFA POWER STATION مناقصة SP/LS/PT-093/05/16 ٣

67,000 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ JOINT, STRAIGHT THROUGH مناقصة SP/HM/PT-
097/06/2016

٤

60,075 BD AMEERI STORES ١ CUT-OUT, WALL MOUNTED INDOOR/ OUTDOOR مناقصة TC/AH/PT-
114/07/2016 

٥

63,975 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

١ BOARD FUSE مناقصة TC/AK/PT-122/08/16 ٦

284,725 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ CABLE U/G مناقصة TC/AJ/PT-121/08/16 ٧

28,620 BD AMEERI STORES ١ COLUMN STEEL مناقصة 125/08/2016 ٨

25,728 BD EUROTURBINE S.P.C ١ أنابيب بالستيكية مناقصة TC/NH/PT-
113/07/2016

٩

المؤسسة العامة للشباب والرياضة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

639,271 BD DADABHAI 
CONSTRUCTION

١ أعمال صيانة وإعادة تھيئة نادي البحرين مناقصة RFPMYS/12/2016 ١

الھيئة العامة للتأمين االجتماعي 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

69,941.115 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ IBM MACHINESعقد صيانة  تجديد TB/20306/2015 ١

27,709.500 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١   تجديد عقد صيانة 
IBM SUPPORT LINE

تجديد TB/20296/2015 ٢

132,095.400 USD IBM WORLD TRADE 
CORP.

١ IBM SOFTWAREصيانة  تجديد TB/19604/2014 ٣

بنك األسكان
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

جمل�ش املناق�صات واملزايدات
 اإعالن رقم )10( ل�صنة 2016

 ب�صاأن قرارات الرت�صية ال�صادرة يف املناق�صات خالل �صهر اأكتوبر 2016
 اإعمااًل الأحكام املادة )37( من املر�صوم بقانون رقم )36( ل�صنة 2002
ب�صاأن تنظيم املناق�صات واملزايدات وامل�صرتيات واملبيعات احلكومية
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صفحة 2 من 8

6112191 BD TAZUR COMPANY ١ تزويد موظفي بنك االسكان والشركات التابعة بخدمة التأمين الصحي  تجديد BE/09/B12 0

جامعة البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

10026,1 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ استئجار سيارات مناقصة TPEO/00/6102 0

,6216, BD ARABIAN ELECTRICAL 
& ELECTRONIC EST

١ SUPPLY CLASSROOM CHAIRS مناقصة TPEO/0,/6102 6

,22106 USD ARABIAN ADVANCED 
SYSTEMS - NASEEJ

١ الصيانة السنوية لنظام سيمفوني مناقصة SE/66200/6102 1

حلبة البحرين الدولية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

,12111 BD CREATION 
INTERNATIONAL 
ADVERTISING

١ ايجار مساحة إعالنية على شارع الشيخ عيسى بن سلمان لحلبة البحرين 
الدولية

مناقصة SE/6692,/6102 0

الخدمة المدنية ديوان
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

66,2006 BD SINGAPORE 
CLEANING SERVICES

١ مناقصة تنظيف مبنى ديوان الخدمة المدنية بمنطقة الجفير  مناقصة 19/6102 0

,02211 BD AL ZAYANI LEASING W. 
L. L

١ سيارات صالونإستئجار  مناقصة PTE/,/6102 6

شركة تطوير للبترول
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

69,2016 BD AL MANSOORI 
PETROLEUM 
SERVICES 

١ BAPCO EXPLORATION WELL(S) CAMPAIGN -
WELL TESTING SERVICES

أمر تغييري SE/6629,/6102 0

,902,11 USD WESTERN FALCON 
INC

١ SINGLE SOURCE SUPPLY OF 70,000 FT OG 
POLYCORE TUBING

مناقصة SE-110-6102 6

شركة مطار البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

0102,01 BD ELEMENTS CINE 
PRODUCTIONS W.L.L

١ SELECTING AND APPOINTING PHOTOGRAPHY 
AND FILMING SERVICE PROVIDER AT BAHRAIN 

INTERNATIONAL AIRPORT

مناقصة EJP/00,/6102 0

012111 BD INGRESS PARTNERS ١ للمأكوالت والمشروبات مستوى القادمون  0690تأجير وحدة تجارية رقم 
SJHAT AB في مطار البحرين الدولي

مزايدة EJP/000/6102 6

شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

10220, BD BAHRAIN 
MAINTENANCE & 
DIVING SERVICES CO

١ MAPPING OF BAPCO'S GAS DISTRIBUTION 
NETWORK UNDERGROUND LINES 

مناقصة S0,1016 0

020,,2061 BD MODERN MECH ELECT 
& TRANSPORT CO

١ توفير خدمة نقل األسفلت بالجملة مناقصة S021160 6

002002 BD GULF BIO ANALYTICAL 
CO

١ REPLACE OBSOLETE CHROMP ACK GAS 
CHROMAYOGRAPHS 

مناقصة O101660 1

01210, BD TURK MECHANICAL 
INDUSTRIES CO

١ PROVISION OF SKILLED MACHINISTS TO 
BAPCO MAINTENANCE SERVICES WORKSHOPS

مناقصة S02119, 9

0,2011 BD DORF KETAL 
CHEMICALS

١ SUPPLY OF GASOLINE INHIBITOR ANTIOXIDANT 
FOR GASOLINE PRODUCTS

مناقصة O1,062,(91) ,

0102121 BD BICC MET CO ١ SUPPLY OF ELECTRICAL CABLES مناقصة O1,00,0(10) 2
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621112111 USD ALLEN & OVERY ١ BAPCO MODERNIZATION PROGRAM 
(BMP)APPOINTMENT OF LENDRS ADVISORS 

(STRATEGIC PROJECT)

مناقصة S021122(,6) 0

021112111 USD JACOBS 
CONSULTANCY LTD

١ BAPCO MODERNIZATION PROGRAM BMP -
APPOINTMENT OF LENDERS ADVISORS 

مناقصة S021120(,6) ,

00126,1 BD MECHANICAL CONT & 
SERVICES CO - MCSC

١ PROVISION OF CATALYST DUMPING AND 
RECHARGE OF NO.2 POLY PLANT REACTORS

مناقصة S0211,, 0

02,21,1 BD NAJD ALUMINIUM & 
IRON CO

١ REMOVEAL AND SALE OF VARIOUS SCRAP 
MATERIALS

مناقصة S021100(,6) 01

00,2001 BD SPECIALIZED OIL & 
GAS CO

١ توفير خدمة المعالجة الحرارية مناقصة S021011(6,) 00

622111 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ MAINTENANCE SERVICES FOR IBM AIX AND 
ASSOCIATED SOFTWARE

تمديد P011610 06

0112969 BD KANOO LEASING ١ توفير سيارات مؤجرة إلداري الشركة تمديد S001060 01

921,,2061 BD SAUDI CO FOR 
ENVIRONMENTAL 
WORKS 

١ HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT AND 
LANDFILL OPERATION 

مناقصة S091106 09

012010 BD NAVADA CO FOR 
TRAINING & 
DEVELOPMENT LTD

١ PROVISION OF FIREFIGHTING TRANING FOR 
FIRE SUAD MEMBERS 

مناقصة S021110 0,

0620,1 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ توريد وتركيب وحدات التكييف مناقصة O101,66(00) 02

1,02092 BD MECHANICAL CONT & 
SERVICES CO - MCSC

١ PROVISION OF SULPHUR WASTE HANDLING 
SERVICES FOR SULPHUR HANDLING FACILITY 

مناقصة S0,1060(HSPB) 00

6112111 BD TNT SKYPAK 
INTERNATIONAL

١ توفير خدمات البريد السريع مناقصة S021190 0,

شئون الجمارك
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

0,120,1 BD SGS EAST FZCO ١ صيانة وتشغيل جهاز الكشف باألشعة على الشاحنات بميناء خليفة بن 
سلمان

تجديد SE/0,002/6106 0

طيران الخليج
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

6,6202, USD EGYPT AIR 
MAINTENANCE 

١ المدينة  -الصيانة الفنية لالسطول في مطار األمير محمد بن عبدالعزيز 
المنورة

مناقصة 02-0-0206-ESE 0

629,9221,59,, BD STELIA AEROSPACE ١ PURCHASE BUSINESS CLASS SEATS FOR 
AIRBUS A320NEO AIRCRAFT 16 SEATS PER 

AIRCRAFT QTY 12 SHIPSETS 

مناقصة 02-,-0200-ESE 6

0206,2060 BD SAUDI GROUND 
HANDLING SERVICES 
COMPANY (SGS)

١ GROUND HANDLING SERVICES AT EL-QASSIM, 
TAIF AND YANBU AIRPORTS

تجديد SE/0,016/6106 1

0202,16 BD MERCURE HOTEL 
WIESBADEN CITY

١ RENEWAL OF GULF AIR CREW HOTEL 
LAYOVER AT FRANKFURT (FAR)

تجديد SE/0,,29/6109 9

,,12,60 BD BHADRA 
INTERNATIONAL

١ GROUND HANDLING SERVICES AT 
THIRUVANANTHAPURAM (TRV)

تجديد 01-01-0001- SP ,

9,22099 BD EASTMAN CHEMICAL 
COMPANY 

١ CONVERSION OF GULF AIR FLEET FROM MOBIL 
JET 2 TO BPTO 2197

تجديد 06-00-0016- SP 2

602,1,29,1 BD BAHRAIN AIRPORT 
SERVICES COMPANY 
BAS

١ INFLIGHT CATERING SERVICES AGREEMENT  
AT BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT

تجديد SE/01,11/6100 0

2201,2,10 USD SABRE 
INTERNATIONAL 

١ PASSENGER SERVICES SYSTEM PSS مناقصة 02-0-0920- SP ,
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6062,09 BD AL SALEM TRADING 
ENTERPRISES

١ SUPPLY OF ALUMINIUM PRODUCTS مناقصة 02-19-09,,- SP 0

01020,1 BD UTC AEROSPACE 
SYSTEM COMPANY

١ OVERHAUL (OH) AND LIFE EXTENSTION FOR 
THSA P/NO. 47172-500 SN 366 INTENDED FOR 

GULF AIR AIRCRAFT A9C-KA

مناقصة SE/66010/6102 01

10211, BD S7 ENGINEERING ١ THIRD PARTY TECHNICAL HANDLING AGENT AT 
DOMODEDOVE INTERNATIONAL AIRPORT 

(DME) - RUSSIAN

تجديد 09-01-0111- SP 00

0102011 BD INTERNATIONAL 
TURNKEY SYSTEMS

١ IMPLEMENTATION OF IT BACKUP SOLUTION مناقصة 02-2-0201-ESE 06

0,,21125911 BD ENSEMBLE MEDIA LTD ١ شراء برامج األلعاب والتسلية لطيران الخليج تجديد 06-00-0010- SP 01

مجلس التنمية األقتصادية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

2112111 BD YOUGOV STONE ١ تعيين شركة الجراء مسوحات / أبحاث متخصصة تمديد SE/19-6100/9, 0

مجلس النواب
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

122,11 BD SHOWTECH 
PRODUCTIONS W.L.L

١ تجهيز قاعة مركز عيسى الثقافي الفتتاح دور االنعقاد السنوي العادي 
الثالث من الفصل التشريعي الرابع

مناقصة SE/662,0/6102 0

هيئة البحرين للسياحة و المعارض
قيمة العطاء العملة الفائزالعطاء  # الموضوع النوع رقم المناقصة #

6120025111 BD SHAHEEN GROUP CO ١ استكمال مشروع تزويد و تركيب أنظمة التكييف و التهوية في مجمع سوق 
باب البحرين

مناقصة SE/662,1/6102 0

062111 BD EL ZAYAT TOURISM ١ CONTRACTING WITH REPRESENTATIVE 
OFFICES OF TOURISM IN KSA TO ATTRACT 
VISITORS TO THE KINGDOM OF BAHRAIN

مناقصة ESBJ/00/6102-TJ 6

,,22,1 BD INTERFACE TOURISM ١ CONTRACTING WITH REPRESENTATIVE 
OFFICES OF TOURISM IN FRANCE TO ATTRACT 

VISITORS TO THE KINGDOM OF BAHRAIN

مناقصة ESBJ/19/6102-SJ 1

912111 EUR MESSE BERLIN ١

0112111 SAR ASAS EXHIBITIONS 
AND CONFERENCE 
ORGANIZING

٢

6112016 USD REED EXHIBITIONS ٣

0,2111 BD AL AWSAT EXPO ٤

132,763.896 المجموع )د.ب.(:

6100حجز ارضية في المعارض في  مناقصة SE/66090/6102 9

والماءهيئة الكهرباء 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

612111 BD PROTIVITI MEMBER 
FIRM BAHRAIN

١ خدمات التدقيق الداخلي تمديد 1,,/6110/2111-PH 0

012,11 BD BLIZZARD 
CONTRACTING

١

66,2690 BD AL SAADOON 
BUSINESS GROUP 
S.P.C

٢

01029,, BD MODERN GLOBAL 
CLEANING SPC

٣

00,2,91 BD CLIMAX CLEANING 
CONTRACTING

٤

1,144,377 المجموع )د.ب.(:

( سنوات1تقديم خدمات التنظيفات العامة لهيئة الكهرباء والماء لمدة ) مناقصة 6102-121-PP-S/TA 6

021062,115,91 USD SAP MIDDLE EAST & 
NORTH AFRICA

١ PURCHASING OF ADDITIONAL SAP LICENSES تجديد 0,9/6110/2111 1
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,1226,2 BD PANORAMA 
CONTRACTING & 
ENGINEERING 
SERVICES

١ SUPPLY,INSTALL,TESTING & COMMISSIONING 
OF EMAG METERS WITH NETBASE & IZAR 

LOGGERS

مناقصة 6102-0,,-PP- AA 9

26,20,1 BD ELECTRICITE DE 
FRANCE (EDF)

١ الخدمات االستشارية لمشروع انشاء مركز جديد للتحكم والمراقبة لشبكات 
الكهرباء والماء

مناقصة 9210/610,/1011 ,

012,06 BD ABB TECHNOLOGIES 
W.L.L

١ ABB P14 DCS CONTROL SYSTEM SERVICE 
MAINTENANCE CONTRACT AT RPS FOR TWO 

YEARS

مناقصة 6102-010-PT-BPA 2

هيئة تنظيم االتصاالت
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

2220115092 BD TELECOMMUNICATIONS 
MANAGEMENT GROUP

١ طرح مناقصة عامة دولية للحصول على خدمات استشارية لمراجعة الئحة 
جودة خدمات االتصاالت

مناقصة S/J//SP/6102/110 0

وزارة اإلسكان
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

9022001 BD PARSONS GLOBAL 
SERVICES L T D

١ إعداد التصاميم الفنية التفصيلية لشبكات البنية التحتية بالمدينة اإلسكانية 
الجديدة بجنوب البحرين

مناقصة TP/10/02 0

وزارة األشغال
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

0102111 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١ األعمال الكهربائية والميكانيكية لتهيئة موقع البناء للمبنى الرئيسي لوزارة 
المواصالت واالتصاالت 

أمر تغييري TP-610,-0 0

01,2111 BD EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE CO.

١ المقاوالت الزمنية لتوريد األيدي العاملة  أمر تغييري /AT-09/1112 6

61212,5,11 KWD مركز طاهر لالستشارات الهندسية ١  مبنى السفارة ومقر سكن السفير في الكويت
التصميم واإلشراف األعمال االستشارية لتنفيذ أعمال

أمر تغييري TPAM/106/10 1

122111 BD INGENIEURGESELL ١  مشاريع الصرف الصحي
الخدمات االستشارية للتصميم واالشراف لمشروع تأهيل شبكة الصرف 

المرحلة األولى -الصحي 

أمر تغييري TA/11/6100 9

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
العطاء قيمة العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

0,120,,5921 BD DAR AL 
MEBTAKEROON 
CONSTRACTION

١ تأجير وتشغيل وصيانة النادي الصحي بتوبلي مزايدة HTH/PHT/J10/6102 0

1102111516, BD SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

١

6,120,95,,1 BD TRASS 
INTERNATIONAL 
CONSTRUCTION WLL

٢

587,788.208 المجموع )د.ب.(:

( في 1أعمال الصيانة الشاملة و الصباغة لثالث مدارس حكومية )
( في المحافظة الجنوبية6المحافظة الشمالية و مدرستان حكوميتان )

مناقصة EHA-02/1110 6

1192161 BD COMPUTER WORLD ١ التحتية لنظام التخزين األلكترونيتطوير البنية  مناقصة  SA/ST/TJH/6102/19 1

60,201,5,0, BD AFAAQ ALKALIJ 
EXCAVATION & 
BUILDING EQUI

١ 011في الرفاع مجمع  1161تطوير شارع  مناقصة /AT-09/11,0 9

6012111 BD GULF HOUSE 
ENGINEERING CO. 
S.P.C

١ الخدمات اإلستشارية للتصميم والتنفيذ-المفتوحالمسرح المدرج  مناقصة TPP/000/02 ,

02109200, BD EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE CO.

١ IMPROVEMENT OF ROADS IN RIFFA BLOCK 911 مناقصة /AT-0,/1190 2

,022,19 BD AWAL PLASTICS W.L.L ١ العالمات المرورية للطرقالمقاولة الزمنية لتوريد وتركيب  مناقصة /AT-02/166 0

وزارة التربية والتعليم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #
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912,00 BD ALMOAYYED 
COMPUTERS

١ توفير وتجديد رخص واتفاقية االوركل تجديد H/,0/6109 0

212111 BD PURE SUPPORT 
ELECTRONCS CO 

١ صيانة وإصالح أنظمة االتصاالت وملحقاتها من بداالت وهواتف بإدارات 
ومدارس وزارة التربية والتعليم

مناقصة 00/T/6102 6

662111 BD AWAL 
REFRIGERATION & A/C  
WORKSHOP

١ توفير مبردات ماء للمدارس مناقصة H/010/610, 1

 التنمية االجتماعيةوزارة 
 

قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

,026,1 BD REAL SOFT 
ADVANCED 
APPLICATION

١ صيانة نظام المعلومات االجتماعية ونظام المنظمات االهلية تجديد SE/0161,/6101 0

12011 BD ARADOS CAR HIRING ١ مركبة صالون للوزارة لمدة أربع سنوات 61عدد استئجار  تمديد 10/6106 6

وزارة الثقافة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

121915,11 BD EWAN AL BAHRAIN 
FOR CONST & 
RENOVATION

١ مقاولة اعمال بيت يوسف بوزبون أمر تغييري ع6102/10 0

2,2111 USD SHKOON 
PRODUCTION

١

212111 EUR SULIVAN SWEETLAND 
LTD

٢

22111 EUR PIPEMUSIC LIMITED ٣

56,976 المجموع )د.ب.(:

العروض الموسيقية المشاركة في فعاليات مهرجان الموسيقى الخامس 
والعشرين

مناقصة SE/66262/6102 6

وزارة الخارجية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

0022019 BD BATELCO ١ تغيير البدالة الرئيسية لوزارة الخارجية و ربطها ببداالت سفارات مملكة 
البحرين بالخارج

مناقصة /SP/HPSJ/06/6102 0

وزارة الداخلية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

22111 BD N Y P D GENERAL 
TRADING

١

612111 BD ALLY TRADING 
COMPANY W.L.L

٢

0,2011 BD GULF UNIFORM 
DESIGNERS CO

٣

45,000 المجموع )د.ب.(:

تزويد مالبس وأحذية لوزارة الداخلية مناقصة 1,/6102 0

الصحةوزارة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

,02121 BD TRAFCO LOGISTICS ١ 6102استئجار مخازن لمواد طبية لمدة عام  تجديد HPM/010/610, 0

6012200500, BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١ توفير مواد مختبرية مناقصة SE/66011/6102 6

0012211 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

١ تزويــد محاليل لقسم الكلى مناقصة HPM/116/6102 1

وزارة الصناعة والتجارة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #
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22111 BD AL ZAYANI LEASING W. 
L. L

١ استئجار مركبات خفيفة لشئون الصناعة تجديد HP P/11/611, 0

2201, BD ZAYANI LEASING ١ سيارة صالون ,0استئجار عدد  تجديد HP P/1,/6101 6

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

02011 BD BASMA MARBLE & 
GRANITE

١ العدل والشئون االسالمية واالوقاف والمباني التابعة لها تنظيف مبنى وزارة تمديد 0,/6101 0

6216, BD BUWARDO CLEANING 
SERVICES

١ توريد مستخدمين لتقديم خدمات الشاي والقهوة لمبنى الوزارة تمديد 00/6101 6

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

99261, BD I WORLD CONNECT ١ صيانة أجهزة الحاسب اآللي مناقصة HPTA//SP/6102-0,  0

912111 BD ALNOOR CHARITY 
WELFARE 

١ إدارة وتشغيل نادي رعاية الوالدين بمركز صاحبة السمو األميرة سبيكة 
الشاملابراهيم آل خليفة االجتماعي 

مناقصة SE/669,1/6102 6

0192911 BD HOME HEALTH CARE 
CENTRE W.L.L

١

0201,2,11 BD INTERNATIONAL 
MEDICAL CITY CO

٢

1,270,200 المجموع )د.ب.(:

توفير أيدي عاملة لدور ومراكز الرعاية والتأهيل االجتماعي مناقصة HPTA//SP/6102-02 1

الماليةوزارة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

10200, BD AHMED KHAN 
MOHAMMED AKBAR

١

6621,1 BD CONSULTANT 
CONSTRUCTION 
MAITENANCE

٢

53,828 المجموع )د.ب.(:

بيع سيارات حكومية مزايدة MS//J10/6102 0

المواصالتوزارة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

920202109 BD ADPI ١ EXPANSION PROJECT - DESIGN & 
SUPERVISION CONSULTANCY SERVICES FOR 

THE TERMINAL EXPANSION AND 
REFURBISHMENT PROJECT

أمر تغييري EJP/09/01/6106 0

6922,2 BD EAGLE FOR SAFE & 
SECURITY

١ الخدمات األمنية لميناء سلمان ومنطقة البحرين اللوجستية  تمديد HPS//PP/16/01 6

وزارة المواصالت واالتصاالت
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

6,2111 BD EURO MOTORS CO. 
W.L.L

١ سيارات وزارية 9شراء  أمر تغييري SE/66102/6102 0

0692,11 USD INTERNATIONAL AIR 
TRANSPORT 
ASSOCIATION - IATA

١ AIRPORTIS PACKAGE LEAKAGE TOOL 
SOFTWARE

مناقصة SE/6620,/6102 6

وزارة شئون اإلعالم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

0,22,015206 BD WECOM GLOBAL 
TRADING

١ SUPPLY AND INTEGRATION OF VIZRT TOUCH 
SCREEN SYSTEM FOR THE NEWS CENTER 

STUDIO

مناقصة H J/6/6102 0

00,21,1 USD WECOM GLOBAL 
TRADING

١ خاصة  SPAوSBAطرح مناقصة محدودة لشراء شاشات عرض 
مع ملحقاتها  ,,للقناة واستيديو األخبار  0بديكورات استيديو اإلنتاج رقم 

والدعم الفني

مناقصة H J/0,/6102 6
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صفحة 8 من 8

وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

0229105211 BD MANAMA CLEANING & 
MAINTENANCE 
CENTRE

١ ومباني ومكاتب بلدية المحرق تنظيف سوق الحدالمركزي تمديد HTM/16/6109 0

6102061 BD KASSAB 
INTERNATIONAL 
COMMERCIAL 
INVESTMENT

١  1مزايدة تأجير مواقع إعالنية على لوحات الميجاكوم و اليونيبول لمدة 
سنوات في المنطقة الجنوبية

مزايدة 1/610, 6

0,12111 BD NEWCASTLE 
CONSTRUCTION

١ اعمال صيانة المسطحات الخضراء وتركيب شبكات الري تمديد PHTA/0/6109 1

912001 BD مايكروسنتر ١ BT/  J/P/ Tصيانة تراخيص برامج  تجديد SE/0,11/6110 9

,120,1 BD ZAYANI COMPUTER 
SYSTEMS S.P.C

١ صيانة االجهزة المركزية والبرامج الملحقة تمديد HTH/ TA/16/6A01 ,
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قرار ا�صتغناء

قرار رقم )111- غ( ل�صنة 2017 باال�صتغناء عن العقار امل�صتملك
بالقرار )601( ل�صنة 2006 وامل�صجل باملقدمة رقم 1368/375

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة قد قررت ال�شتغناء عن قرار 
و�شركاه،  يعقوب  مبارك  عبداهلل  ال�شادة/  ملك  على  ال�شادر   2006 ل�شنة   )601( رقم  ال�شتمالك 
الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1368/375، والذي كان من اأجل امل�شروع 
الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
م� ع�صام بن عبداهلل خلف
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اإعالنات مركز امل�صتثمرين

اعالن رقم )365( ل�صنة 2017
اإعالن ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 
اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ رباب 
لوحات  وتجميع  لتركيب  الخليج  )اأبــراج  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  الب�شري،  علي  جمعه  اأحمد 
اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًة   ،86809 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الإعالنات(، 
�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره .00020 )ع�شرين األف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ اأحمد 

محمد عبداهلل ح�شين عبداهلل �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 )366( ل�صنة 2017
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية
�صركة )هيليو�ش لل�صيانة ذ�م�م(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
 ،100968 القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  لل�شيانة  )هيليو�س  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 )367( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 

 اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب المحامي 
محفوظ علي محمد لال�شت�شارات القانونية، نيابة عن ال�شيدة/ ر�شية اأحمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  الو�شع  تغيير  طالبًا   ،84033 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ عي�شى اإبراهيم عي�شى اإبراهيم الدرازي 

�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 )368( ل�صنة 2017
ب�صاأن تخفي�ش راأ�صمال �صركة

)اإنتجريتي �صريفي�صي�ش �ش��ش�و(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ وفاء 
نور اهلل حبيب عبدالعزيز الأن�شاري، نيابة عن ال�شيد/ زهير اإ�شماعيل حاجي اأغا كازرونى، مالك �شركة ال�شخ�س 
الواحد التي تحمل ا�شم )اإنتجريتي �شيرفي�شي�س �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 76940، طالبًة تخفي�س 

راأ�شمال ال�شركة من 50.000 )خم�شين 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 )369( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ش الواحد

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شيف علي 
محمد اليا�س علي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإماي اأ�شو�شايت�س �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،104066 رقم  القيد 
اأ�شو�شايت�س ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، واإدخال  وي�شبح ا�شمها التجاري )اإماي 

ال�شيد/ �شجيال �شيف على �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 )370( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل فرعني من موؤ�ص�صة فردية 

اإلى �صركة ال�صخ�ش الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي �شالح 
مح�شن علي �شيف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مريكو للمظالت وال�شتائر والألمنيوم(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 40610، طالبًا تحويل الفرعين الأول والثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد م�شتقلة 
بذاتها، وبنف�س رقم ال�شجل، واأْن تحمل ا�شم )مريكو للمظالت وال�شتائر والألمنيوم �س.�س.و(، لمالكها علي �شالح 

مح�شن علي �شيف، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفان( 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. 
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اإعالن رقم )371( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 

اإلى �صركة ت�صامن
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فاطمة 
اد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية، الم�شجلة بموجب القيد رقم 109448، طالبة تغيير ال�شكل  اد خليفة حمَّ محمد حمَّ
القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفان( دينار بحريني، واإدخال 
ال�شعوديَّي الجن�شية  التركي،  التركي، وال�شيد/ عبداهلل بن حمد بن محمد  ال�شيد/ متعب بن بن عي�شى  كل من 

�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 )372( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية
اإلى �صركة ال�صخ�ش الواحد

فهد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
اإبراهيم علي ال�شهابي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم 99722، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 
للموؤ�ش�شة والتي ت�شمى فروعها على التوالي )نور البحرين لتاأجير ال�شيارات( و)اأكت �شمارت للعالقات العامة( 
و)المركز الدولي/ البحرين( وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�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 )373( ل�صنة  2017  
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية فرع ال�صركة االأجنبية

)بااليك�صر اإلكرتوميكانيك �صنايعي ت�صي�صلري اإيه اإ�ش( 
ال�شيد/ ح�شين  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
�شنايعي  اإلكتروميكانيك  )باليك�شر  ا�شم  تحمل  والتي  الأجنبية،  ال�شركة  فرع  عن  نيابة  المخرق،  محمد  �شعيد 
ت�شي�شلري اإيه اإ�س(، الم�شجل بموجب القيد رقم 91282، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية فرع ال�شركة العامل 
في مملكة البحرين 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.



العدد: 3306 – الخميس 23 مارس 2017

122

اإعالن رقم )374( ل�صنة  2017  
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )�صالمة �صتار ذ�م�م(
�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ميال بحرين بروفي�شونال بودي/ ت�شامن، نيابة عن ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شالمة 
�شتار ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 89273، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ذات الم�شئولية 
المحدودة 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 )375( ل�صنة  2017  
ب�صاأن حتويل �صركة ت�صامن

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدتان/ مها 
�شلمان الدو�شري ودلل �شلمان الدو�شري، مالكتا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )م�شاريع الدو�شري للتجارة 
العامة/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 93127، طالبتين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 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 )376( ل�صنة 2017
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )�صنابل لال�صتثمار �ش�م�ب مقفلة(
ال�شركة ذات  اإليه  باأنه قد تقدمت  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة   يعلن مركز البحرين 
الم�شاهمة  ال�شركة  عن  نيابة  ذ.م.م(،  لال�شت�شارات  الميزان  )ديــوان  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية 
البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )�شنابل لال�شتثمار �س.م.ب/ مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 70609، 
من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًة 

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: 3306 – الخميس 23 مارس 2017

123

اإعالن رقم )377( ل�صنة 2017 
 ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية �صركة

 )خدمات هيوليت باكارد البحرين ذ�م�م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )خدمات هيوليت باكارد البحرين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 62581، 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.

اإعالن رقم )378( ل�صنة 2017 
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه خلود نا�شر محمد 
الطيري، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )باب ال�شالم لالأثاث(، الم�شجلة بموجب القيد 69429، طالبة 
 10000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قامة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  تحويل 

)ع�شرة اآلف( دينار بحريني، واإدخال VINAYAN MATHEW �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 )379( ل�صنة 2017
ب�صاأن اإ�صهار اأعمال ت�صفية �صركة

)الوطنية ملبيعات الكمبيوتر ذ�م�م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب اآر اإ�س اإم 
الكمبيوتر ذ.م.م(،  ا�شم )الوطنية لمبيعات  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ال�شركة ذات  نيابة عن  البحرين، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 10548، 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 )380( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 

الى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
اإليه �شركة )ميال  باأنه قد تقدمت   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
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بحرين بروفي�شونال بودي/ ت�شامن(،  نيابة عن ال�شيخة منيرة �شلمان خالد اآل خليفة، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية 
التي تحمل ا�شم )�شاطىء الهملة لتاأجير العقارات )19203، الم�شجلة بموجب القيد رقم 108182، طالبًة تغيير 
ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، بناًء على تنازل المالكة عن ملكية 
الموؤ�ش�شة اإلى كل من ال�شيخ اإبراهيم بن عبداهلل بن خالد بن علي اآل خليفة بن�شبة 50%، وال�شيخ حمود بن خليفة 

بن محمد بن عبداهلل اآل خليفة بن�شبة 50% من ملكية 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 )381( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ت�صامن
اإليه ال�شيد/ ح�شين  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
�شعيد اإبراهيم الدرازي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بي تر�شت لالإدارة(، الم�شجلة بموجب القيد 
مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 71996-1، طالبًا 
1،000 )األف( دينار بحريني، بناًء على تنازل مالك الموؤ�ش�شة اإلى كل من ال�شريكين ال�شيد/ �شعيد بن فهد بن 

محمد الودعاني، وال�شيد/ فار�س بن عادل بن علي الحربي.
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 )382( ل�صنة 2017
ب�صاأن تخفي�ش راأ�صمال �صركة

)ماك�ش ميديا 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 )ماك�س ميديا ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 45477-1، طالبين 
تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 50،000 )خم�شين األف( دينار بحريني اإلى 20،000 )ع�شرين 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 )383( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية 

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ مريم 
اأحمد �شالمي، �شاحبة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم �شالمي للبخاري  �شهاب الدين عبدالرحمن 
اإلى �شركة ذات  الثاني من الموؤ�ش�شة  والم�شاوي(، الم�شجلة بموجب القيد رقــم92840-2 ، طالبًة تحويل الفرع 
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م�شئولية محدودة م�شتقلة بذاتها، وبرقم قيد جديد، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، 
واإدخال ال�شيدة/ ر�شوانة عبدالرحمن اأحمد يو�شف �شريكة 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 )384( ل�صنة 2017
ب�صاأن تخفي�ش راأ�صمال �صركة 

)ال�صدار 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 )ال�شدار العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-93334، 
األف(  )ثالثين   30،000 اإلى  بحريني  دينار  األف(  وخم�شون  )مائتان   250،000 من  راأ�شمالها  تخفي�س  طالبين 

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 )385( ل�صنة 2017
 ب�صاأن ت �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

الى �صركة تو�صية ب�صيطة
اإليه مكتب قيومجي  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
د  واأ�شليم للمحاماة، نيابة عن ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )م�شممو الخليج للزي الموحَّ
اإلى �شركة  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 66365، طالبًا تغيير  الم�شجلة بموجب  ذ.م.م(، 
تو�شية ب�شيطة، بنف�س رقم القيد وال�شركاء، وبراأ�شمال مقداره 210،000 )مائتان وع�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 )386( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 

اإلى �صركة ت�صامن
علي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
 2،000 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  تحويلها  طالبًا  فردية،  موؤ�ش�شة  مالك  علي،  ن�شيف  عبدالر�شول 
)األفان( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيد/ �شعيد بن فهد بن محمد الودعاني وال�شيد/ متعب بن عثمان بن 

عي�شى التركي، ال�شعوديَّي الجن�شية �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 )387( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية
اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ مظفر علي 
محمد لطيف محمد علم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مقاولت مب�شر(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 68415، طالبًا تحويل الفرع الثامن من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/NAEEM HUSSAIN  �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 )388( ل�صنة  2017 
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )فندق اأطل�ش 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 )فندق اأطل�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 22769، 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 )389( ل�صنة 2017
ب�صاأن اإ�صهار اأعمال ت�صفية �صركة

)باراجون يوتيليتيز اإيه بي دي فن�صرز ذ�م�م( 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب كي بوينت 
بي  اإيه  يوتيليتيز  )باراجون  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  الأعمال،  لخدمات 
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا  رقم 77045،  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  فن�شرز  دي 
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 )390( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
ال�شيد/ عبا�س  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
من�شور محمد اأحمد ال�شتري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز الأكفاء لتعبئة المواد الغذائية( 
اإلى �شركة ذات  الم�شجلة بموجب القيد رقم 31901-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
م�شئولية محدودة، وبنف�س رقم ال�شجل، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، واإدخال كل 
ال�شتري  اأحمد  محمد  من�شور  عبا�س  علي  وال�شيد/  ال�شتري  اأحمد  محمد  من�شور  عبا�س  فاطمة  ال�شيدة/  من 

�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 )391( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ال�صخ�ش الواحد
ال�شيد/ محمد  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
القيد  الم�شجلة بموجب  العقارية(،  ا�شم )هال  التي تحمل  الفردية  نيابة عن الموؤ�ش�شة  اأحمد علي ح�شن،  اأمين 
)رادينت  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبًا  رقم 72480، 

كابيتال �س.�س.و( لمالكها محمد اأمين اأحمد علي. 
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 )392( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 

 اإلى �صركة ال�صخ�ش الواحد   
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة )مور 
�شتفين(، نيابة عن ال�شيد/ عادل محمد بدر ال�شادة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شه مجوهرات 
اإلى �شركة  ال�شرق(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1529، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
تنازله عن ملكية  بناًء على  اآلف( دينار بحريني، وذلك  الواحد، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة  ال�شخ�س 
الموؤ�ش�شة اإلى ال�شيد/ باتانيا بهافي�شكومار برافينجاندرا، واأن ي�شبح ال�شم التجاري لل�شركة )ور�شة مجوهرات 

ال�شرق �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.
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اإعالن رقم )393( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل فرعني من �صركة ال�صخ�ش الواحد

اإلى �صركة ال�صخ�ش الواحد قائمة
اأ�شحاب �شركة  اإليه  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )يم يم تري لفناء الماأكولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 16749، 
ا�شم  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  ال�شركة  والع�شرين من  وال�شاد�س  ال�شابع  الفرعين  طالبين تحويل 
مقداره  وبراأ�شمال   ،48184 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  الدولية  الخليجي  الم�شتهلك  )مجموعة 

50،000 )خم�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 )394( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك الموؤ�ش�شة 
القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،33410 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للتجارة(،  )با�شا  ا�شم  تحمل  التي  الفردية 
األف( دينار  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

بحرينـي، واإدخال ال�شيد/ �شاري خليل اإبراهيم جا�شم الزعابي �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 )395( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية
اإلى �صركة ال�صخ�ش الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب جواد حبيب 
و�سركاه، نيابة عن ال�سيد/ علي عبدال�هاب عي�سى ي��سف الخياط، �ساحب الم�ؤ�س�سة الفردية التي تحمل ا�سم 
)كرييتف �شتايل(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 48289، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250،000 دينار بحريني )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.
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اإعالن رقم )396( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل فرعني من موؤ�ص�صة فردية 

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
مالك  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
ها�شم علوي مكي فردان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نواعم لم�شتلزمات ال�شالونات(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 81898، طالبًا تحويل الفرعين الثاني والثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
ال�شيد/ طاهر عي�شى  واإدخال  بحريني،  دينار  اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة  ال�شجل،  رقم  وبنف�س 

عبا�س محمد �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 )397( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 

اإلى فرع من �صركة ال�صخ�ش الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالرحمن 
عبداهلل علي قا�شم فخرو، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز نيرفانا(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
111367، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة اإلى فرع من �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بزن�س بال�س �س.�س.و(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 47312، لمالكها ال�شيد/ عبدالرحمن عبداهلل علي قا�شم فخرو، 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 )398( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية
اإلى �صركة ال�صخ�ش 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 )الخليج لتاأجير ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 13449، طالبًا تغيير ال�شكل 
القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�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.
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اإعالن رقم )399( ل�صنة 2017
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )ا�صتكانة �صاي 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 )ا�شتكانة �شاي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 94638، طالبين 
قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  قيدها من  اختيارية و�شطب  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  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 )400( ل�صنة 2017
ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

اإلى �صركة ال�صخ�ش الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب ميال بحرين، 
نيابة عن ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )نايف اليزيدي العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 80256، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 
مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني. بناًء على تنازل ال�شريك ال�شيد/ اأحمد عبدالرحمن البكري عن 
ن�شبة 51% من ملكية ال�شركة اإلى ال�شيد/ نايف عبداهلل عبدالرحمن اليزيدي، واأْن ي�شبح ال�شم التجاري لل�شركة 

)نايف اليزيدي العقارية �س.�س.و( لمالكها نايف عبداهلل عبدالرحمن اليزيدي. 
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 )401( ل�صنة 2017 
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمود 
خمي�س محمد عبداهلل ال�شباغ، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شبال�س لبرك ال�شباحة(، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،63777 رقم  القيد  بموجب 
 TOM THTTAPPILLY :محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، واإدخال كل من
 ،AJISH, PAPPU ARIKKATT JACOB, THOTTAPPILLY FRANCIS JOSE, VIVEK MATHEW

�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.
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اإعالن رقم )402( ل�صنة  2017
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )عامل اجلزيرة لل�صناعات الورقية 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 )عالم الجزيرة لل�شناعات الورقية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 80127، 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 )403( ل�صنة  2017
ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

اإلى �صركة ال�صخ�ش الواحد 
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الطبية ذ.م.م(،  للخدمات  )اإك�شبر�س  ا�شم  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
رغبة  على  بناًء  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،111321
ال�شريك ال�شيد/ �شريف عدنان نورالدين يو�شف التنازل عن جميع ح�ش�شه في ال�شركة ل�شالح ال�شريك ال�شيد/ 
غياث فرحان �شيف الدين، مع تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 50،000 )خم�شين األف( دينار بحريني  الى 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.
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اإعالن غرفة البحرين لت�صوية املنازعات

رقم الدعوى: 2017/3
اإعالن تبليغ باحل�صور

املدعي: بنك امل�شرق. وكيلها: املحامي لوؤي عبدالغني قاروين. املدعى عليهم: الإبداع البحريني 
نا�شر جباري. �شبود رام�س �شارما. هيامنت رام�س �شارما.  لالأملنيوم ل�شاحبها/ عبداحلميد 
�شقة 1، مبنى 925، طريق 5218، جممع 952، راأ�س زويد، مملكة البحرين. �شفة الدعوى: تعلن 
غرفة البحرين لت�شوية املنازعات املدعى عليهم املذكورين اأعاله بالئحة الدعوى املقيدة بتاريخ 
 12 ال�شاعة    2017 مار�س   29 بتاريخ  الدعوى  لإدارة  الأول  الجتماع  ومبوعد   2017 يناير   18
ظهرًا، اأمام مدير الدعوى مبقر الغرفة ل�شتالم جدول مواعيد اإدارة الدعوى، وعنوانها: بناية 
البارك بالزا، القاعة رقم 1، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، 
املنامة، مملكة البحرين ، وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات 
ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من 

الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009 ، ليعلم.

مدير الدعوى
غرفة البحرين لت�صوية املنازعات


