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��أمر�ملكي�رقم�)26(�ل�سنة�2017
مبْنح�و�سام

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

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا�بالآتي:
�ملادة��لأولى

ُينح و�شام الكفاءة من الدرجة الأولى اإلى ال�شيخة عائ�شة بنت را�شد اآل خليفة.

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 29 رجـب 1438هــ
الموافـق: 26 اأبريــل 2017م
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��أمر�ملكي�رقم�)27(�ل�سنة�2017
�بتكليف�ويل��لعهد�نائب��لقائد��لأعلى

�لقيام�مبهام��حلكم

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

�أمرنا�بالآتي:
�ملادة��لأولى

ُيعهد اإلى ويل عهدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن عي�شى 
ا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج. اآل خليفة القيام مبهام احلكم نيابة عنَّ

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 4 �شعبان 1438هــ
الموافـق: 30 اأبريل 2017م
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�قر�ر�رقم�)7(�ل�سنة�2017
بتعيني�مدر�ء�يف�وز�رة��سئون��لإعالم

رئي�س مجل�س الوزراء:
ل  بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، 

لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، املعدَّ
وعلى املر�شوم رقم )82( ل�شنة 2016 باإلغاء هيئة �شئون الإعالم،

وعلى املر�شوم رقم )83( ل�شنة 2016 بتنظيم وزارة �شئون الإعالم،
وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2011 بتعيني مديَرين بالوكالة يف هيئة �شئون الإعالم،

وعلى القرار رقم )69( ل�شنة 2012 بتعيني مدراء يف هيئة �شئون الإعالم،
وعلى القرار رقم )51( ل�شنة 2013 بتعيني مدير يف هيئة �شئون الإعالم،

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2016 بنقل وتعيني مدراء يف هيئة �شئون الإعالم،
وبناًء على عْر�س وزير �شئون الإعالم،

قرر��لآتي:
�ملادة��لأولى

ُيعنيَّ يف وزارة �شئون الإعالم ُكلٌّ من:
مديرًا لإدارة الإذاعة. 1- ال�شيد يون�س �شلمان ح�شن    
مديرًا لإدارة الأخبار.  2- ال�شيد عبداهلل خالد اأحمد   

مديرًا لإدارة الإر�شال والنقل الخارجي. 3- ال�شيد اإبراهيم عبداهلل البور�شيد  
مديرًا لإدارة و�شائل الإعالم. 4- ال�شيد يو�شف محمد اإ�شماعيل  

مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية والمالية. 5- ال�شيد عبداهلل خليل بوحجي   

�ملادة��لثانية
اجلريدة  يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الإعالم  �شئون  وزير  على 

الر�شمية.

���رئي�ض�جمل�ض��لوزر�ء
خليفة�بن��سلمان��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 4 �شعبان 1438هـ
المـــــــوافـــــق: 30 اأبريل 2017م
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وز�رة��لعدل�و�ل�سئون��لإ�سالمية�و�لأوقاف

�قر�ر�رقم�)24(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�تخويل�بع�ض�موظفي��إد�رة��لرثوة��ل�سمكية�و�إد�رة��لرقابة��لبحرية

�بوز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين�
ْبط��لق�سائي �سفة�ماأموري��ل�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
وا�شتغالل وحماية  تنظيم �شيد  ل�شنة 2002ب�شاأن  بقانون رقم )20(  املر�شوم  بعد الطالع على 

ل باملر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 2012  وعلى الأخ�س املادة )31( منه، الرثوة البحرية، املعدَّ
وتعديالته    2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وعلى الأخ�س املادة )45( منه، 
وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

���قرر��لآتي:
�ملادة��لأولى

البلديات  و�شئون  الأ�شغال  بوزارة  البحرية  الرقابة  واإدارة  ال�شمكية  الرثوة  اإدارة  موظفو  ل  ُيخوَّ
دائرة  تقع يف  التي  للجرائم  بالن�شبة  وذلك  الق�شائي،  ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  العمراين،  والتخطيط 
اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام املر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل 

وحماية الرثوة البحرية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:
1- عبداهلل عي�شى يعقوب عبدالرحمن

2- عبا�س محمد عبا�س ح�شين
3- عبداهلل محمد عبا�س ح�شين

4- �شلطان �شالم محمد جمعة البنكي
5- محمد اإبراهيم عبداهلل اإبراهيم

6- �شالم ح�شن علي �شالم العليان
7- محمد علي جا�شم علي محمد

8- اإبراهيم محمد ح�شن �شرف
ليل 9- ميرزا عون عبدعلي ر�شي �شْ
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10- مو�شى علي محمد �شلمان الحايكي
11- يا�شر عبداهلل عي�شى اإبراهيم

12- �شعيد يو�شف اأحمد عي�شى الكواري
13- اأيمن داُود علي جا�شم ال�شايغ

14- محمد �شعيد علي النا�شر
يامي 15- عي�شى �شليمان علي الرِّ

16- غانم ِم�شكل �شالح ِم�شكل غانم
17- ها�شم يو�شف عبداهلل جا�شم

18- اإبراهيم حمد اإبراهيم حمد الخجم
19- زهير عبدالر�شا علي عبداهلل ح�شن

20- عبا�س يو�شف محمد علي محمد
21- يعقوب يو�شف �شعيد يو�شف التميمي

22- خليفة خالد را�شد الهرم�س

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

وزير��لعدل��
�و�ل�سئون��لإ�سالمية�و�لأوقاف

�خالد�بن�علي�بن�عبد�هلل��آل�خليفة
                                                               

�شدر بتاريخ: 29 رجـــــــــــب 1438هـ
المــــوافـــــــق: 26  اأبــــــريل   2017م
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وز�رة��لد�خلية

�قر�ر�رقم�)53(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن��إعفاء�مو�طني�جمهورية�تركيا

رة�لدخول�مملكة��لبحرين من��لر�سوم��ملقرَّ

وزير الداخلية:
بعد الطالع على قانون الأجانب )الهجرة والإقامة( ل�شنة 1965 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )17( 
منه،

للقانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن  التنفيذية  القرار رقم )15( ل�شنة 1976 بالالئحة  وعلى 
جوازات ال�شفر وتعديالته،

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 1976 يف �شاأن تاأ�شرية الدخول اإلى البحرين وتعديالته،
الإعفاء  حول  الرتكية  اجلمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  التفاهم  مذكرة  وعلى 
بتاريخ 12  املنامة  عة يف مدينة  والـُمَوقَّ العادية،  ال�شفر  التاأ�شرية حلاملي جوازات  املتباَدل من ر�شوم 

فرباير 2017م،
وبناًء على عْر�س وكيل وزارة الداخلية ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر��لآتي:
�ملادة��لأولى�

ُيعفى مواطنو جمهورية تركيا حاملو جوازات ال�شفر العادية ال�شارية املفعول القادمون اإلى مملكة 
البحرين من ر�شوم تاأ�شريات الدخول اخلا�شة بال�شياحة اأو رجال الأعمال اأو الزيارات الر�شمية.

�ملادة��لثانية�
وال�شوابط  الإدارية  الأوامر  والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شئون  الداخلية  وزارة  وكيل  ُي�شِدر 

الالزمة ملْنح تاأ�شريات الدخول املجانية الواردة باملادة ال�شابقة.
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�ملادة��لثالثة
به  ويعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شئون  الداخلية  وزارة  وكيل  على 

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

                                                                              
��لفريق��لركن
�وزير��لد�خلية

ر��سد�بن�عبد�هلل��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 19 رجب 1438هــ
المـــــوافــــــق: 16 اأبريل 2017 م
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ك�سف�ميز�نية�جمعية��لتجمع��لقومي��لدميقر�طي�ل�سنة�2016
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ك�سف�ميز�نية�جمعية��لو�سط��لعربي��لإ�سالمي�ل�سنة�2016
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ك�سف�ميز�نية��لتجمع��لوطني��لدميقر�طي��لوحدوي�ل�سنة�2016
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ك�سف�ميز�نية�جمعية��لأ�سالة��لإ�سالمية�ل�سنة�2016
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ك�سف�ميز�نية�جمعية��لإر�دة�و�لتغيري�ل�سنة��2016



العدد: 3312 – الخميس 4 مايو 2017

25



العدد: 3312 – الخميس 4 مايو 2017

26



العدد: 3312 – الخميس 4 مايو 2017

27



العدد: 3312 – الخميس 4 مايو 2017

28

ك�سف�ميز�نية��حلو�ر��لوطني�)�حلو�ر(�ل�سنة�2016
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ك�سف�ميز�نية�جمعية��لر�بطة��لإ�سالمية�ل�سنة�2016
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ك�سف�ميز�نية�جمعية��ل�سف��لإ�سالمي�ل�سنة�2016
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ك�سف�ميز�نية�جمعية��لفكر��لوطني��حلر�ل�سنة�2016
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ك�سف�ميز�نية�جمعية��ملنرب��لتقدمي�ل�سنة�2016
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ك�سف�ميز�نية�جمعية�جتمع��لوحدة��لوطنية�ل�سنة�2016
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ك�سف�ميز�نية�حركة��لعد�لة��لوطنية�ل�سنة�2016
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ك�سف�جمعية�ميثاق��لعمل��لوطني�ل�سنة�2016
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ك�سف�جمعية��ملنرب��لوطني��لإ�سالمي�ل�سنة�2016
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ك�سف�ميز�نية�جمعية��ل�سورى��لإ�سالمية�ل�سنة�2016
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�إعالنات�مركز��مل�ستثمرين

�إعالن�رقم�)513(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة��ل�سخ�ض��لو�حد

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
اإليه مالك �شركة ال�شخ�س   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
الواحد التي حتمل ا�شم )مدينة طيبة للحالقة الرجالية �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 105535، طالبًا تغيري 
ال�شكل القانوين لل�شركة املذكورة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( 

دينار بحريني.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل   فعلى 

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

�إعالن�رقم�)514(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�فرع�من��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

�إلى��سركة��ل�سخ�ض��لو�حد
اأ�شحاب ال�شركة ذات  اإليه   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
طالبني   ،456 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة   ،) ذ.م.م  واأولده  ر�شا  علي  )جمموعة  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية 
حتويل الفرع ال�شابع من ال�شركة املذكورة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وذلك بناًء على تنازلهم عنه وحتويله اإلى �شركة 
وتكون  بحريني،  دينار  )مليون(  مقداره 1،000،000  وبراأ�شمال  قيدها 54683،  ورقم  بذاتها،  قائمة  الواحد  ال�شخ�س 

مملوكة ل�شركة )يف كي يونيفر�شال لإدارة العقارات �س.�س.و(. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل   فعلى 

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

�إعالن�رقم�)515(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
اأحمد  يو�شف  ال�شيد/  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
القيد  مبوجب  امل�شجلة  الغذائية(،  للمواد  العبداهلل  )مركز  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  اأحمد،  عبداهلل 
وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  املوؤ�ش�شة  رقم 15610-2 و5، طالبًا حتويل 
بحريني، ا�شمها التجاري )مركز العبداهلل للمواد الغذائية ذ.م.م(، وتكون مملوكة لل�شادة/ يو�شف اأحمد عبداهلل اأحمد، 

 .PARATHI KANDY KUNI HAMZAو
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل   فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 
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�إعالن�رقم�)516(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
اخلفيفة  النجارة  اأدوات  لبيع  )قاليل  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  احلماد،  ح�شن  �شند  عبدالرحمن 
اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،3-13036 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  والبناء(، 
ذ.م.م(،  والبناء  اخلفيفة  النجارة  اأدوات  لبيع  )قاليل  �شركة  التجاري  ا�شمها  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة 
احلماد ح�شن  �شند  عبدالرحمن  لل�شادة/  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )ثالثة   3،000 مقداره   وبراأ�شمال 

.SHYLESHKUMAR RAMAN PILLAI SATHIAMMA و
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل   فعلى 

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

�إعالن�رقم�)517(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
�شارة  ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
القيد  امل�شجلة مبوجب  للمقاولت(،  ا�شم )ل�شقيه  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  فيا�س محمد غالم محمد كرم، مالكة 
رقم 85835، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، مملوكة لكل من 
ال�شيدة/ �شارة فيا�س محمد غالم محمد كرم، وال�شيد/ �شوري�س كيربمكوزي، وبراأ�شمال مقداره 1450 )األف واأربعمائة 

وخم�شون( دينارًا بحرينيًا،. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

���إعالن�رقم�)518(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية

�إلى�فروع�يف��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأحمد �شعيد اأحمد 
محمد، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بوابة ال�شلطان للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 95391، طالبًا 
حتويل الفرع الأول من املوؤ�ش�شة وامل�شمى )بوابة ال�شلطان للمقاولت(، والفرع الثاين منها وامل�شمى )بوابة ال�شلطان ملواد 
لكل من  اململوكة  رقم 110794،  القيد  امل�شجلة مبوجب  للمقاولت ذ.م.م(،  )�شلمانكوم  �شركة  اإلى فرعني من  البناء( 

ال�شيد/ عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان وال�شيد/ يو�شف عبداحلميد ح�شني املعماري.        
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن�رقم�)519(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
اإ�شالم عبا�س  اإليه ال�شيد/   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ح�شن �شعفان، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )زاد الدولية لالأجهزة الطبية وم�شتح�شرات التجميل(، امل�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  الفردية  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،95162 رقم  القيد  مبوجب 
محدودة، مملوكة لكل من ال�شيد/ اإ�شالم عبا�س ح�شن �شعفان، البحريني اجلن�شية، وال�شيدة/ غادة محمد محمود محمد 
اأحمد، امل�شري اجلن�شية، وبراأ�شمال مقداره 10،000  اأحمد، امل�شرية اجلن�شية، وال�شيد/ معتز محمد محمود محمد 

)ع�شرة اآلف( دينار بحريني.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن�رقم�)520(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�م�ساهمة�بحرينية/�مقفلة

�إلى��سركة��ل�سخ�ض��لو�حد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب ال�شالم للمحاماة، 
امل�شجلة  �س.م.ب.م(،  كاريرز  باجم  جلف  )�شكاوجن  ا�شم  حتمل  التي  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة  عن  نيابة 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، مملوكة  مبوجب القيد رقم 72945، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 

ل�شركة )�شونوما اإل اإل �شي(، وبراأ�شمال مقداره 705،000 )�شبعمائة وخم�شة اآلف( دينار بحريني.  
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن�رقم�)521(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية�

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة�
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ب�شري اأحمد، نيابة 
عن ال�شيدة/ �شعدية اإح�شان اإلهي ف�شل اإلهي دين، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )جموهرات �شفن �شتار(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 69597، طالبًا حتويل الفرع الرابع من املوؤ�ش�شة امل�شمى )نور بانو لت�شميم املجوهرات( اإلى 
�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، واإدخال ال�شيد/ ب�شري اأحمد �شريكًا يف ال�شركة، وي�شبح ا�شمها التجاري )نور 

بانو لت�شميم املجوهرات ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفني( دينار بحريني.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 
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�إعالن�رقم�)522(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة��ل�سخ�ض��لو�حد
�إلى�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية�قائمة�

�شعيد  توفيق  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
القيد  امل�شجلة مبوجب  العقارية �س.�س.و(،  )اأ�شمره  ا�شم  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  ال�شايغ، مالك  اإبراهيم 
91697، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة بحيث ت�شبح فرعًا من املوؤ�ش�شة الفردية القائمة امل�شماة )اأنوان لالإنتاج 

ال�شينمائي والتليفزيوين والإذاعي وامل�شرحي( امل�شجلة مبوجب القيد رقم 97716.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن�رقم�)523(�ل�سنة�2017
ب�ساأن��إ�سهار��نتهاء��أعمال�ت�سفية��سركة
)حامد��سلمان��ملجيبل�و�سركاه�ذ�م�م(�

�شلمان  ال�شيد/ حامد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
من�شور محمد املجبيل، �شاحب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )حامد �شلمان املجيبل و�شركاه ذ.م.م(، 
من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،96266 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 

ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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


