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�أمر�ملكي�رقم�)52(�ل�ضنة�2017
بتعيينات�ق�ضائية

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

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،
وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

�أمرنا�باالآتي:
�ملادة��الأولى

ُيعني قا�شيًا مبحكمة التمييز كل من:
1- القا�شي عبدالعزيز عبدالعزيز اأحمد فرحات.

2- القا�شي اإبراهيم عبدالرحمن القريني�س.
3- القا�شي مبارك اأحمد عبداهلل الحجي.
4- القا�شي �شريف ح�شن عبداهلل �شادي.

�ملادة��لثانية
ُيعني امل�شت�شار �شريف توفيق ح�شني خليل ال�شعراوي رئي�شًا للنيابة من الفئة )ب( بدرجة قا�شي 

باملحكمة الكربى من الفئة )اأ(.

�ملادة��لثالثة
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 29 ذي الحجة  1438هـ
الموافق: 20 �شـبـتـمــبــــر  2017م
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�مر�ضوم�ملكي�رقم�)54(�ل�ضنة��2017
بتعيني�نائب�لوزير��لد�خلية

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

وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982 وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

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

ر�ضمنا�باالآتي:
�ملادة��الأولى

ُيعنينَّ ال�شيخ طالل بن محمد بن خليفة اآل خليفة نائبًا لوزير الداخلية بذات الدرجة، وينوب عن 
وزير الداخلية يف القيام مبهام الوزارة وح�شور جمل�س الوزراء يف حالة غيابه.

�ملادة��لثانية
على وزير الداخلية تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

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

رئي�ص�جمل�ص��لوزر�ء
خليفة�بن��ضلمان��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 21 ذي الحجة  1438هـ
الموافق: 12 �شـبـتـمـبـــر  2017م
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�قر�ر�رقم�)19(�ل�ضنة�2017
بتعيني�مديَرين�يف�وز�رة��لرتبية�و�لتعليم

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

وتعديالتها، 
وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الرتبية والتعليم،

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

ُيعنينَّ يف وزارة الرتبية والتعليم كلٌّ من:
1- ال�شيد اإبراهيم علي عبدالرحمن بور�شيد  مديرًا لإدارة التعليم الثانوي.

2-  ال�شيد محمد غانم زايد غانم   مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية.

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

الر�شمية.
 

رئي�ص�جمل�ص��لوزر�ء
خليفة�بن��ضلمان��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 28 ذي الحجة 1438هـ
الـمـــــــوافــــق: 19 �شـبـتـمـبـــر 2017م
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�قر�ر�رقم�)20(�ل�ضنة�2017
بتعيني�مدير�يف�وز�رة��لرتبية�و�لتعليم

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

وتعديالتها، 
وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الرتبية والتعليم،

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

ُتعنينَّ الدكتورة منى يعقوب يو�شف القوز مديرًا لإدارة العتمادية والرتاخي�س يف وزارة الرتبية 
والتعليم.

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

الر�شمية.
 

رئي�ص�جمل�ص��لوزر�ء
خليفة�بن��ضلمان��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 28 ذي الحجة 1438هـ
الـمـــــــوافــــق: 19 �شـبـتـمـبـــر 2017م
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�قر�ر�رقم�)21(�ل�ضنة�2017
بتعيني�مديَرين�يف�مركز��الت�ضال��لوطني�

رئي�س مجل�س الوزراء:
 2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )84( ل�شنة 2016 باإن�شاء وتنظيم مركز الت�شال الوطني،

وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2014 بتعيني مدير يف هيئة �شئون الإعالم،
وبناًء على عْر�س وزير �شئون الإعالم،

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

ُيعنينَّ يف مركز الت�شال الوطني كلٌّ من:
مديرًا لإدارة المكتب الإعالمي. 1- ال�شيد �شامي اإبراهيم هجر�س 

مديرًا لإدارة التخطيط ال�شتراتيجي. 2- الآن�شة فاطمة جعفر ال�شيرفي 

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

الر�شمية.

رئي�ص�جمل�ص��لوزر�ء
خليفة�بن��ضلمان��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 28 ذي الحجة 1438هـ
الـمـــــــوافــــق: 19 �شـبـتـمـبـــر 2017م
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�قر�ر�رقم�)22(�ل�ضنة�2017
بتعيني�مدير�يف�ديو�ن��خلدمة��ملدنية

رئي�س مجل�س الوزراء:
 2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم ديوان اخلدمة املدنية،

وبناًء على عْر�س رئي�س ديوان اخلدمة املدنية،

قرر��الآتي:
�ملادة��الأولى

اخلدمة  ديوان  يف  الب�شرية  املوارد  تنمية  لإدارة  مديرًا  الداود  اأحمد  �شالح  محمد  ال�شيد  ُيعنينَّ 
املدنية.

�ملادة��لثانية
يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  املدنية  اخلدمة  ديوان  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

 
رئي�ص�جمل�ص��لوزر�ء

خليفة�بن��ضلمان��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 28 ذي الحجة 1438هـ
الـمـــــــوافــــق: 19 �شـبـتـمـبـــر 2017م
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�تعميم�ب�ضاأن
عطلة��أول��ل�ضنة��لهجرية�1439

ل وزارات اململكة واإداراتها وموؤ�ش�شاتها العامة  مبنا�شبة حلول ال�شنة الهجرية اجلديدة 1439، ُتعطنَّ
يوم اخلمي�س الأول من �شهر محرم 1439هـ املوافق للحادي والع�شرين من �شهر �شبتمرب 2017م.

رئي�ص�جمل�ص��لوزر�ء
خليفة�بن��ضلمان��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 28 ذي الحجة 1438هـ
الـمـــــــوافــــق:  19 �شـبـتـمـبــر 2017م
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وز�رة��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)115(�ل�ضنة�2017
ب�ضاأن�ت�ضنيف�عقار�يف�منطقة�مقابة�– جممع�505

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

وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  ة  املعدنَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
للتعمري  ة  املعدنَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراين،  والتخطيط  املباين،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين، 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، املعدنَّ

بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، ل�شنة 2009، املعدنَّ

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر��الآتي:
مادة�)1(

مناطق  ت�شنيف  �شمن   505 جممع  مقابة  مبنطقة  الكائن   05020288 رقم  العقار  ي�شننَّف 
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امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( ِوْفقًا مِلا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبنَّق عليه 
ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

وزير��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين
ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 15 ذي الحجة 1438هـ 
المـوافــــــــــق: 6 �شـبـتـمـبـــــــــر 2017م
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وز�رة��ل�ضناعة�و�لتجارة�و�ل�ضياحة

�قر�ر�رقم�)172(�ل�ضنة�2017
ب�ضاأن��إلغاء��لرتخي�ص��ل�ضياحي�ملطعم�د�ون�تاون

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدنَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن 

تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

تقرر��الآتي:
مادة�)1(

واأحكام  باللتزامات  املطعم  اإدارة  لإخالل  وذلك  تاون،  داون  ملطعم  ال�شياحي  الرتخي�س  ُيلغى 
الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة�)2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

�وزير��ل�ضناعة�و�لتجارة�و�ل�ضياحة
�ز�يد�بن�ر��ضد��لزياين

�شدر بتاريخ: 20 ذي الحجة 1438هـ 
المـــــوافــــــق: 11 �شـبـتـمـبــــــر 2017م
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وز�رة��ل�ضناعة�و�لتجارة�و�ل�ضياحة
�إعالنات�مركز��مل�ضتثمرين

�إعالن�رقم�)828(�ل�ضنة�2017
ب�ضاأن�حتويل�فرع��ضركة��أجنبية

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شركة الأجنبية 
)اإم تي اي كون�شولتنغ(، الم�شجل فرعها العامل في مملكة البحرين بموجب القيد رقم 39465-1، طالبة تحويل 
األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  المذكور  فرعها 
دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ال�شيد عبدالحليم كادر  )ال�شيريالنكي الجن�شية(، وال�شيد �شيرين كيدر 

)ال�شيريالنكي الجن�شية(.

عالن�رقم�)829(�ل�ضنة�2017
ب�ضاأن�حتويل��ضركة��ل�ضخ�ص��لو�حد

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك �شركة ال�شخ�س 
الواحد، التي تحمل ا�شم )خالد �شعد للتجارة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 79264-1، طالبًا تغيير ال�شكل 
القانوني لل�شركة المذكورة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وي�شبح ا�شمها )خالد �شعد للتجارة ذم.م(، 
 وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: خالد بن �شعد بن بجاد العتيبي، 

.Gulsar Ali Kundukavilو ، Ummer Farooque Kundukavilو

�إعالن�رقم�)830(�ل�ضنة�2017
ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ مروة 
بهاء م�شطفى ل�شين، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإعمار ال�شرق للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها،  الموؤ�ش�شة  الثاني من  الفرع  القيد رقم 102452، طالبة تحويل 
وبراأ�شمال مقداره 2،500 )األفان وخم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإبراهيم محمد الفيومي، 

ومروة بهاء م�شطفى ل�شين.

�إعالن�رقم�)831(�ل�ضنة�2017
ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة

�إلى��ضركة�ت�ضامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأربانكو ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 83812، طالبين تغيير 
دينار  األف(  وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل 
بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: �شهناز كوثر محمد بوتا دين محمد، و كا�شف محمود بت، وعاكف محمود اأحمد 

بت.

�إعالن�رقم�)832(�ل�ضنة�2017
ب�ضاأن�حتويل�فروع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

�إلى��ضركة��ل�ضخ�ص��لو�حد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ خالد اأحمد 
ح�شن علي بوجيري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )العا�شمة للنقليات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
6570، طالبًا تحويل الفروع اأرقام 2 و4 و 5 و7 و8 و 9 من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

100،000 )مائة األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شيد/ خالد اأحمد ح�شن علي بوجيري.
 

�إعالن�رقم�)833(�ل�ضنة�2017
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إلى��ضركة�ت�ضامن
ال�شيد/ جميل  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
اأحمد جا�شم مديفع، عن الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بركة فرا�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 50632، 
والورثة  مديفع،  جا�شم  اأحمد  ح�شن  محمد  ال�شيد/  المتوفى  الموؤ�ش�شة  �شاحب  ورثة  اأحد  باعتباره  اأنه  مفيدًا 
الآخرين يطلبون تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 
)األف( دينار بحريني وت�شبح مملوكة لكل من: جميل اأحمد جا�شم مديفع، و�شعيد اأحمد جا�شم مديفع، ومحمد 

علي اأحمد جا�شم مديفع.

�إعالن�رقم�)834(�ل�ضنة�2017
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
�شرفا  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
لك�شمي راو فيالموري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوليود �شتب�س لتعليم الفنون(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 55511-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره 45،000 )خم�شة و اأربعون األف( دينار بحريني بموجب التقرير المالي، وتكون ال�شركة مملوكة 

لكل من: �شرفا لك�شمي راو فيالموري، و�شو�شما اأثيالت، وباتيا جي�شري كي�شان.
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.
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�إعالن�رقم�)835(�ل�ضنة�2017
ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
اإليه ال�شيد/ ح�شين   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
الم�شجلة  للتننظيفات(،  ع�شتار  )واحــة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شناب�شي،  ح�شن  عبداهلل 
بموجب القيد رقم 41942-3، طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 
بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ح�شين عبداهلل ح�شن 

ال�شناب�شي، ومحمود محمد علي رحمه.
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.

�إعالن�رقم�)836(�ل�ضنة�2017
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ خالد قا�شم 
محمد بهزاد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ترايلنك(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 40633، طالبًا 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 60،000  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير 
)�شتون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: خالد قا�شم محمد بهزاد، ورانيا كم جنك بهزاد، ومريم 
خالد قا�شم محمد بهزاد، ودانة خالد قا�شم محمد بهزاد، ونور خالد قا�شم محمد بهزاد، وجا�شم خالد قا�شم 

محمد بهزاد.

�إعالن�رقم�)837(�ل�ضنة�2017
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأحمد علي 
ح�شين حميد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأ�شواق فونــتانا العـــالمية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
وبراأ�شمال  م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  84472، طالبــًا 
مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأحمد علي ح�شين اأحمد حميد، وعلي ح�شين اأحمد 

حميد.      
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.
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�إعالن�رقم�)838(�ل�ضنة�2017
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إلى��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم 
�شند اإبراهيم �شند علي الف�شاله، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تو فور اف لالإنتاج الفني(، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،89374 رقم  القيد  بموجب 
�شند  اإبراهيم  لكل من:  وتكون مملوكة  دينارًا بحرينيًا،  وبراأ�شمال مقداره 750 )�شبعمائة وخم�شون(  محدودة، 

اإبراهيم �شند علي الف�شاله، واأحمد عبدالعزيز عبدالكريم علي بوجيري، ويو�شف محمد �شعد عبداهلل جفن.
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رقم��لدعوى�2017/14

�إعالن�مبوعد��جلل�ضة��لقادمة�و�حل�ضور

�لمدعي: جليلة اأيوب ح�شين.
مرهـــون، عقيـــل  ح�شيـــن  الأ�شتـــاذ  عبـــداهلل،  جا�شـــم  اأحمـــد  الأ�شتـــاذ  �لمحام���ون:  �وكالوؤه�

الأ�شتاذ علي اأكبر العالي.
�لمدعى�عليها��لمطلوب��إعالنها: �شركة الخليج الدولية )تحت الت�شفية(. مجهولة العنوان.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية المنازعات للمدعى عليها المذكورة اأعاله اأو وكيلها اأو من يمثلها 
بموعد الجل�شة القادمة بتاريخ 25 �شبتمبر 2017 ال�شاعة 12 ظهًرا، وذلك عماًل بالقرار رقم 
)65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية المنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين 
 )30( رقم  بقانون  المر�شــوم  من  الثاني  الباب  من  الأول  الف�شـل  بموجب  المنازعات  لت�شوية 

ل�شنــة 2009.

�أمني��ل�ضر
غرفة��لبحرين�لت�ضوية��ملنازعات

�إعالن�غرفة��لبحرين�لت�ضوية��ملنازعات
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جمل�ص�تنظيم�مز�ولة��ملهن��لهند�ضية

�إلغاء�رخ�ضة�مز�ولة��لعمل��لهند�ضي
ملكتب�عبد�لرحمن��لنعيم/�مهند�ضون���ضت�ضاريون

Abdul Rahman Al Naim Consulting Engineering (GC/14)
)ترخي�ص�هند�ضي�رقم:��إي�بي�بي/م�ت/14(

الهند�شي ال�شادرة لهذا  العمل  اإلغاء رخ�شة  الهند�شية  المهن  قرر مجل�س تنظيم مزاولة 
لمها خطابًا ُيفيد باأن اإدارة هذا المكتب  المكتب و�شطب ا�شمه من ال�شجالت الخا�شة بها، بعد ت�شَُّ
ي في ممار�شة مهنة الهند�شة، وتود اإلغاء رخ�شة العمل الهند�شي ال�شادرة  قد قررت عدم الُم�شِ

له من قبل المجل�س.

رئي�ص�جمل�ص�تنظيم�مز�ولة��ملهن��لهند�ضية
�ملهند�ص�عبد�ملجيد��لق�ضاب

��إعالن�من�جمل�ص�تنظيم�مز�ولة��ملهن��لهند�ضية
باإلغاء�رخ�ضة�مكتب�هند�ضي


