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�اأمر�ملكي�رقم�)61(�ل�سنة�2017
بت�سكيل�مفو�سية�حقوق�ال�سجناء�واملحتَجزين

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

ال�شجناء  حقوق  مفو�شيَّة  اخت�شا�شات  وحتديد  باإن�شاء   2013 ل�شنة   )61( رقم  املر�شوم  وعلى 
واملحتَجزين، وعلى الأخ�س املادة )2( منه،

وعلى الأمر امللكي رقم )13( ل�شنة 2014 بت�شكيل مفو�شيَّة حقوق ال�شجناء واملحتَجزين، 

اأمرنا�بالآتي:
املادة�الأولى

الداخلية،  بوزارة  التََّظلُّمات  عام  اأمني  برئا�شة  واملحتَجزين  ال�شجناء  حقوق  مفو�شيَّة  ل  ت�شكَّ
وع�شوية كل من:

1. ال�شيد وائل ر�شيد بوعالي.
2. ال�شيد اأ�شامة اأحمد خلف الع�شفور.

3. الآن�شة دانة خمي�س الزياني.
4. ال�شيد عبداهلل اأحمد الدرازي.

5. الآن�شة ماريا اأنطوان خوري.
6. ال�شيد خالد عبدالعزيز ال�شاعر.
7. ال�شيد عطية اهلل ح�شن روحاني.

8. ال�شيد حمد اأحمد محمد ال�شويدي.
9. ال�شيدة اأمل اأحمد عبداهلل اأبل.

10. ال�شيد فهد خالد محمد البوعينين.

11. ال�شيدة مْر�شية ح�شن محمد قمبر.
12. ال�شيد د.وليد خليفة المانع.

وتكون مدة ع�شويتهم يف املفو�شيَّة ثالث �شنوات.

املادة�الثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�ملك�مملكة�البحرين
حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 4 �شفـــر 1439هـ

الموافـق: 24 اأكتوبر 2017م
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�قرار�رقم�)23(�ل�سنة�2017
�بنقل��سفري�فوق�العادة�مفو�ض

اإلى�الديوان�العام�يف�وزارة�اخلارجية

رئي�س مجل�س الوزراء:
ل  بعد الطالع على القانون رقم )37( ل�شنة 2009 يف �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي، املعدَّ

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،
لدى  البحرين  ململكة  مفو�س  العادة  فوق  �شفري  بتعيني   2014 ل�شنة   )13( رقم  املر�شوم  وعلى 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية،
وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

اجلمهورية  لدى  البحرينية  الدبلوما�شية  البعثة  رئي�س   – الع�شفور  محمد  حامد  ال�شيد  ُينقل 
اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية - اإلى الديوان العام يف وزارة اخلارجية. 

 
املادة�الثانية

على وزير اخلارجية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
خليفة�بن��سلمان�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 1 �شـفـــــــر 1439هـ
المــــوافــــــــق: 21 اأكتوبر 2017م
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�قرار�رقم�)24(�ل�سنة�2017
بتعيني�مدير�يف�هيئة�الكهرباء�واملاء

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

وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )18( ل�شنة 1999 باإعادة تنظيم وزارة الكهرباء واملاء،

وعلى املر�شوم رقم )79( ل�شنة 2004 باإن�شاء اإدارة نقل املياه بوزارة الكهرباء واملاء،
وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )45( ل�شنة 2016 بتعديل وزاري،
وبناًء على عْر�س وزير �شئون الكهرباء واملاء،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُيعنيَّ املهند�س اأحمد يو�شف ح�شني عبدامللك مديرًا لإدارة نقل املياه يف هيئة الكهرباء واملاء.
 

املادة�الثانية
على وزير �شئون الكهرباء واملاء تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

�رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
خليفة�بن��سلمان�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 1 �شـفـــــــر 1439هـ
المــــوافــــــــق: 21 اأكتوبر 2017م
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�قرار�رقم�)25(�ل�سنة�2017
�بتعيني�مدير�يف�وزارة�العدل

وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

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

وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )34( ل�شنة 2013 باإعادة تنظيم �شئون العدل بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية 

والأوقاف،
وبناًء على عْر�س وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

وال�شئون  العدل  وزارة  يف  التوثيق  لإدارة  مديرًا  املو�شى  عبداهلل  عبدالعزيز  لبنى  ال�شيدة  ُتعنيَّ 
الإ�شالمية والأوقاف.

املادة�الثانية
على وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
خليفة�بن��سلمان�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 1 �شـفـــــــر 1439هـ
المــــوافــــــــق: 21 اأكتوبر 2017م
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�قرار�رقم�)26(�ل�سنة�2017
بتعيني�مدير�يف�وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

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

وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ال�شناعة  وزارة  يف  واملقايي�س  املوا�شفات  لإدارة  مديرًا  العلوي  جعفر  كاظم  منى  ال�شيدة  ُتعنيَّ 
والتجارة وال�شياحة. 

املادة�الثانية
على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.

�رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
خليفة�بن��سلمان�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 1 �شـفـــــــر 1439هـ
المــــوافــــــــق: 21 اأكتوبر 2017م
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�قرار�رقم�)27(�ل�سنة�2017
بتعيني�مدير�يف�جهاز�امل�ساحة�والت�سجيل�العقاري

رئي�س جمل�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، 

وتعديالتها،
ل  وعلى املر�شوم رقم )25( ل�شنة 2007 باإعادة تنظيم جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، املعدَّ

باملر�شوم رقم )55( ل�شنة 2007،
وبناًء على عْر�س رئي�س جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، 

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُبوغرايف يف جهاز امل�شاحة والت�شجيل  ُيعنيَّ ال�شيد عي�شى علي عبداهلل عي�شى مديرًا لإدارة امل�شح الطُّ
العقاري. 

املادة�الثانية
�شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العقاري  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  رئي�س  على 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

�رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
خليفة�بن��سلمان�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 1 �شـفـــــــر 1439هـ
المــــوافــــــــق: 21 اأكتوبر 2017م



العدد: 3337 – الخميس 26 أكتوبر 2017

11

�قرار�رقم�)28(�ل�سنة�2017
بتعيني�مديَرين�يف�هيئة�البحرين�للثقافة�والآثار

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، 

وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )15( ل�شنة 2017 بتنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى القرار رقم )44( ل�شنة 2013 بتعيني مديرين يف وزارة الثقافة،
وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2016 بتعيني مدير يف هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وبناًء على عْر�س رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُيعنيَّ يف هيئة البحرين للثقافة والآثار كلٌّ من:
1- ال�شيخ خليفة بن اأحمد بن عبداهلل اآل خليفة   مديرًا لإدارة الآثار والمتاحف.

2- ال�شيدة هدى عبدالغفار العلوي                مديرًا لإدارة الت�شال والترويج.

املادة�الثانية
على رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.

�رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
خليفة�بن��سلمان�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 1 �شـفـــــــر 1439هـ
المــــوافــــــــق: 21 اأكتوبر 2017م
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�قرار�رقم�)29(�ل�سنة�2017
بتعيني�مدراء�يف�هيئة�َجودة�التعليم�والتدريب

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، 

وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )24( ل�شنة 2013 بتنظيم هيئة َجودة التعليم والتدريب،

َجودة  و�شمان  الت  للموؤهِّ الوطنية  الهيئة  ت�شمية  باإعادة   2016 ل�شنة   )74( رقم  املر�شوم  وعلى 
التعليم والتدريب،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س اإدارة هيئة َجودة التعليم والتدريب،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُيعنيَّ يف هيئة َجودة التعليم والتدريب كلٌّ من:
مديرًا لإدارة مراجعة اأداء موؤ�ش�شات التعليم العالي. 1- ال�شيدة وفاء عبدالرحمن المن�شوري  

مديرًا لإدارة المتحانات الوطنية. 2- ال�شيدة وفاء �شليم اليعقوبي   
مديرًا لإدارة التعاون والتن�شيق الأكاديمي. 3- ال�شيدة ع�شمت جعفر اأكبر علي  

املادة�الثانية
تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  والتدريب  التعليم  َجودة  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  على 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
خليفة�بن��سلمان�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 1 �شـفـــــــر 1439هـ
المــــوافــــــــق: 21 اأكتوبر 2017م
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�قرار�رقم�)30(�ل�سنة�2017
بتعيني�مديَرين�يف�هيئة�التخطيط�والتطوير�العمراين�

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 

وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )48( ل�شنة 2017 بتنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُيعنيَّ يف هيئة التخطيط والتطوير العمراين كلٌّ من:
مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية والمالية. 1- ال�شيخ اأحمد بن عي�شى بن اأحمد اآل خليفة  

مديرًا لإدارة الم�شاريع وال�شتثمار. 2- ال�شريف في�شل جميل نا�شر اآل عون   

املادة�الثانية
على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
خليفة�بن��سلمان�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 1 �شـفـــــــر 1439هـ
المــــوافــــــــق: 21 اأكتوبر 2017م
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�قرار�رقم�)�31(�ل�سنة�2017
باإعادة�ت�سكيل�اللجنة�التن�سيقية�العليا�حلقوق�الإن�سان

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية،

وعلى  القرار رقم )50( ل�شنة 2012 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان،
وعلى القرار رقم )14( ل�شنة 2014 باإعادة ت�شكيل اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان،

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

قرر�الآتي:
مادة�)1(

ُيعاد ت�شكيل اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان برئا�شة وزير اخلارجية، وع�شوية كلٍّ من:
1( م�شاعد وزير الخارجية.                                           نائبًا للرئي�س.

2( ممثل عن وزارة الخارجية.
3( ممثل عن وزارة الداخلية.

4( ممثل عن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
5( ممثل عن وزارة التربية والتعليم.

6( ممثل عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
7( ممثل عن وزارة ال�شحة.

8( ممثل عن وزارة �شئون الإعالم.
9( ممثل عن النيابة العامة.

10( ممثل عن المجل�س الأعلى للمراأة.
11( ممثل عن هيئة الت�شريع والإفتاء القانوني.

12( ممثل عن مركز الت�شال الوطني.
13( ممثل عن جهاز الأمن الوطني.

14( ممثل عن الأمانة العامة للتََّظلُّمات.
15( ممثل عن وحدة التحقيق الخا�شة.

وي�شدر قرار من رئي�س اللجنة بت�شمية اأع�شائها، وذلك بناًء على تر�شيح اجلهات املعنية اأعاله، 
على األ يقل م�شتوى التمثيل عن درجة وكيل م�شاعد اأو من يف حكمه.
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مادة�)2(
تكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة.

واإذا خال مكان اأيٍّ من اأع�شاء اللجنة لأيِّ �شبب، يحل محله بذات الأداة َمن ميثل ذات اجلهة، 
ويكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

مادة�)3(
تخت�س اللجنة بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية يف كافة امل�شائل املتعلقة بحقوق الإن�شان بح�شب 

اخت�شا�س كل جهة، ويكون لها ب�شفة خا�شة ما يلي:
1( و�شع اآلية للتن�شيق تكفل تحقيق اأف�شل ال�شيا�شات للتعامل مع الم�شائل المتعلقة بحقوق الإن�شان.

ها على مجل�س الوزراء للموافقة  2( اإعـــداد خطة وطنية لحقوق الإن�شان علـــى م�شتوى الحكومة، وعْر�شُ
عليها.

3( اإعـــداد الـــردود علـــى البيانـــات والت�شاوؤلت ال�شـــادرة من المنظمـــات والجمعيات داخـــل المملكة 
وخارجها، المتعلقة بحقوق الإن�شان.

4( اإعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقًا لالتفاقيات التي ان�شمت اإليها المملكة 
في مجال حقوق الإن�شان.

5( النظـــر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإن�شان التي ترغب في اإر�شال ممثل 
لها اإلى مملكة البحرين.

6( متابعة تنفيذ تو�شيات حقوق الإن�شان ورْفع تقارير دورية ب�شاأنها اإلى مجل�س الوزراء.
ع خطة �شنوية للتدريب في مجال حقوق الإن�شان. 7( و�شْ

8( رْفع تو�شياتها اأو مرئياتها المتعلقة بالق�شايا الحقوقية اإلى مجل�س الوزراء.
9( اإعـــداد الدرا�شات ب�شاأن مواءمة القوانين المحلية لالتفاقيـــات التي ان�شمت اإليها مملكة البحرين 

في مجال حقوق الإن�شان.
10( اأية مو�شوعات اأخرى يحيلها اإليها رئي�س اللجنة.

مادة�)4(
الوطنية  التقارير  كافة  على  واملوافقة  الطالع  العليا  التن�شيقية  اللجنة  اخت�شا�شات  �شمن  يقع 
املتعلقة بالتزامات مملكة البحرين اأمام الهيئات املن�َشاأة مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق الإن�شان 
التابعة ملنظومة الأمم املتحدة، والتي تعدها اللجان الوطنية الفرعية، على اأْن تتكفل وزارة اخلارجية 
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باإر�شالها لالأمم املتحدة.

مادة�)5(
اللذين  والزمان  املكان  يف  الأقل  على  �شهر  كل  مرة  نائبه  اأو  رئي�شها  من  بدعوة  اللجنة  جتتمع 
يحددهما، اأو كلما دعت احلاجة لذلك. ول يكون الجتماع �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على 

اأْن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه. وت�شع اللجنة لئحة داخلية لنظام عملها.
ويف حالة غياب الع�شو عن اأيِّ اجتماع، يجوز للجهة املعنية تكليف َمن ينوب عنه، �شريطة اأْن يكون 

بذات الدرجة الوظيفية.

مادة�)6(
ح اجلانب الذي  ُت�شِدر اللجنة قراراتها باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند الت�شاوي ُيرجَّ

منه رئي�س الجتماع.

مادة�)7(
يحق لرئي�س اللجنة اأو نائبه - يف �شبيل حتقيق اأهداف اللجنة - دعوة َمن يراه منا�شبًا من ذوي 
اجتماعاتها  حل�شور  خارجها  اأو  اململكة  داخل  من  الهيئات  اأو  املنظمات  ومن  والخت�شا�س  اخلربة 

بهدف ال�شرت�شاد باآرائهم، دون اأْن يكون لهم حق الت�شويت.

مادة�)8(
ٌر يختاره الرئي�س اأو نائبه، يتولى اإعداد جداول الأعمال واإخطار الأع�شاء بها،  يكون للجنة مقرِّ
اللجنة وتدخل يف  تقت�شيها طبيعة عمل  التي  الأعمال  وتدوين محا�شر الجتماعات، وغري ذلك من 

اخت�شا�شها، والقيام باأية مهام اأخرى تكلفه بها اللجنة.

مادة�)9(
مبا  د  املحدَّ الوقت  يف  اللجنة  تزويد  اململكة  يف  املعنية  والر�شمية  احلكومية  اجلهات  جميع  على 

د. تطلبه من بيانات ومعلومات ودرا�شات لزمة لأعمالها ويف �شبيل حتقيق اأهدافها يف الوقت املحدَّ

مادة�)10(
ل اللجنـــة في اأول اجتماع لهـــا لجنة فرعية ت�شمـــى )لجنة الت�شالت والمتابعـــة(، تعمل على  اأ- ت�شـــكِّ
درا�شة ال�شكاوى والمرا�شالت الواردة واإعداد الردود والتقارير ب�شاأنها. وتتولى اإدارة �شئون حقوق 
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الإن�شان بوزارة الخارجية م�شئولية اأمانة �شر اللجنة.
ب- يتولى رئي�س اللجنة التن�شيقية العليا لحقوق الإن�شان اأو نائبه م�شئولية رئا�شة تلك اللجنة.

ج- تجتمـــع لجنة الت�شالت والمتابعة ح�شب مقت�شيـــات اأهدافها اأو كلما دعت الحاجة بما ل يقل عن 
اجتماع واحد �شهريًا.

د- للجنـــة الفرعية اأْن ت�شتعين بـــذوي الخبرة والخت�شا�س لدرا�شة مو�شـــوع اأو اأكثر من المو�شوعات 
المعرو�شة عليها.

مادة�)11(
ُيلغى القرار رقم )14( ل�شنة 2014 باإعادة ت�شكيل اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان.

مادة�)12(
على وزير اخلارجية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
خليفة�بن��سلمان�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 4 �شـفـــــــر 1439هـ
المــــوافــــــــق: 24 اأكتوبر 2017م
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�قرار�رقم�)32(�ل�سنة�2017
بت�سكيل�اللجنة�الوطنية�للموا�سفات�واملقايي�ض

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، وعلى الأخ�س املادة 

)4( منه،
وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُيعاد ت�شكيل اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س برئا�شة وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، 
وع�شوية كلٍّ من:

1- نائب الرئي�س التنفيذي لالإنتاج وال�شناعات البترولية بالهيئة الوطنية للنفط والغاز.
2- مدير اإدارة الموا�شفات والمقايي�س.

3- مدير اإدارة التخلي�س الجمركي والمتابعة ب�شئون الجمارك بوزارة الداخلية.
4- مدير اإدارة تر�شيد الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء.

5- مدير اإدارة هند�شة المواد بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.
6- مدير اإدارة ال�شحة العامة بوزارة ال�شحة.

7- المهند�شة لمى عبا�س المحرو�س      )من ذوي الخبرة والخت�شا�س(.

8- الم�شت�شار محمد اأحمد مجبل      )من ذوي الخبرة والخت�شا�س(.
9- ال�شيد عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي   النائب الثاني لرئي�س غرفة تجارة و�شناعة البحرين.

10- ال�شيد علي ح�شن محمود        ع�شو مجل�س اإدارة غرفة تجارة و�شناعة البحرين. 
11- اأحمد �شباح ال�شلوم         ع�شو مجل�س اإدارة غرفة تجارة و�شناعة البحرين.

وتكون مدة ع�شويتهم يف اللجنة اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدتني مماثلتني.
وتختار اللجنة يف اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�س يحل محل الرئي�س يف حالة غيابه.

املادة�الثانية
على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.

�رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
خليفة�بن��سلمان�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 5 �شـفـــــــر 1439هـ
المــــوافــــــــق: 25 اأكتوبر 2017م
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�قرار�رقم�)33(�ل�سنة�2017
الة�اإنرتنت�البحرين باإعادة�ت�سكيل�جمل�ض�اإدارة�بدَّ

رئي�س مجل�س الوزراء:
املعدل   ،2002 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الت�شالت  قانون  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017،
الة اإنرتنت البحرين، وعلى املر�شوم رقم )47( ل�شنة 2003 باإن�شاء بدَّ

الة اإنرتنت البحرين، وعلى القرار رقم )38( ل�شنة 2016 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة بدَّ
وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

الة اإنرتنت البحرين برئا�شة ال�شيخ بدر بن خليفة اآل خليفة، وع�شوية  ُيعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة بدَّ
ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:

نائبًا للرئي�س. 1- ال�شيد م�شعب اأحمد عبداهلل   
ع�شوًا. 2- العقيد محمد عبداللطيف المحمود   
ع�شوًا. 3- ال�شيد طه محمود فقيهي    
ع�شوًا. 4- ال�شيخ محمد بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة  

وتكون مدة الع�شوية يف جمل�س الإدارة �شنة واحدة قابلة للتجديد.

املادة�الثانية
يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  والت�شالت  املوا�شالت  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية. 

�رئي�ض�جمل�ض�الوزراء
خليفة�بن��سلمان�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 5 �شـفـــــــر 1439هـ
المــــوافــــــــق: 25 اأكتوبر 2017م
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وزارة�العمل�و�التنمية�الجتماعية
�قرار�رقم�)69(�ل�سنة�2017

�ب�ساأن�تعديل�النظام�الأ�سا�سي
ملوؤ�س�سة�متويل�الطالب�البحريني�اخلريية

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

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2006 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل موؤ�ش�شة متويل الطالب البحريني 

اخلريية،
وعلى النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة متويل الطالب البحريني اخلريية  وعْقد تاأ�شي�شها،

وعلى قرار جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة ال�شادر  بتاريخ 12 نوفمرب 2016،

قرر�الآتي:
مادة�-1-

جُتَرى التعديالت التالية على النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة، وهي :
ل ن�س المادة رقـــم )10( من النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة لي�شبـــح "يتكون مجل�س الأمناء من  1- يعـــدَّ
د المنا�شب  �شيـــن اأو من خارجهم، وتحـــدَّ خم�شـــة اأع�شـــاء يتـــم تعيينهم من ِقَبـــل الأع�شاء الموؤ�شِّ
الإدارية في المجل�س لمدة �شنتين قابلة للتجديد لمدة اأو مدد اأخرى بالقتراع ال�شري المبا�شر".

ل ن�س المادة رقم )16( من النظـــام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة لي�شبح "يجتمع مجل�س الأمناء مرة  2- يعـــدَّ
كل ثالثـــة اأ�شهر، وتكون اجتماعاتـــه �شحيحة بح�شور اأغلبية اأع�شائه. ويقـــوم اأمين �شر المجل�س 
ر ما ي�شاء  باإعـــداد جـــدول اأعمال جل�شات مجل�س الأمناء ويعر�شه على رئي�ـــس مجل�س الأمناء ليقرِّ

ب�شاأنه، ثم يقوم اأمين ال�شر باإخطار الأع�شاء به قبل موعد النعقاد باأ�شبوع على الأقل.

ح  يرجَّ الأ�شوات  ت�شاوت  فاإذا  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  املجل�س  قرارات  وت�شدر   
اجلانب الذي منه الرئي�س".

ل ن�س المادة رقم )37( من النظام الأ�شا�شـــي للموؤ�ش�شة لي�شبح "بعد اإتمام عملية الت�شفية  3- يعـــدَّ
ة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية بمملكة  يقـــوم الم�شفي بتحويل الأموال الباقية اإلى موؤ�ش�شة مبـــرَّ

البحرين، والتي يحددها قرار الحل.

الهيئات  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  د  حتدِّ ممكنة،  غري  التوزيع  طريقة  اأ�شبحت  واإذا 
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الجتماعية التي ترى توجيه اأموال املوؤ�ش�شة اإليها".

مادة�-2-
ُ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: 13 محرم  1439هـ
المــــــــوافــــق: 3 اأكتوبـــر  2017م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)71(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�الرتخي�ض�باإن�ساء�مركز�اقتدار��للتدريب

)موؤ�س�سة�تدريبية�خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية 

اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2008 ب�شاأن ر�شوم تراخي�س اإن�شاء املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،
وعلى قرار اللجنة امل�شرتكة يف جل�شتها رقم )151( املنعقدة بتاريخ 2017/10/5،

قرر�الآتي:
مادة�-1-

الإداري والتجاري  للتدريب  اإن�شاء معهد  لل�شادة/ �شركة تقومي ال�شت�شارات  ذ.م.م يف  �س  يرخَّ
-2( رقم  جتاري  �شجل  حتت   )IQTIDAR TRAINING CENTER للتدريب   اقتدار  )مركز  با�شم 

110621(، ويقيَّد حتت قيد رقم )5/م.ت.خ/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: 26 محــرم 1439هـ
المـــــوافـــــــق: 16 اأكتوبر 2017م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)132(�ل�سنة�2017
729 ب�ساأن�ت�سنيف�عقار��يف�منطقة�جرداب�– جممع�

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  املعدَّ 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  املعدَّ 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، املعدَّ

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

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،
وبعد العْر�س على اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

ُي�شنف العقار رقم 08009862الكائن مبنطقة جرداب جممع 729 �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن 
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للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليها  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلا�س ب )RB( يف اخلارطة 
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�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 25 محــرم 1439هـ
المـــــــوافـــــق: 15 اأكتوبر 2017م
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م�سرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)6(�ل�سنة�2017
�باإلغاء�لئحة��سندوق�تنمية�املوارد�الب�سرية�

يف�القطاع�امل�سريف�واملايل
ال�سادرة�بالقرار�رقم�)24(�ل�سنة�2004

رئي�س مجل�س اإدارة 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،
رقم  بالقرار  ال�شادرة  واملايل  امل�شريف  القطاع  يف  الب�شرية  املوارد  تنمية  �شندوق  لئحة  وعلى 

)24( ل�شنة 2004،
بالقرار رقم )2(  ال�شادر  واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات  البحرين  ملعهد  الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل�شنة 2017،
وبناًء على عْر�س محافظ م�شرف البحرين املركزي،
وبعد موافقة جمل�س اإدارة م�شرف البحرين املركزي،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُتلغى لئحة �شندوق تنمية املوارد الب�شرية يف القطاع امل�شريف واملايل ال�شادرة بالقرار رقم )24( 
ل�شنة 2004.

املادة�الثانية
اإلى ميزانية معهد  واملايل  القطاع امل�شريف  الب�شرية يف  املوارد  تنمية  اأ�شول �شندوق  توؤول كافة 

البحرين للدرا�شات امل�شرفية واملالية.
املادة�الثالثة

على محافظ م�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة 
الر�شمية.                 

                                                                   
رئي�ض�جمل�ض�اإدارة�م�سرف�البحرين�املركزي

محمد�ح�سني�يتيم
�شدر بتاريخ: 2 �شـفــــــر 1439هـ
المـــــوافــــــق: 22 اأكتوبر 2017م



العدد: 3337 – الخميس 26 أكتوبر 2017

27

م�سرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)71(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�مْنح�ترخي�ض�لـ)�سركة�اأنفيتا�لإدارة�املطالبات��ض�م�ب�م(

 
محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بعد الطالع على قـانون م�شـرف البحـرين املـركـزي واملـوؤ�شـ�شات املـاليـة ال�شـادر بالقـانـون رقـم 
)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،
 

قرر�الآتي:
مادة�)1(

 – املايل  للقطاع  م�شاندة  )�شركة  ترخي�س  �س.م.ب.م(  املطالبات  لإدارة  )اأنفيتا  �شركة  مُتنح 
�شركة اإدارة اأعمال التاأمني(.

 
مادة�)2(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.
 

محافظ�م�سرف�البحرين�املركزي
ر�سيد�محمد�املعراج

 
�شدر بتاريخ:  29 محـرم 1439هـ
المــــــوافـــــق: 19 اأكتوبــر 2017م
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م�سرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)72(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�اإلغاء�الرتخي�ض�املمنوح

لـ)�سركة�ميجا�اإنرتنا�سونال�كومري�سال�بنك(

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 املكتب التمثيلي  لـ)�شركة ميجا اإنرتنا�شونال كومري�شال بنك(، املمنوح بتاريخ 22 
ل حتت ال�شجل التجاري رقم  14207-1. يونيو 1982 وامل�شجَّ

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: 3 �شـفــــــر 1439هـ
المـــــوافــــــق: 23 اأكتوبر 2017م
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م�سرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)73(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�اإلغاء�الرتاخي�ض�املمنوحة�ل�سركة

)اإيدج�يونيفر�سال���ض�م�ب�م(

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(

عمالئهم(،  وح�شابات  ح�شاباتهم  ل�شالح  العاملون  املالية  الأوراق  )و�شطاء  ترخي�س  ُيلغى 
�س.م.ب.م(  يونيفر�شال   )اإيدج  ل�شركة  املركزي(  والإيداع  والتََّقا�س  الت�شوية  )و�شطاء  وترخي�س 

ل حتت ال�شجل التجاري رقم 83496. املمنوح بتاريخ 30 دي�شمرب 2012، وامل�شجَّ

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

محافظ�م�سرف�البحرين�املركزي
ر�سيد�محمد�املعراج

�شدر بتاريخ: 3 �شـفــــــر 1439هـ
المـــــوافــــــق: 23 اأكتوبر 2017م
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�وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

اإعالنات�مركز�امل�ستثمرين

اإعالن�رقم�)898(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�ض�الواحد

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه موريدا نورى اإدري�س 
مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مريدا لت�شميم الديكورات الداخلية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 113431-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: Murida Nuri Edris )اإثيوبية الجن�شية(، 

وAbdulhab Nuri Endris  )اإثيوبي الجن�شية(، وSenea Nuri Indris )اإثيوبية الجن�شية(.

اإعالن�رقم�)899(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإلى�موؤ�س�سة�فردية
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
القيد رقم 90676،  الم�شجلة بموجب  للمقاولت ذ.م.م(،  ا�شم )فتافيت  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )مطعم نور المدينة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

24405-1، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عادل محمد اأحمد عبداهلل، وقيامه باإجراءات التحويل.

اإعالن�رقم�)900(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
اإليه مكتب المحامية  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مي�شون جعفر عبدالنبي ح�شن )محامون للمحاماة وال�شت�شارات القانونية(، نيابة عن ال�شيد/ محمد اأ�شلم راجا 
الم�شجلة بموجب  بوينت(،  روالبندي  ا�شم )كافيتيريا  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  بهادر خان، �شاحب  �شيف 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،92292 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، ومعلنًا تنازل مالك الموؤ�ش�شة ومن ثم ال�شركة لكل من: 

.Tasawar Hussainشركة زوهيب القاب�شة ذ.م.م، 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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن�رقم�)901(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شادة/ كي لينك 
�شك�شيز، نيابة عن  ال�شيد/ علي محمد جعفر مح�شن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )وايد بوليمرز 
لل�شناعات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 38718-8، طالبين تحويل الفرع الثامن من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 300،000 )ثالثمائة األف( دينار بحريني بموجب تقرير مالي 
األف( دينار بحريني بموجب �شهادة بنكية، وتكون مملوكة لكل من: علي محمد جعفر محمد  و100،000 )مائة 

مح�شن، ومحمد بالل اأمان اهلل، و�شنتو�س كومار با�شكارن بانابارمبل.

اإعالن�رقم�)902(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
الت�شامن التي تحمل ا�شم )العبا�س �شتون جالري/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 48389، طالبين تغيير 
ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 

األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عبدالمجيد عبا�س علي حاجي، ومحمد عبا�س علي حاجي. 

اإعالن�رقم�)903(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
الم�شجلة  الإداريــة(،  لال�شت�شارات  )اأ�شا�س  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شيقل،  اأحمد  عبداهلل 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،79555 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال )عيني( مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني ، وتكون مملوكة لكل من: 

اأحمد عبداهلل اأحمد ال�شيقل، وو�شيلة ال�شيد �شعيد ح�شن علوي.

اإعالن�رقم�)904(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شـــيدة/عائ�شة 
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للحالقة  اإعريج  )�شالون  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  اإعريج،  محمد  عبدالرحمن  عبدالرحمن 
الــرجالية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 44541-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 
�شـــركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،500 )األف وخم�شمائة( دينــار بحريني، وتكون مملوكــة لكل 

من: عائ�شه عبدالرحمن عبدالرحمن اإعريج، وديالور محمد خان.

اإعالن�رقم�)905(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�اإلى��سركة�ذات�م�سوؤولية�محدودة

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم مامي �شوب(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 25792 طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 
�شـــركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1000 )األف( دينار بحريني،  اإلى  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

واإدخال Nannapas Koedsanong �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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)906(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
 

�شالم  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
القيد  بموجب  الم�شجلة  لالأناقة(،  )ني�شى  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الدو�شري،  عبداهلل محمد 
رقم 48260، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني الموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شالم بن عبد اهلل بن محمد الدو�شري و 
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