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 مر�سوم رقم )53( ل�سنة 2017
 بالعفو اخلا�ص عما تبقى من مدة العقوبة ال�سالبة للحرية 

املحكوم بها يف بع�ص الدعاوى

نحن �سلمان بن حمد اآل خليفة         ملك مملكة البحرين بالنيابة�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته، وعلى 
الأخ�س المادتين )90( و )91( منه،

 2002 ل�شنة   )46( رقــم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الجنائية  الإجـــراءات  قانون  وعلى 
وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية، 
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي :
املادة الأولى

على  بها  المحكوم  الغرامة  وعقوبات  للحرية  ال�شالبة  العقوبات  مدة  من  ى  تَبقَّ ما  ُي�شَقط 
التالية اأ�شماوؤهم في الق�شايا المبيَّنة قريَن كل منهم:

رقم الق�سيةالرقم ال�سخ�سيال�سمت
8712464652017/3286�شيدور علم محمد بيدان مياه 1
8803476002017/4850جوربيت �شنج 2
6309224462017/5853مانتو جاودهوري 3
9410193572017/4850بهوربور �شنج داليوال 4
8810050882016/3992خلف اإبراهيم علي ح�شن بوخلف 5
8307342792017/6651�شومون مياه محمد ميزان الرحمن 6
5910133712017/719�شوريندران ناريانان 7
9205055972017/5843عبدال�شمد ح�شن اأحمد ال�شديق مناي 8
8406419822017/397عبدالرحمن 9

8804032922017/3790قا�شم عي�شى اأحمد ال�شاو�س 10
9105088362017/3375ح�شن علي ح�شن ح�شن مهيزع 11
9104352352017/3462بيجول يونج 12
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8905447862017/619رجيب ح�شين مد رانو ميا 13
6600290142012/9592نا�شر اأحمد نا�شر نا�شر 14
6706014702013/9372را�شد علي �شلطان را�شد 15
7612209762017/3489نا�شر خالد حمدان بدير 16

890501971يحيى �شلمان عبداهلل اأحمد الخباز 17
 2015/10733

2013/7745

9201103042016/4723ح�شن يو�شف ح�شن باقر 18
9212102132017/1830قا�شم علي عبداهلل علي النطعي 19
7212030782016/751محمد جهانكير حاتم عبدالقادر 20
8112050372013/3823عبا�س �شهراب نوروز علي 21
9104078862017/316مبارك نبيل مبارك بوغنُّوم 22
8803239492017/4098جيا براكا�س برانجودي 23
8806694382017/1101اأنفار فاداخان�شري 24
7711051262015/12538اإبراهيم جعفر خليل اإبراهيم اأحمد 25
8906060562017/1711عبدالعزيز عبداهلل اإبراهيم المهزع 26
8104562222017/4788رايبول اأبوطاهر 27
6401272742015/3735لياقت ح�شين مو�شى محمد 28
2016/2364-محمد ممتاز محمد ح�شن 29
8105063432012/5553عدنان عبا�س عدنان نا�شر المو�شوي 30

840611951دو�شتين محمود بير بخ�س اأبوبكر ريندك 31
327/م ع �س2016/3 
392/م ع �س2016/3

6201206222017/1102حبيب علي محمد الحيدراأبادي 32
8006019392015/74جا�شم محمد جعفر محمد العرادي 33
9310020102016/4عبدالمجيد يو�شف اأحمد مبارك العميري 34
21804329532017/1238محمد جهانقير 35
8001085312016/3277ح�شن عبدالحميد محمد جا�شم غايب 36
8813115532017/1126محمد ديدارول علم اأحمد 37
8805632812017/4530عبدالنا�شر نايكاتيل 38
8504802642017/4530بالويندر �شينغ مختار �شينغ 39
9408132892013/3132محمد ح�شن مرزوق ح�شن مرزوق 40
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9202056742016/8032عبداهلل ح�شين اأحمد زويد 41
8012086452014/10266ح�شن فهد طاهر ر�شي 42
9208009122016/5785علي �شعيد محمد خليفة الم�شحكي 43
6707090002013/11395محمد جبار محمد توفيل 44
9209040332013/10061علي حيدر علي حيدر علي 45
7607051602013/8997عقيل عبداهلل ح�شن زويد 46
7303048762013/7508علي �شالح علي عبداهلل 47
7206052702013/5366خالد فرج م�شعود فرج 48
7908085012016/10475عادل مو�شى اأحمد مو�شى 49
8801011482012/5553محمد عبداهلل علي مكي كاظم 50
9202172732015/2140محمد �شالح بوثياو تومكندي 51
7400326402016/8417خليفة �شلمان جمعه الدو�شري 52
8602006392015/2559اأحمد اإبراهيم اأحمد ح�شين �شباع 53
8809032792013/3160محمد جميل �شعيد علي مدن 54
7509249932016/3234عبدالرحيم اإبراهيم كوتي 55
7201053402014/3527يون�س ال�شيد عبداهلل فالح عبداهلل 56

810111390محمد ر�شي من�شور ح�شن الجرا�س 57
2012/8922 
2017/3695

8101961902017/4686مامور خان 58
8510066042014/2691اأحمد عبا�س علي ح�شين 59
7212069052016/13272علي ح�شن علي طراده 60
8708024022013/8591عبداهلل ح�شين محمد ح�شين عتيق 61
6400477692013/3153اإبراهيم عبداهلل محمد جمعه 62

661202844عادل �شلمان علي �شلمان عواجي 63

2015/5885

 2012/6611 

 2012/5561

2014/214
8801106192016/3992ال�شيدعلي ح�شين جواد مهدى محمد 64
8508612682016/313مي�شفن دي�شاليجن ديقاقا 65
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8605042632013/7508عادل جميل �شالح علي عبداهلل 66
8612028052016/3056محمد عبدالنبي غلوم اإ�شماعيل حيدر 67
7708048702016/3056زياد خليل �شكر اهلل ميرزا مندني 68

920111297نيروز غالم يا�شين �شاه مراد 69
 2016/84

2016/238       
9412004772016/3768علي محمد اأحمد ح�شين �شعد 70
6501036452016/3105طه جعفر محمد اأحمد 71
7512541002016/3220فيجو جيورجي 72
6011054192016/3220حمدي عمر محمد ح�شن 73
9101082422016/2912علي اأحمد ح�شن عبا�س محمد 74
8206648042015/5563ريت�س مانجد اإيداجي لي�شانمي 75
9005083962016/5260اآيات رافع تركي المهنا 76
2220397972017/3222تيا رو�شتياني 77
6809254062017/3458�شانثا كوماري قوقالماندا 78
7411347802017/5848�شيرافينا ماكاتو لوزادا 79
8003387742012/5553مايلين كروز الفون�شو 80
6101182262013/8001فاطمة علي اإ�شماعيل  يو�شف 81
6911375102016/12642�شاتيافاثي كاليجتي 82
8611263002012/5553رو�شة بنت خمي�س بن العربي 83
9701078892017/5239عبلة عبداهلل عبدالرحمن مرزوق 84

800308026نعيمة �شلمان اأحمد محمد 85

2016/11673 
2015/9992 
2016/7526

2016/109081
2016/106446

8213264302016/3486جيرابورن جوجواي 86

8312408492015/5144اأثيل مابوتا�س لباو 87

8712149112016/13257روؤى فا�شل �شعيد 88
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950110531ح�شن في�شل علي ح�شن الغانم 89
2016/2912

2015/1915
2/ م ع �س9004119372017/3محمد �شافي محمد 90
446/ م ع �س/8707126912016اأحمد هالل حارب الكلباني 91
7411053492014/2502ح�شين اأحمد �شلمان ح�شن مدن 92
7707001282017/4097جا�شم غلوم ح�شين علي 93
8606076402017/3226علي عي�شى �شلمان علي الحايكي 94
9905126902017/3489اأحمد عرفات �شالح مفلح البدور 95
8411004202016/6628عمر عبدالغفور محمد �شريف 96
8212087562014/8706اأحمد �شلطان مجلي خمي�س مبارك 97
6400055512016/7516جمال را�شد محمد �شفيع 98
9104054332017/5173تركي اأحمد محمد عي�شى الحلو 99

8509095972017/4740م�شلم محمد علي مكي 100
8506039002016/12782علي جا�شم عبداهلل جا�شم 101
8905105712017/5016هاني عبدالح�شين مال جعفر عبدعلي 102

910410275عبداهلل يا�شين عبداهلل اإبراهيم عربي 103
2016/9508

2015/12069

8407016242017/222ح�شين محمد جواد نا�شر عبدالجبار جباري 104

910507392جا�شم فريد جا�شم محمد النم�شان 105
2016/4893

2016/6675

590158511اآ�شف اأحمد رانا عبدال�شتار 106

2017/13072

2015/5778

2016/11488

831010118نا�شر ح�شين فتح محمد 107
2016/6470

2016/7537

791209229عبدالملك اأحمد عبداهلل يو�شف عبدالملك 108
2016/2868

2015/7742

5900762562016/3096جمال مهدي اأحمد عبدالر�شول 109
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8903068182016/3927اأحمد رمزي محمد ح�شن طه مح�شن 110

880304855علي مدن اأحمد �شليم 111
2016/3981

2016/2905
8403514702017/4010تزمول ح�شين عبده خادم 112
8703668902015/13191اأنيل كومار كومار 113
8602374942016/13558راجيب نوندي جوبيندو 114
9203283262017/862عبدالرزاق فالينجال 115
8510112092017/2280اأزمة بيك 116
7908252102017/193�شقر ها�شم 117
6204237302017/193محمد بحر مياه 118
69/م ع �س/9207180942017عمران عبدالواحد 119
8305799402017/1851ماأمون محمد نور الإ�شالم 120
8603501262017/1858ناجمول فازار 121
6408030832017/270قا�شم غلوم ح�شين الجوهري 122
10261067632016/2861في�شل عارف خ�شر العنزي 123
2220332222015/10165فانغ كيم لونغ 124
2220332342015/8747لو �شون  لي 125
8/م ع ك9006202502015/1عا�شم عا�شف 126
8301890762015/10314ن�شير الدين ممتاز الدين 127
8707511232015/10314محمد اأبو ال�شيد عبدالعزيز دالي 128
8014445192016/2079باكهت اأفروز 129
18/م ع ك7105259822014/1�شوريندران خود ماكاندي 130
18/ م ع ك6509065862014/1تككنام فيلي اأيوب 131
8513378632016/1626جويل مياه مياه 132
7770000322009/7706محمد زكي ين اأبوبكر 133
1/م ع ك/8202099532015�شاجد محمود طفيل 134
2220353222015/3052لي نو �شونغ 135
9101405962015/12704عبدالأيواب 136
7901885112015/12704نور زادا 137
8413153882015/12704ف�شل ربي 138
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8613020602015/12704قول رحمان 139
8804406272017/6961رمزيا محمدا نا�شار 140
6805496842012/5553جو�شي كالثيكودي مثيو�س 141
2220390512017/1453طاهرة ح�شين بيكا�س 142
2220332332015/8756يونغ وان تينغ 143
2220332322015/8756ليم �شي يوك 144
2220336422015/10117يونازين لي 145
2220336412015/10117بويو مناي 146
2220375222016/11887ميالنا ماغو ميدووا 147
8908294602014/7824جليلة نعمة اهلل 148
9602070232017/166را�شد محمد علي الرويعي 149
960662642014/2388عبداهلل اأحمد عبداهلل جا�شم 150
6111019391998/79عبدالرزاق عبدالرحيم محمد 151
6805058572011/110عبدالر�شيد ر�شول بخ�س ب�شام مراد 152
8009137282011/110محمد اإح�شان مظفر اأحمد 153

املادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر في الجريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين بالنيابة
�سلمان بن حمد اآل خليفة 

رئي�ص جملــ�ص الـــوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

الفريق الركن
وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــــخ: 9 ذي الحجة 1438هـ
الموافق : 31 اأغـ�شطـ�س 2017م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )51( ل�سنة 2017
 ب�ساأن نْقل محاكم الأ�سرة ومحكمة التنفيذ الأولى  والأجهزة الإدارية
 امل�ساندة لها ملقر محاكم الأ�سرة مبنطقة احلنينية من الرفاع الغربي

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 2002 ل�شنة   )42( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الق�شائية  ال�شلطة  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُتنقل ملقر محاكم الأ�شرة مبنطقة احلنينية من الرفاع الغربي محاكم الأ�شرة بكافة درجاتها مبا 
ة بتنفيذ الأحكام ال�شادرة عن محاكم الأ�شرة، وكذا الأجهزة  يف ذلك محكمة التنفيذ الأولى املخت�شَّ

الإدارية امل�شاندة لها.

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.
             

 وزير العدل 
 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 15 ذي الحجة 1438هـ
المــــوافـــــــق: 6 �شـبـتـمــــــبــــر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية                             

 قرار رقم )75( ل�سنة 2017 
 ب�ساأن تعديل امل�سمى والنظام الأ�سا�سي
ة عبدالرحيم الكوهجي ملوؤ�س�سة  َمَبَّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 
ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989  يف ميدان 

وتعديالته،
عبدالرحيم  ة  َمَبَّ موؤ�ش�شة  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )22( رقم  القرار  وعلى   

الكوهجي،
ة عبدالرحيم الكوهجي  وعْقد تاأ�شي�شها، وعلى النظام الأ�شا�شي  ملوؤ�ش�شة َمَبَّ

وعلى قرار املوؤ�ش�شني املنعقد بتاريخ 14 نوفمب 2016م،

قرر الآتي:
مادة - 1 -

ة  ة عبدالرحيم الكوهجي( اإلى الت�شمية اجلـديدة وهـي )موؤ�ش�شة َمَبَّ تغييـر ت�شميـة )موؤ�ش�شة َمَبَّ
عبدالرحيم الكوهجي اخلريية( اأينما وردت يف النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة  وعْقد تاأ�شي�شها، ويف القرار 

اخلا�س بالرتخي�س بت�شجيل املوؤ�ش�شة.

مادة - 2 -
ُتَرى التعديالت التالية على النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة وهي:

ل  المادة رقم )10( لت�شـــبح  "يتكون مجل�س الأمناء من خم�شـــة اأع�شـــاء يتم تعيينهم من ِقَبل  1- تعدَّ
مجل�س اإدارة �شـــركة الرابية من بين اأع�شـــائها اأو من غيرهم، وتكون الع�شـــوية في المجل�س لمدة 

ثالث �شنوات قابلة للتجديد لمدة اأو مدد اأخرى".
ل  المادة رقم )11( لت�شـــبح "يجوز لمجل�س الأمناء بالت�شـــاور مع مجل�س اإدارة �شـــركة الرابية  2- تعدَّ
لختيار اأع�شاء جدد من خارج المجل�س في حالة ُخُلو مركز اأو اأكثر في مجل�س الأمناء طبقًا للوائح 

الداخلية للموؤ�ش�شة".



العدد: 3330 – الخميس 7 سبتمبر 2017

14

ل المادة رقم )18( لت�شـــبح "ُيعتَبر م�شـــتقياًل من ع�شـــوية مجل�س الأمنـــاء كل َمن تَغيَّب من  3- تعـــدَّ
اأع�شـــائه عن ح�شور جل�شتين متتاليتين اأو ثالث جل�شات متفرقة خالل ال�شنة الواحدة بدون عذر 

مقبول".

ل اأحد اأع�شاء جمل�س الأمناء اأو ُخُلو مكانه لأيِّ �شبب من الأ�شباب   ويف حالة وفاة اأو ا�شتقالة اأو ف�شْ
والتنمية  العمل  وزارة  اإخطار  املجل�س  وعلى  الرابية.  �شركة  اإدارة  جمل�س  يختاره  ع�شو  محله  يحل 
الع�شو  وتكون مدة  تعيينه،  كتابيًا قبل  الع�شو  ُت�شرَتط موافقة  الأحوال  الجتماعية بذلك. ويف جميع 

لة ملدة �شلفه اإلى نهاية الدورة. اجلديد ُمَكمِّ
ويجوز للمجل�س اأْن ي�شتمر يف القيام باأعماله اإلى نهاية الدورة دون تعيني خَلف له ب�شرط األ يزيد 
عدد الأع�شاء الذين خال مكانهم لالأ�شباب ال�شابق الإ�شارة اإليها على ُثُلث اأع�شاء املجل�س، واإل وجَب 

عْر�س الأمر على اأع�شاء املجل�س لنتخاب خَلف للع�شو اأ اأو الأع�شاء الذين �شغرت اأماكنهم".
4- ي�شاف اإلى المادة رقم )22( من النظام الأ�شا�شي الخا�شة باإيرادات الموؤ�ش�شة بند جديد كالآتي: 

ها مجل�س اإدارة �شركة الرابية ذ.م.م".       البند رقم  )5( "المخ�ش�شات التي ُيِقرُّ
ل المادة رقم )33(  لت�شبح "يجوز َحلُّ الموؤ�ش�شة اختياريًا وفقًا لنظامها الأ�شا�شي اأو اذا �شدر  5- تعدَّ
قرار الحل باأغلبية ُثُلَثي مجل�س الأمناء وبعد موافقة مجل�س اإدارة �شـــركة الرابية ذ. م.م، وُين�َشـــر 

قرار الحل في الجريدة الر�شمية".

مادة - 3 -
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

 وزير العمل والتنمية الجتماعية 
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 2 ذي الحجة 1438هـ
المــــوافــــــــق: 24  اأغ�شط�س 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )60( ل�سنة 2017
ب�ساأن الرتخي�ص باإن�ساء دار ح�سانة مدينة الأطفال 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46( ل�شنة  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ
،2014

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة )1(

�س لل�شيدة ثريا عبدالرحمن محمد ال�شهري باإن�شاء دار ح�شانة مدينة الأطفال ملدة �شنتني،  ُيرخَّ
حتت قيد رقم )4/دح/2017(.

مادة )2(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير العمل والتنمية الجتماعية 
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1438هـ
المـــــوافـــــــق: 27 اأغ�شط�س 2017م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )57( ل�سنة 2017
 ب�ساأن اإلغاء الرتخي�ص املمنوح

ل�سركة الحتاد التجاري للتاأمني �ص�م�ب )مقفلة(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006 وتعديالته، 
ل�شركة  املمنوح  الرتخي�س  باإلغاء  املالية  املوؤ�ش�شات  لرقابة  التنفيذي  املدير  تو�شية  على  وبناًء 
�س به،  فها عن مزاولة الن�شاط املرخَّ الحتاد التجاري للتاأمني �س.م.ب )مقفلة( املذكورة، وذلك َلَتَوقُّ

بقرار من اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة بتاريخ 30 دي�شمب 2015،

قرر الآتي:
مـادة )1(

ُيلغى الرتخي�س املمنوح ل�شركة الحتاد التجاري للتاأمني �س.م.ب )مقفلة(، وامل�شجلة يف ال�شجل 
التجاري حتت الرقم 1 – 13599 املوؤرخ يف  1983/7/3.

مـادة )2(
على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

محافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد محمد املعراج

                                                                         
 �شدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1438هـ
المـــــوافــــــــق: 28 اأغـ�شطـ�س 2017م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )58( ل�سنة 2017
 ب�ساأن اإلغاء الرتخي�ص املمنوح 

لـ�سركة غلوبي كومك�ص اإنرتنا�سونال د�م��ص��ص

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006 وتعديالته،
وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيلغى ترخي�س )و�شطاء الأوراق املالية العاملون ل�شالح ح�شاباتهم وح�شابات عمالئهم(،  وترخي�س 
)و�شطاء الت�شوية والتََّقا�س والإيداع املركزي( ل�شركة غلوبي كومك�س اإنرتنا�شونال د.م.�س.�س املمنوح 

بتاريخ 6 اأغ�شط�س 2012 وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 1-82641.

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

محافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد محمد املعراج

                                                                         
 �شدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1438هـ
المـــــوافــــــــق: 28 اأغـ�شطـ�س 2017م
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م من �سكنَّا حلول اإ�سكانية متكاملة  اإعالن ب�ساأن الطلب املقدَّ
 �ص�م�ب )م( )حتت الت�سفية( 

بتحويل محفظة التمويالت العقارية اإلى بنك الإثمار �ص�م�ب� )مقفلة( 

ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  البحرين املركزي  املادة )66/ج( من قانون م�شرف  باأحكام  عماًل 
ا  بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006، يعِلن م�شرف البحرين املركزي عن ت�َشلُّمه طلبًا مقدمًا من �شكنَّ
الت�شفية( بغر�س احل�شول على موافقة م�شرف  اإ�شكانية متكاملة �س.م.ب )مقفلة( )حتت  حلول 

البحرين املركزي بتحويل محفظة التمويالت العقارية اإلى بنك الإثمار �س.م.ب )مقفلة(.
لالطالع على تفا�شيل الأعمال املتعلقة بالطلب املذكور اأعاله، يرجى مراجعة ال�شيد عبداحلكيم 

ا حلول اإ�شكانية متكاملة �س.م.ب )م( )حتت الت�شفية( على العنوان التايل:  املطوع ممثل �شكنَّ
�شكنا حلول ا�شكانية متكاملة �س.م.ب )م( )حتت الت�شفية(: �س.ب. 2820، املنامة – مملكة 

البحرين، هاتف رقم 17584288 )973+( اأو فاك�س 17585007 )973+(.
ي  فعلى من لديه اعرتا�س من اأ�شحاب ال�شاأن على الطلب املذكور اأعاله اأْن يتقدم باعرتا�شه اخلطِّ
– مدير اإدارة مراقبة املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية بالإنابة مب�شرف  اإلى ال�شيد/ فهد عبداهلل يتيم 

البحرين املركزي خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، على العنوان التايل:
�س.ب. 27، املنامة – مملكة البحرين هاتف رقم 17547429 )973+( /17547444 )973+( 

اأو فاك�س 17537554 )973+(.
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قرارات ال�ستغناء

قرار رقم )116- غ( ل�سنة 2017 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )284( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1991/3926

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
العامة، قد قررت ال�شتغناء عن  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن  ل�شنة 2009  القانون رقم )39( 
قرار ال�شتمالك رقم )284( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيخ ح�شن بن علي بن عي�شى اآل خليفة، 
الكائن يف �شماهيج من املحرق، وامل�شجل باملقدمة رقم 1991/3926، عقار رقم )02009696(، وذلك  
من اأجل اإن�شاء حديقة، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون 

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

لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

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

قرار رقم )117- غ( ل�سنة 2017 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )285( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1991/3925

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
العامة، قد قررت ال�شتغناء عن  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن  ل�شنة 2009  القانون رقم )39( 
قرار ال�شتمالك رقم )285( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيخ ح�شن بن علي بن عي�شى اآل خليفة، 
الكائن يف �شماهيج من املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 1991/3925، عقار رقم )02009695(، وذلك  
من اأجل اإن�شاء حديقة، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون 

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

لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )810( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد

  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب كمور للمحاماة 
وال�شت�شارات القانونية، نيابة عن ال�شركاء في ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شلمانكوم 

للمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 110794، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ 

عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان.
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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )811( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
با�شم  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
قد�شي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شيربيرو�س لال�شت�شارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،113836 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: با�شم قد�شي، وهانز ماهايني.

اإعالن رقم )812( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى موؤ�س�سة فردية
في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن    
رقم  القيد  بموجب  ذ.م.م(، الم�شجلة  مجدي  )مجوهرات  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة 
اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/  33736-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

مجدي عبدالمح�شن م�شطفى على، وتعيين مكتب �شركة مور �شتيفنز  للقيام باإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )813( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من �سركة ت�سامن

اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ هيثم �شبر 
�شرف ها�شم و�شريكه، �شاحبا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )ريفر�س العالمية للدعاية والإعالن/ ت�شامن(،   
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الم�شجلة بموجب القيد رقم 84521-1، طالَبين تحويل الفرع الأول من ال�شركة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة 
بذاتها، ا�شمها التجاري )�شركة ريفر�س العالمية للدعاية والإعالن �س.�س.و( ويكون مالكها ال�شيد/ يو�شف �شبر 

�شرف ها�شم 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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )814( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 
عادل عبداهلل فخرو، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )القمة ال�شابعة لتاأجير �شلع الترفيه(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 111147، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( 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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.


