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�اأمر�ملكي�رقم�)15(�ل�سنة�2018
باإن�ساء�مركز�امللك�حمد�العاملي�للتعاي�ش�ال�سلمي

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

اأمرنا�باالآتي�:
املادة�االأولى

ُين�شاأ  مركز ي�شمى )مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�شلمي(، وُي�شار اإليه يف هذا الأمر بكلمة  
حتقيق  اأجل  من  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  بوزير  تن�شيقية  عالقة  على  ويكون  )املركز(، 

اأهدافه. 

املادة�الثانية
د املركز يف روؤيته ور�شالته واأهدافه املبادىء امل�شتخَل�شة من تاريخ وح�شارة مملكة البحرين  يج�شِّ
عرب ع�شورها، واملتمثلة يف النفتاح على جميع احل�شارات والأديان والثقافات، وتعزيز قيم التعاي�س 

والت�شامح وال�شالم، م�شتلهمًا يف ذلك اإعالن البحرين ال�شادر يف ١٣ �شبتمرب 20١٧.

املادة�الثالثة
ور�شالته  لروؤيته  حتقيقًا  دوليًا؛  وفعالياته  اأن�شطته  ومتتد  البحرين،  مبملكة  مقر  للمركز  يكون 

واأهدافه.

املادة�الرابعة�
يهدف املركز اإلى: 

١ - اإبراز منظومة القيم والم�شتَركات الجامعة بين الح�شارات والثقافات، والتعريف بها، والعمل على 
اإثراء م�شيرة الت�شامح والتعاي�س ال�شلمي من خاللها. 

ْلم العالمي والعي�س الإن�شاني الم�شترك. 2 - التوعية باأهمية تالقي الح�شارات وتماُزِجها لتحقيق ال�شِّ
ده الم�شتَركات الجامعة بين  ْلم العالمي والعي�س الم�شترك بين الب�شر من خالل ما تج�شِّ ٣- تعزيـــز ال�شِّ

الح�شارات. 
4 - اإحـــداث حركـــة تنويرية من خالل التوعية باأهمية الحوار واللتقاء على ما اتَّفقت عليه الح�شارات 

والثقافات من م�شتَركات اأخالقية وحقوقية. 
ي للعنف والكراهية والإرهاب.  5 - مكافحة الفكر المتطرف المغذِّ

6 - اإظهـــار اإيجابيـــة التعدديـــة والتنـــوع والتعاي�س والت�شامح فـــي حا�شر المجتمـــع البحريني وموروثه 
الثقافي.
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املادة�اخلام�سة
للمركز يف �شبيل حتقيق اأهدافه القيام مبا يلي: 

١ - اإقامة المعار�س والندوات والموؤتمرات داخل وخارج مملكة البحرين. 
2 - توظيـــف و�شائـــل الإعـــالم بم�شتوياتها كافـــة لتعزيز ثقافة الحـــوار ودعم م�شيرة العي�ـــس الإن�شاني 

ْلم العالمي.  وال�شِّ
٣ - التن�شيـــق والتعـــاون مـــع المراكز والمنظمـــات العالمية و�شائـــر الجمعيات والموؤ�ش�شـــات والجهات 

وال�شخ�شيات المهتمة بحوار الح�شارات والثقافات. 
4 - تنظيـــم جائزة دوليـــة ُتمنح �شنويًا لالأ�شخا�س والمنظمات ت�شجيعـــًا لالأعمال والجهود الرائدة في 

مجال حوار الح�شارات والتعاي�س. 
5 - الإ�شراف بوجه عام على الفعاليات التي تقوم بها اأو ت�شارك فيها الجاليات الأجنبية، داخل مملكة 

البحرين اأو خارجها، والتي تدخل �شمن اأهدافه.  

املادة�ال�ساد�سة�
ل من رئي�س ونائبني للرئي�س وعدد كاف من الأع�شاء.  يكون للمركز جمل�س اأمناء ُي�شكَّ

ويراعى عند ت�شكيل املجل�س متثيل مختلف اجلماعات الدينية والثقافية والِعْرقية، مبا يعربِّ عن 
ْلم العاملي والعي�س الإن�شاين امل�شرتك.  التعاي�س يف املجتمع وكذلك حتقيق ال�شِّ

د الأمر امللكي مكافاأة  وَي�شُدر بت�شكيل املجل�س اأمر ملكي ملدة اأربع �شنوات قابلة للتجديد، ويحدِّ
اأع�شاء املجل�س. 

املادة�ال�سابعة�
يخت�س جمل�س الأمناء بر�ْشم ال�شيا�شة العامة للمركز يف �شوء روؤيته ور�شالته واأهدافه، وله على 

وجه اخل�شو�س ما يلي: 
١ - مراقبة تنفيذ ال�شيا�شة العامة للمركز. 

2 - اإقرار برامج المركز واأن�شطته وخططه العامة. 
٣ - اإقرار ميزانية المركز وخططه المالية واعتماد ح�شابه الختامي. 

ن جميع اأن�شطة المركز وفعالياته.  4 - رْفع تقرير �شنوي لجاللة الملك يت�شمَّ

املادة�الثامنة�
يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س اأو اأحد نائبيه - حال عدم وجوده - اأربع مرات يف ال�شنة على 
الأقل، ويكون اجتماع املجل�س �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائه، على اأْن يكون من بينهم الرئي�س اأو اأحد 
ح اجلانب  نائبيه. وَت�شُدر قراراته باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند َت�شاوي الأ�شوات يرجَّ

الذي منه الرئي�س اأو اأحد نائبيه حال وجوده منفردَا ح�شب الأحوال. 
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املادة�التا�سعة�
حتت  التنفيذية  والإدارة  للمركز  واملالية  الإدارية  ال�شئون  ت�شيري  يتولى  عام  اأمني  للمركز  يكون 
اإ�شراف جمل�س الأمناء، ويعاون الأمني العام عدد كاٍف من املوظفني وامل�شت�شارين يعيَّنون بقرار من 

رئي�س جمل�س الأمناء، ويكون م�شئوًل اأمام الرئي�س عن �شرْي عمل املركز. 

املادة�العا�سرة�
يعنيَّ الأمني العام للمركز باأمر ملكي بناًء على تر�شيح رئي�س جمل�س الأمناء.

 
املادة�احلادية�ع�سرة�

واخلرباء  املوظفني  وعدد  التنظيمي  الهيكل  تت�شمن  داخلية  لئحة  الأمناء  جمل�س  ُي�شِدر 
وامل�شت�شارين باملركز ومهام و�شالحيات الإدارة التنفيذية. 

املادة�الثانية�ع�سرة�
واإيراداته  املركز  واأن�شطة  اأعمال  جميع  يت�شمن  للمجل�س  �شنويًا  تقريرًا  العام  الأمني  يرفع 

وم�شروفاته.

املادة�الثالثة�ع�سرة�
١ - يكون للمركز ميزانية خا�شة به ت�شتمل على اإيراداته وم�شروفاته. 

ق خارجي، ويرفع تقريرًا �شنويًا  2 - تخ�شع ح�شابات المركز اإلى التدقيق المالي والإداري من ِقَبل مدقِّ
بنتائجه اإلى مجل�س الأمناء لعتماده.  

املادة�الرابعة�ع�سرة�
ُ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: 
بتاريــــخ: 26 جمادى الآخرة ١4٣9هـ
الموافق: ١4 مــــــــــــــــــــــار�س 20١8م
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�اأمر�ملكي�رقم�)16(�ل�سنة�2018
بت�سكيل�جمل�ش�اأمناء

مركز�امللك�حمد�العاملي�للتعاي�ش�ال�سلمي

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

وعلى الأمر امللكي رقم )١5( ل�شنة 20١8 باإن�شاء مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�شلمي،

اأمرنا�باالآتي:
املادة�االأولى

ال�شيخ خالد بن  الدكتور  ال�شلمي برئا�شة  للتعاي�س  العاملي  اأمناء مركز امللك حمد  ل جمل�س  ُي�شكَّ
خليفة بن دعيج اآل خليفة ، وع�شوية كل من:

نائبًا للرئي�س. ١. �شمير �شادق محمد البحارنة    

نائبًا للرئي�س. 2. ِبت�شي بنيت ماثي�شون عبدالرحمن   
٣. فرا بونياوي دامابونهيران.

4. �شالح يو�شف اإبراهيم عبدالعزيز الجودر.
5. �شو�شيل مولجيمال.

6. اإبراهيم داود اإبراهيم نونو.
٧. �شهناز جابر حاجي جمال.

8. كر�شتوفر مارتن بوت.
9. كاميللو باللين.

١0. د. محمد طاهر القطان.
١١. مجيد مح�شن الع�شفور .

وتكون مدة ع�شويتهم اأربع �شنوات قابلة للتجديد.

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: 
بتاريــــخ: 26 جمادى الآخرة ١4٣9هـ
الموافق: ١4 مــــــــــــــــــــــار�س 20١8م
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�اأمر�ملكي�رقم�)17(�ل�سنة�2018
بتعيني�اأمني�عام

ملركز�امللك�حمد��العاملي�للتعاي�ش�ال�سلمي

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

وعلى الأمر امللكي رقم )١5( ل�شنة 20١8 باإن�شاء مركز امللك حمد  العاملي للتعاي�س ال�شلمي،
وعلى الأمر امللكي رقم )١6( ل�شنة 20١8 بت�شكيل جمل�س اأمناء مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س 

ال�شلمي،

اأمرنا�باالآتي:
املادة�االأولى

ُتعنيَّ الآن�شة دانة خمي�س الزياين اأمينًا عامًا ملركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�شلمي بالإ�شافة 
اإلى عملها.

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: 
بتاريــــخ: 26 جمادى الآخرة ١4٣9هـ
الموافق: ١4 مــــــــــــــــــــــار�س 20١8م
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�قانون�رقم�)6(�ل�سنة��2018
ل�التفاقية �بالت�سديق�على�الربوتوكول�املعدِّ

�حكومة�مملكة�البحرين�وحكومة�مملكة�تايلند
ب�من�ال�سرائب �ب�ساأن�جتنُّب�االزدواج�ال�سريبي�ومْنع�التََّهرُّ

ْخل بالن�سبة�لل�سرائب�على�الدَّ

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )٣2( ل�شنة 200١ بالت�شديق على اتفاقية جَتنُّب الزدواج ال�شريبي 
ْخل بني حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة  ب من ال�شرائب بالن�شبة لل�شرائب على الدَّ ومْنع التََّهرُّ

تايلند،
جتنُّب  ب�شاأن  تايلند  مملكة  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  لتفاقية  ل  املعدِّ الربوتوكول  وعلى   
املنامة  ع مبدينة  املوقَّ ْخل  الدَّ لل�شرائب على  بالن�شبة  ال�شرائب  ب من  التََّهرُّ ال�شريبي ومْنع  الزدواج 

بتاريخ 25 اأبريل 20١٧، 
قنا عليه واأ�شدرنا: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي َن�شُّ

املادة�االأولى
ل لتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند ب�شاأن جتنُّب  ودق على الربوتوكول املعدِّ �شُ
ع مبدينة املنامة  ب من ال�شرائب بالن�شبة لل�شرائب على الّد�شْخل املوقَّ الزدواج ال�شريبي ومْنع التََّهرُّ

بتاريخ 25 اأبريل 20١٧، واملرافق لهذا القانون.

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

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع: 
بتاريــــخ: 25 جمادى الآخرة ١4٣9هـ
الموافق: ١٣ مـــــــــــــــــــــار�س 20١8م
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�قانون�رقم�)7(�ل�سنة�2018
�بالت�سديق�على�اتفاقية�اخلدمات�اجلوية

بني�حكومة�مملكة�البحرين�وحكومة�جمهورية�فنلندا

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

عة يف  وعلى اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، املوقَّ
مدينة املنامة بتاريخ 2٧ مار�س 20١٧،

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

املادة�االأولى
فنلندا،  جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  اجلوية  اخلدمات  اتفاقية  على  ودق  �شُ

عة يف مدينة املنامة بتاريخ 2٧ مار�س 20١٧، واملرافقة لهذا القانون. املوقَّ

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

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 25 جمادى الآخرة ١4٣9هـ
الموافق: ١٣ مــــــــــــــــــــار�س 20١8م
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�قانون�رقم�)8(�ل�سنة�2018
�بتعديل�املادة�)47(�من�املر�سوم�بقانون�رقم�)39(�ل�سنة�2002

ب�ساأن�امليزانية�العامة

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )٣9( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة وتعديالته،
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي َن�شُّ

املادة�االأولى
العامة،  ُي�شتبَدل بن�س املادة )4٧( من املر�شوم بقانون رقم )٣9( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية 

الن�س الآتي:
:)47( "مادة�

��التقارير�املطلوبة�من�الوزارات�واجلهات�احلكومية
م للوزارة تقارير كل ثالثة اأ�شهر عن: يتعنيَّ على اجلهات اخلا�شعة لأحكام هذا القانون اأْن تقدِّ

١ - اأن�شطتها وتطوُّر مركزها المالي.
مة في �شاأنها عند تخ�شي�س الميزانيات الم�شتقبلية  2 - تنفيذ الم�شاريع، على اأْن تراعى التقارير المقدَّ

لتلك الوزارات والجهات الحكومية. 

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

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع: 
بتاريــــخ: 25 جمادى الآخرة ١4٣9هـ
الموافق: ١٣ مـــــــــــــــــــــار�س 20١8م
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�مر�سوم�رقم�)16(�ل�سنة�2018
�بتعديل�بع�ش�اأحكام�املر�سوم�رقم�)78(�ل�سنة�2016

باإعادة�تنظيم�وزارة�املوا�سالت�واالت�ساالت

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

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 20١0، املعدَّ
بقانون رقم )69( ل�شنة 20١4، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )5١( ل�شنة 20١2 وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )٧8( ل�شنة 20١6 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت،
وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي:
املادة�االأولى

املوا�شالت  باإعادة تنظيم وزارة  ل�شنة 20١6  املر�شوم رقم )٧8(  الأولى من  املادة  اإلى  ُت�شاف   
ها الآتي: والت�شالت فقرة جديدة برقم )ثالثًا(، وُيعاد ترتيب باقي فقرات هذه املادة، َن�شُّ

ثالثاً: اإدارة التخطيط ال�شتراتيجي والم�شاريع.

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

اجلريدة الر�شمية.

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع: 
بتاريــــخ: 25 جمادى الآخرة ١4٣9هـ
الموافق: ١٣ مـــــــــــــــــــــار�س 20١8م
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�قرار�رقم�)8(�ل�سنة�2018
بنقل�مديرين�يف�املحافظات

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )١٧( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات وتعديالته،

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 20١0، املعدَّ
بقانون رقم )69( ل�شنة 20١4، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )5١( ل�شنة 20١2 وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،
وعلى القرار رقم )58( ل�شنة 20١6 بتعيني مديرين يف املحافظات،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر�االآتي:
املادة�االأولى

ُينَقل ال�شيد حمد جمعة الفزاري مدير اإدارة اخلدمات الهند�شية وال�شتثمار باملحافظة اجلنوبية، 
ليكون مديرًا لإدارة اخلدمات الهند�شية وال�شتثمار باملحافظة ال�شمالية.

باملحافظة  وال�شتثمار  الهند�شية  اخلدمات  اإدارة  مدير  حاجي  عبداللطيف  خالد  ال�شيد  وُينقل 
ال�شمالية، ليكون مديرًا لإدارة اخلدمات الهند�شية وال�شتثمار باملحافظة اجلنوبية.

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

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

�شدر بتاريخ: 26 جمادى الآخرة  ١4٣9هـ
المـــــــوافــــق: ١4 مــــــــــــــــــــــار�س  20١8م
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�قرار�رقم�)9(�ل�سنة�2018
بتعيني�مدير�يف�وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

رئي�س مجل�س الوزراء:
ل  بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 20١0، املعدَّ
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 20١4، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )5١( ل�شنة 20١2 

وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 20١6 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

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

قرر�االآتي:
املادة�االأولى

ُيعنيَّ ال�شيد علي �ُشربَّ جواد ح�شن  مديرًا لإدارة فْح�س املعادن والأحجار الكرمية بوزارة ال�شناعة 
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�ش�جمل�ش�الوزراء
خليفة�بن��سلمان�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 26 جمادى الآخرة  ١4٣9هـ
المـــــــوافــــق: ١4 مــــــــــــــــــــــار�س  20١8م
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية

�قرار�رقم�)17(�ل�سنة��2018
ب�ساأن�اإعادة�ت�سكيل�جلنة�تقييم�االإعاقـة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
الإعاقة  ذوي  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )٧4( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،
رقم  بالقرار  ل  املعدَّ الإعاقة،  تقييم  وت�شكيل جلنة  باإن�شاء  ل�شنة 20١0  رقم )50(  القرار  وعلى 

)١١( ل�شنة 20١6،
وعلى القرار رقم )50( ل�شنة 20١6 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جلنة تقييم الإعاقة،

وعلى القرار رقم )١4( ل�شنة 20١٧ باإعادة ت�شكيل اللجنة العليا لرعاية �شئون الأ�شخا�س ذوي 
الإعاقة، 

وبعد تر�شيح ممثلي اجلهات كاأع�شاء بلجنة تقييم الإعاقة،
وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر�االآتي:
مادة�)1(

امل�شاعد  الوكيل  اآل خليفة  ال�شيخة عائ�شة بنت علي  الإعاقة برئا�شة  ت�شكيل جلنة تقييم  يعاد     
للرعاية والتاأهيل الجتماعي، وع�شوية كل من ال�شادة:

وزارة العمل والتنمية الجتماعية     نائب الرئي�س ١ - د. اأ�شمهان يو�شف ال�شعود   
ع�شوًا وزارة العمل والتنمية الجتماعية     2 - �شحر را�شد المناعي  
ع�شوًا وزارة العمل والتنمية الجتماعية     ٣ - �شادق عبدعلي �شهوان  

ع�شوًا  جامعة الخليج العربي       4 - د. مريم عي�شى ال�شيراوي  
ع�شوًا جامعة البحرين       5 - د. اأحمد �شعد جالل  
ع�شوًا وزارة ال�شـحـــة      6 - د. محمد عظيم نعيم  
ع�شوًا وزارة ال�شحــــة      ٧ - د. هاني جميل حميدان  
ع�شوًا  وزارة ال�شحـــة        8 - د. �شامية ربيعة الدو�شري  
ع�شوًا وزارة التربية والتعليم       9 - خالد محمود ال�شعيدي  
١0 - مـها خليفة حمادة             اللجنة العليا لرعاية �شئون الأ�شخا�س ذوي الإعاقة               ع�شوًا
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مادة�)2(
على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
                                                                           

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������وزير�العمل�والتنمية�االجتماعية
جميل�بن�محمد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: ١6 جمادى الآخرة  ١4٣9هـ
المـــــــوافــــق: 4 مـــــــــــــــــــــــــار�س  20١8م
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وزارة�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)31(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�ت�سنيف�عدد�من�العقارات�يف�منطقة�توبلي�– جممع�707

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )١٣( ل�شنة ١9٧٧ وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   ١994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )١( ل�شنة ١994،
والتطوير،  للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   ١994 ل�شنة   )٣( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   200١ ل�شنة   )٣5( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١6( 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 )٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 20١2 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين، 
ل باملر�شوم رقم )4٧( ل�شنة 20١٧، املعدَّ

بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 20١6، ل�شنة 2009، املعدَّ

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

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

قرر�االآتي:
مادة�)1(

واملرافق  ت�شنيف مناطق اخلدمات  توبلي جممع ٧0٧ �شمن  الكائنة مبنطقة  العقارات  ُت�شنَّف 
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العامة )PS( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق 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�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: ١0 جمادى الآخرة ١4٣9هـ
الـمـــــــوافــــق: 26 فـبــــــرايــــــــــــر 20١8م
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وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)7(�ل�سنة�2018
�بتنظيم�اإجراءات�و�سوابط�الرقابة�على

ا�ستعمال�وت�سويق�وترويج�بدائل�لنب�االأم
                                

وزيرة ال�شحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )١4( ل�شنة ١9٧٣ ب�شاأن تنظيم الإعالنات، 

وعلى القانون رقم )٣( ل�شنة ١9٧5 ب�شاأن ال�شحة العامة وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )٣( ل�شنة ١985 ب�شاأن مراقبة املواد الغذائية امل�شتوردة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )٧( ل�شنة ١98٧ ب�شاأن التجارة وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة ١995 ب�شاأن الرقابة على ا�شتعمال وت�شويق وترويج بدائل 

لنب الأم، 
وعلى القانون رقم )٣5( ل�شنة 20١2 ب�شاأن حماية امل�شتهلك، 
وعلى قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )٣٧( ل�شنة 20١2،

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 20١6 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س،
وعلى املر�شوم رقم )6٧( ل�شنة 20١٧ باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة، 

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر�االآتي:
مادة�)1(
تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات املعاين الواردة يف املادة 
)١( من املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة ١995 ب�شاأن الرقابة على ا�شتعمال وت�شويق وترويج بدائل لنب 
الأم، ويكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كل منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف 

ذلك: 
الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون ال�شحة.

الوزير: الوزير المعني ب�شئون ال�شحة.



العدد: 3357 – الخميس 15 مارس 2018

90

الجهة�المخت�سة: الجهة المعنية ب�شئون التغذية بالوزارة.
ع و�شغار الأطفال. ع: الُر�شَّ �سَّ االأطفال�الرُّ

ع: الأطفال من الولدة وحتى عمر)١2( �شهرًا. �سَّ الرُّ
�سغار�االأطفال: الأطفال من عمر )١2( �شهرًا وحتى )٣6( �شهرًا.

ـــة اأو كتيِّب اأو ما �شابه ذلك من و�شائل،  المـــواد�التوعويـــة�اأو�التثقيفيـــة: تعني اأية ن�شرة اأو مطِويَّ
�شـــواًء كانـــت مكتوبـــة اأو مطبوعـــة اأو معرو�شـــة اأو من�شورة على اأيـــة و�شيلة من و�شائـــل التوا�شل 

ع. �شَّ الإلكترونية اأو الجتماعية، وتحتوي على معلومات اأو بيانات عن تغذية الأطفال الرُّ
االإعـــالن: يعنـــي اإجـــراء اأيِّ تمثيل باأية و�شيلة كانـــت لغر�س ت�شجيع اأو بيـــع اأو ت�شريف منتجات 

بدائل لبن الأم، وهو يت�شمن على �شبيل المثال ل الح�شر:
اأ. الن�شـــر الكتابـــي اأو عبر التلفزيون اأو المذياع اأو الفيلم ال�شينمائـــي اأو الفيديو اأو النقل الإلكتروني اأو 

الهاتفي.

ب. الإ�شعارات اأو لوحات الإعالنات اأو ال�شارات اأو بطاقات العْر�س اأو طرق عْر�س المنَتج.

م لزجاجة  مات لمنَتجات بدائل لبـــن الأم والأدوات الم�شتخدمة لها مثل مج�شَّ ج. عْر�ـــس �شور اأو مج�شَّ
الإر�شاع.

الترويج: اأية طريقة تحث الأ�شخا�س - �شواء كانت ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر - على �شراء اأو 
ا�شتخدام اأيٍّ من منَتجات بدائل لبن الأم.

ع: اأفراد اأ�شرة الطفل حتى الدرجة الثالثة. �سَّ اأقارب�االأطفال�الرُّ

مادة�)2(
ت�سجيل�منَتجات�بدائل�لنب�االأم

اأ. يجب ت�شجيل منتجات بدائل لبن الأم ِوْفقًا لل�شروط والإجراءات المعمول بها لدى الجهة المخت�شة. 

نات التي تطلبهـــا الجهة المخت�شة، على اأْن  م طلـــب الت�شجيل توفير البيانات والعيِّ ب. يجـــب على مقدِّ
تكون متوافقة مع المعايير والموا�شفات المن�شو�س عليها في المادة )٣( من هذا القرار.

ج. ُت�شِدر الجهة المخت�شة �شهادة الت�شجيل بعد ا�شتيفاء كافة متطلبات الت�شجيل. 

د. لن يتم مْنح اأية �شهادة ت�شجيل ما لم يكن المنَتج مطابقًا لأحكام هذا القرار.

هــــ. اإذا ُوِجـــدت دلئل من �شاأنهـــا اإثارة ال�شك في خطـــورة اأيِّ منَتج من بدائل لبـــن الأم على الأطفال 
ع، يجب على الوزير بناًء على طلب من الجهة المخت�شة، �شْحب هذا المنَتج من ال�شوق ومْنع  �شَّ الرُّ

تداُوله.
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مادة�)3(
معايري�وموا�سفات�منَتجات�بدائل�لنب�االأم

يجب اأْن تكون منَتجات بدائل لنب الأم مطابقة للمعايري واملوا�شفات املن�شو�س عليها يف املوا�شفات 
اأو   ،)Alimentaris  Codex اأو يف د�شتور الأغذية الدويل )  دة،  اأو املوا�شفات اخلليجية املوحَّ املحلية 
ُي�شمح  التجارة وال�شناعة. ول  الوزير املعني ب�شئون  الوزير بالتفاق مع  التي ت�شُدر بها قرارات من 

بدخول الأغذية التي تخالف تلك املعايري اإلى مملكة البحرين.

مادة�)4(
موا�سفات�بطاقة�التعريف

الغذائية  املواد  مراقبة  ب�شاأن   ١985 ل�شنة   )٣( رقم  بقانون  املر�شوم  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 
امل�شتوردة، يجب اأْن حتتوَي عبوة اأيِّ منَتج من بدائل لنب الأم على بطاقة تعريف مثِبتة ُتكَتب ب�شورة 
ال�شرورية عن ال�شتعمال  املعلومات  العربية، وتت�شمن  باللغة  والفهم  القراءة  وبارزة و�شهلة  وا�شحة 

ال�شليم لها.
 وعلى وجه اخل�شو�س يجب اأن تت�شمن هذه البطاقة البيانات الآتية:

اأ. ا�شم المنِتج وعنوانه.

ب. اإ�شافـــة مالحظة ت�شير اإلـــى اأهمية الر�شاعة الطبيعية وَتَفوُِّقها علـــى اأيِّ منَتج غذائي اآخر، وُتكَتب 
بال�شيغة التالية: )حليب الأم هو اأف�شل غذاء لطفلك(، وبحيث تكون بحروف كبيرة ل يقلُّ حجمها 

عن ُثُلث حجم الحروف المكتوب بها ا�شم المنَتج.

ج. عبـــارات تحذيريـــة تت�شمـــن مخاطر ا�شتخـــدام زجاجات الإر�شاع علـــى الر�شاعـــة الطبيعية، واأنَّ 
م، وعن مخاطر الإعداد غير المالئم.  ع غير معقَّ نَّ م�شحوق الحليب الُم�شَ

ـــع اإر�شـــادات التنظيف والتعقيم والتح�شيـــر وال�شتخدام كتابًة ور�ْشمًا، و�شـــرورة التخل�س من  د. و�شْ
الحليب المتبقي بعد ال�شتعمال.

ع و�شغار الأطفال الذين ينا�شبهم ا�شتخدام المنَتج بالأرقام.  �شَّ هـ. تحديد عْمر الرُّ

ة، وبم�شورة اأحد الأطباء اأو الفنيين العاملين  و. بيـــان بوجوب عدم ا�شتعمال المنَتج اإل لل�شرورة الملحَّ
ع فيما يتعلق بالحاجة اإلى ا�شتعماله والطريقة ال�شحية لال�شتعمال. �شَّ في مجال تغذية الأطفال الرُّ

ز. العنا�شر الداخلة في تركيب المنَتج ون�شبة تركيب كل عن�شر.

ح. �شروط التخزين المطلوبة قبل وبعد فْتح العبوة، مع الأخذ بالعتبار الظروف المناخية.
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فعة( وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء ال�شالحية لال�شتعمال. ط. رقم الت�شغيلة )الدُّ

ي. اأية تفا�شيل اأخرى ترى الوزارة اإ�شافتها.

     ويجب يف جميع الأحوال األ تو�شع على العبوة اأو بطاقة التعريف اأية �شورة اأو رمز اأو ن�س اأو 
عاء يوحي مبثالية ا�شتعمال منَتجات بدائل لنب الأم.  ادِّ

مادة�)5(
االإعالم�والتثقيف

ها يف ذلك - م�شئولة عن بث املواد التوعوية والتثقيفية حول  �شُ تكون اجلهة املخت�شة – اأو َمن تفوِّ
ع، ويكون البث بكافة الو�شائل املتاحة. وُي�شرَتط يف اجلهة التي يتم املوافقة لها  �شَّ تغذية الأطفال الرُّ
ع ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر. �شَّ بالبث األ يكون لها اأية اهتمامات جتارية يف جمال تغذية الأطفال الرُّ

ويجب اأْن تت�شمن هذه املواد التوعوية والتثقيفية الأمور الآتية:
اأ. فوائد الر�شاعة الطبيعية وَتَفوُِّقها على غيرها.

ب. اأهمية تغذية الأمهات واإعدادهن للر�شاعة الطبيعية وال�شتمرار بها.

ج. التاأثيرات ال�شلبية على الر�شاعة الطبيعية من جراء اإدخال التغذية الجزئية بالزجاجة.

د. المخاطر ال�شحية الناجمة عن ال�شتعمال غير ال�شروري اأو غير ال�شليم لبدائل لبن الأم.

هـ. اأية مواد اإر�شادية وتثقيفية اأخرى ترى الوزارة �شرورة اإ�شافتها. 

عاءات توحي  ادِّ اأو  اأو رموز  اأو ن�شو�س  اأية �شور  املواد  األ تت�شمن هذه  ويجب يف جميع الأحوال 
مبثالية ا�شتعمال منَتجات بدائل لنب الأم.

كما يجب األ حتتوَي هذه املواد على اأيِّ ا�شم اأو �شعار اأو ر�ْشم اأو عالمة جتارية اأو اأيِّ و�شف اآخر 
لأيٍّ من منَتجات بدائل لنب الأم.

مادة�)6(
التوعية�مبنَتجات�بدائل�لنب�االأم�

يجوز للمنتجني اأو املوزعني تقدمي املواد التوعوية اأو التثقيفية حول منَتجات بدائل لنب الأم اإلى 
العلمية  احلقائق  على  الن�شرات  بهذه  الواردة  املعلومات  تقت�شر  اأْن  على  ال�شحي،  باملجال  العاملني 

دة، واأل حتتوَى على اأية اإ�شارة توؤدي اإلى العتقاد باأن املنَتج يعادل اأو يفوق الر�شاعة الطبيعية. املوؤكَّ
ول يجوز لغري العاملني باملجال ال�شحي �شرح كيفية ا�شتعمال منَتجات بدائل لنب الأم لالأمهات اأو 
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رات طبية، وعليهم يف جميع  ع، وذلك يف احلالت التي تدعو اإلى ا�شتعمالها مربِّ �شَّ اأقارب الأطفال الرُّ
الأحوال دْعم وت�شجيع الر�شاعة الطبيعية. 

ويجب يف جميع الأحوال األ حتتوَي هذه املواد على اأيِّ ا�شم اأو �شعار اأو ر�ْشم اأو اأية عالمة جتارية 
اأو اأيِّ و�شف اآخر لأيٍّ من منتجات بدائل لنب الأم.  

مادة�)7(
حْظر�االإعالن�والرتويج

ُيحَظر الإعالن والرتويج لبدائل لنب الأم باأية و�شيلة كانت، وُيعترَب من قبيل ذلك ما يلي:
عين ب�شورة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة اأية عينات من منتجات بدائل لبن الأم  اأ. تقديم المنتجين والموزِّ

ع. �شَّ ع اأو اأقارب الأطفال الرُّ �شَّ اإلى الن�شاء الحوامل اأو اأمهات الأطفال الرُّ

ع على  ب. تقديـــم اأيـــة هدايا اأو مـــواد اأو اأدوات اأو كوبونـــات تخفي�س اأو خ�شومات اأو عرو�ـــس قد ت�شجِّ
ا�شتعمال منتجات بدائل لبن الأم.

ج. ا�شتخـــدام الفعاليـــات اأو الم�شابقـــات اأو المعار�س اأو المحالت التجاريـــة اأو اأيٍّ من و�شائل الإعالن 
بهدف الترويج لبدائل لبن الأم. 

كما يجب األ يكون ملوظفي الت�شويق بحكم عملهم – اأيُّ ات�شال مبا�شر اأو غري مبا�شر – مع الن�شاء 
ع. �شَّ ع اأو اأقارب الأطفال الرُّ �شَّ احلوامل اأو اأمهات الأطفال الرُّ

مادة�)8(
حْظر�تقدمي�الِهَبات

عني اأو َمن ينوب عنهما القيام بالآتي:  ُيحَظر على املنتجني اأو املوزِّ
�شة لغير  اأ. مْنـــُح ِهَبـــة لموؤ�ش�شات الرعايـــة ال�شحية من منَتجات بدائل لبن الأم اأو بيعهـــا باأ�شعار مخفَّ
الأغرا�ـــس الجتماعيـــة ل�شتعمال الأ�شـــر المحتاجة، ويجـــوز لموؤ�ش�شات الرعايـــة ال�شحية قبول 
عين ب�شرط موافقة الجهة المخت�شـــة وبال�شوابط التي  مـــة من المنتجيـــن اأو الموزِّ الِهَبـــات المقدَّ

ت�شعها لهذا الغر�س.

ب. مْنـــُح ِهَبة لموؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية من خالل تقديـــم معدات اأو خدمات تحمل ا�شم اأو �شعار اأو 
ر�ْشم اأو ماركة  تجارية اأو اأيِّ و�شف اآخر ي�شير بطريقة اأو باأخرى لأيٍّ من منَتجات بدائل لبن الأم.

ج. مْنـــُح ِهَبة لموؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية من خالل تزويدهـــا باأية مواد مكتبية اأو قرطا�شية كالأقالم 
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والتقاويـــم والمل�شقات عليها، وكذلك لوحات النمو والألعاب التـــي تحمل ا�شمًا اأو �شعارًا اأو ر�ْشمًا 
اأو ماركة تجارية اأو اأيِّ و�شف اآخر ي�شير لأيِّ منَتج من بدائل لبن الأم اأو منَتجات دعائية اأخرى.

جمال  يف  العلمي  البحث  لغر�س  الِهَبات  قبول  احلكومية  ال�شحية  الرعاية  ملوؤ�ش�شات  ويجوز 
�س، وذلك بعد احل�شول على موافقة الوزارة بناًء على تو�شية من اجلهة املخت�شة وبال�شوابط  التخ�شُّ

التي ت�شعها لهذا الغر�س.

مادة�)9(
التزامات�العاملني�باملجال�ال�سحي�اأو�اأع�ساء�اأ�سرهم

ُيحَظر على العاملني باملجال ال�شحي اأو اأع�شاء اأ�شرهم القيام بالآتي:
اأ. قبـــول اأية هدايـــا اأو م�شاهمات اأو حوافز مادية �شواء كانت نقدية اأو عينيـــة اأو اأية مواد ترويجية من 

ع اأو اأيِّ �شخ�س ينوب عنهما. المنِتج اأو الموزِّ

نات من منَتجات بدائل لبن الأم لأيِّ �شخ�س. ب. اإعطاء اأو عْر�س عيِّ

ج. القيام بتقييم مهني اأو بحث اأو عمل ا�شتبيان اأو اأية اأن�شطة تحت اأيِّ و�شف كان على م�شتوى موؤ�ش�شة 
الرعايـــة ال�شحية تتعلق بمنَتجات بدائل لبن الأم بدون الح�شـــول على موافقة م�شبقة من الجهة 

المخت�شة.

مادة�)10(
حماية�الر�ساعة�الطبيعية

تكون اجلهة املخت�شة م�شئولة م�شئولية كاملة عن حماية الر�شاعة الطبيعية وتعزيز اأهداف هذا 
القرار. 

التي تدعم  العلمية  اإدراج املواد  التعليمية ال�شحية على  املوؤ�ش�شات  الوزارة  بالتن�شيق مع  وتعمل 
ع الر�شاعة الطبيعية �شمن مناهجها التعليمية. وت�شجِّ

مادة�)11(
ْبطية�الق�سائية ال�سَّ

ْبط الق�شائي،  لهم وزير العدل بالتفاق مع الوزير �شفة ماأموري ال�شَّ يكون للموظفني الذين يخوِّ
وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع باملخالفة لأحكام القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له يف دوائر 
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اخت�شا�شهم، وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم.
رة بالن�شبة لهذه اجلرائم اإلى النيابة العامة بقرار من الوزير. وحتال املحا�شر املحرَّ

مادة�)12(
العقوبات

يعاَقب كل َمن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املادة )١٣( من املر�شوم 
بقانون رقم )4( ل�شنة ١995 ب�شاأن تنظيم الرقابة على ا�شتعمال وت�شويق وترويج بدائل لنب الأم. 

مادة�)13(
توفيق�االأو�ساع

عي منَتجات بدائل لنب الأم توفيق اأو�شاعهم مبا يتوافق مع اأحكام  يجب على جميع منتجي وموزِّ
هذا القرار خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل به.

مادة�)14(
العمل�بالقرار

على وكيل وزارة ال�شحة وجميع املعنيني – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعَمل به اعتبارًا 
من اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيرة�ال�سحـة
فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 2٣ جمادى الآخرة ١4٣9هـ
الـمــــــوافـــــق: ١١ مـــــــــــــــــــــار�س 20١8م
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م�سرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)14(�ل�سنة�2018
�ب�ساأن�اإلغاء�ترخي�ش�املكتب�التمثيلي�املمنوح

��لـ)اإت�ش�اإ�ش�بي��سي�بنك-�بي�اإل��سي(

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�االآتي:
مادة�)1(

ُيلغى ترخي�س املكتب التمثيلي لـ)اإت�س اإ�س بي �شي بنك- بي اإل �شي(، املمنوح بتاريخ ٣١ دي�شمرب 
ل حتت ال�شجل التجاري رقم ١-١6642. ١986 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: 2٣ جمادى الآخرة ١4٣9هـ
الـمــــــوافـــــق: ١١ مـــــــــــــــــــــار�س 20١8م
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

اإعالنات�مركز�امل�ستثمرين

اإعالن�رقم�)168(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�ش�الواحد
اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة�

�
�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأ�شيري للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم5069٧، طالبًا تغيير ال�شكل 
القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500،000 )خم�شمائة 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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)169(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية
اإلى��سركة�تو�سية�ب�سيطة

�
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ زينب 
اأحمد اإبراهيم خلف نا�شر، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الآن للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 
وبراأ�شمال  ب�شيطة،  تو�شية  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،١-8550٧ رقم 
 ،Edwin Raj Britto Joosa :مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتـ�شـبـح مـملـوكـة لـكــل مـن الـ�شــادة

Karim Ali Salman Almudawibو

اإعالن�رقم�)170(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�فرع��سركة�م�ساهمة�بحرينية�مقفلة

اإلى��سركة�ال�سخ�ش�الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة 
القيد  بموجب  الم�شجلة  الفنية(،  للمقاولت  العربية  )الموؤ�ش�شة  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 
رقم ١5٧8، طالبين تحويل فرع ال�شركة الم�شمى )الموؤيد للكمبيوتر( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، 

وت�شبح مملوكة للموؤ�ش�شة العربية للمقاولت الفنية، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني.
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اإعالن�رقم�)171(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية
اإلى��سركة�ال�سخ�ش�الواحد

��
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ زينب 
علي جواد علي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الديري لل�شفر وال�شياحة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
١١2١69، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني لت�شبح مملوكة من ال�شيدة/ زينب علي جواد علي .

اإعالن�رقم�)172(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
 

ال�شيد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الم�شجلة  برو�شتد(،  )بركات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الها�شمي،  يو�شف  عي�شى  ها�شم  محمد 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،١0١946 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره  2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شادة: ال�شيد/ محمد ها�شم عي�شى 

.Mehmet Tiryaki يو�شف الها�شمي، و

اإعالن�رقم�)173(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإلى��سركة�ال�سخ�ش�الواحد�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الأن�شطة الأولية لتقنية المعلومات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 9١8٧9، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 
اإلى �شركة )الأن�شطة الأولية لتقنية المعلومات  األف( دينار بحريني، وتغيير ا�شمها التجاري  20،000 )ع�شرون 

�س.و.و(، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ علي بن �شعد بن عبداهلل الخثعي.
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�)174(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�ش�الواحد

�اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
اإلــيــه تــقــدم  قــد  ــه  ــاأن ب والــ�ــشــيــاحــة  ــتــجــارة  وال ال�شناعة  ــــوزارة  ب للم�شتثمرين  الــبــحــريــن  مــركــز  يعلن     

ا�شم )عبدالمطلب  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك   ،Md Abdul Motaleb Md Abu Taher ال�شيد/ 
لتخلي�س المعامالت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم ١١5٣١0، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك 
واإدخال  دينار بحريني،  اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  �شركة ذات م�شئولية محدودة،  اإلى  بتحويلها 

ال�شيد/ Mohammed Ismail Javad �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�)175(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية�

اإلى��سركة�ت�سامن�

ال�شيد/ ح�شين  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
خمي�س محمد علي يو�شف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأبراج العال للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 85٣66 ، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 
5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: نجيبة محمد اإبراهيم ح�شن علي اآل ماجد، وح�شين 

خمي�س محمد علي يو�شف.

اإعالن�رقم�)176(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية
اإلى��سركة�ال�سخ�ش�الواحد�

�
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ هناء 
عبدالح�شين ح�شن الإ�شكافي من مكتب مر�شى الخليج لال�شت�شارات، نيابة عن ال�شيدة/ جهان عبدالمجيد ح�شن 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  لال�شت�شارات(،  فيجن  )اإيدل  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  العبيدلي، 
88٣09، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 
١،000 )األف( دينار بحريني، وذلك بناًء على تنازلها عن ملكية الموؤ�ش�شة اإلى ال�شيد/ محب اأحمد )باك�شتاني 

الجن�شية(.



العدد: 3357 – الخميس 15 مارس 2018

100

اإعالن�رقم�)177(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية
اإلى��سركة�ال�سخ�ش�الواحد�

�
اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
محمد نور اأحمد ال�شيخ، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شتوديو ما�شتر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
وبا�شمه �شخ�شيًا،  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  ٧06٧9، طالبًا 

وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني.
اإعالن�رقم�)178(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن

اإلى�موؤ�س�سة�فردية�
 

�شركة   اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
الت�شامن التي تحمل ا�شم )مركز اإعالنات الن�شور(، الم�شجلة بموجب القيد رقم ١82٣-٣، طالبين تغيير ال�شكل 
وقيامه  الخاجه،  اأمين  لل�شيد/ علي محمد  ت�شبح مملوكة  فردية  موؤ�ش�شة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني 

بمبا�شرة اإجراءات التحويل.

اإعالن�رقم�)179(�ل�سنة�2018
�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
القيد  بموجب  الم�شجلة  الخير(،  ديرة  )اأ�شواق  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  المحمود،  علي  اأحمد 
رقم ١096٣، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
في  �شريكًا   Asokan Kaipurath Panniyan ال�شيد/  واإدخــال  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره 

ال�شركة.

اإعالن�رقم�)180(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية

لي�سبحا�فرعني�من��سركة�ال�سخ�ش�الواحد�
 

ال�شالم  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
للمحاماة، نيابة عن ال�شيد/ محمد عبدالعزيز محمد ال�شايع، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوابة 
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الموؤ�ش�شة،  من   4 ورقم   ١ رقم  الفرعين  تحويل  رقم ٣٧060، طالبًا  القيد  بموجب  الم�شجلة  التجارية(،  ال�شايع 
�شركة  لمالكتها  �س.�س.و(  للتجزئة  التجارية  )ال�شايع  الم�شماة  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  من  فرعين  لي�شبحا 

)ال�شايع التجارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم ١0٧0١9.

اإعالن�رقم�)181(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإلى��سركة�ال�سخ�ش�الواحد�
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
 ،٧١48١ رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  المحدودة  )�شناد  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره ٧50،2،0٧6 

دينارًا، وت�شبح مملوكه لـ)�شركة بنفت �س. م. ب مقفلة(.      

اإعالن�رقم�)182(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�

ح�شين  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
�شعيد محمد المخرق للمحاماة، نيابة عن ال�شيد/ خالد �شالح جا�شم ب�شير، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل 
ال�شابع  و  ال�شاد�س  الفرعين  تحويل  رقم ٣٣626 طالبا  القيد  بموجب  الم�شجلة  والر�شم(،  للخط  )الب�شير  ا�شم 
من الموؤ�ش�شة والم�شميين )بيتزا ماما جوز( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره  
 Baby 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل مــن الــ�شيدين: خالد �شالح جا�شم محمد ب�شير، و

.Kunnath Joseph

اإعالن�رقم�)183(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإلى��سركة�م�ساهمة�بحرينية�مقفلة�
�

اإليه مكتب اآر اإ�س اإم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
البحرين، نيابة عن ال�شركاء في ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بار�شكو القاب�شة ذ. م. م(، 
�شركة م�شاهمة  اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 6٧0٧5، طالبًا  الم�شجلة بموجب 
بحرينيًا،  دينارًا  وخم�شون(  وثالثمائة  األفًا  وع�شرون  )ثمانمائة   820،٣50 مقداره  وبراأ�شمال  مقفلة،  بحرينية 

وتكون مملوكة لكل من: فران�شي�س ميرفن ديان، وجري ديزموند لوينج.
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اإعالن�رقم�)184(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�تو�سية�ب�سيطة
اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة�

 
با�شمة عبداهلل  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
الم�شجلة بموجب  الكيك(،  ا�شم )ق�شر  التي تحمل  الب�شيطة  التو�شية  عبدعلي عبداهلل و�شريكها، مالكا �شركة 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،8١١49 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره ١،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: با�شمة عبداهلل عبدعلي عبداهلل، واأحمد 

.AHMED�FAJALمحمد علي علي عي�شى الفرج،  و

اإعالن�رقم�)185(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�ش�الواحد
اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة�

�شاروج  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  ــوزارة  ب للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
بموجب  الم�شجلة  �ــس.�ــس.و(،  )�شانكالب  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  ت�شاندر،  برافول 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،9٧60٧ رقم  القيد 
و ت�شاندرا،  برافول  �شاروج  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال 

.Nareshkumar Naranbhai Rathod

اإعالن�رقم�)186(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�ش�الواحد

اإلى�موؤ�س�سة�فردية
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه  موؤ�ش�شة العتماد 
ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شيد/ اأحمد محمد جمعة الأبر�س، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )عالم 
وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 80084، طالبة  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  التجارية  التوفير 

بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، با�شم ال�شيد/ اأحمد محمد جمعة الأبر�س، وقيام الموؤ�ش�شة باإجراءات التحويل.

اإعالن�رقم�)187(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

طارق  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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وا�شتقدام  للتوظيف  ا�شم )دهاليزالعالمية  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عبداهلل جا�شم عبداهلل فخرو، 
الأيدي العاملة(و الم�شجلة بموجب القيد رقم 9٣928، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 
�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من 

ال�شادة:�شهيال مظفر علي رزم جوئي، وطارق عبداهلل جا�شم عبداهلل فخرو.

اإعالن�رقم�)188(�ل�سنة�2018
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 تقدم اإليه ال�شيد/ منير محمد 
الأعمال(،  لخدمات  الذهبية  )الجزيرة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  يعقوبي،  عبدالرحمن  �شالح 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،859٣٧ رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ١0،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من ال�شادة: �شيخ 

مب�شر زمان �شيخ خور�شيد اأحمد، ومحمد عتيق خان، ومنير محمد �شالح عبدالرحمن يعقوبي.

اإعالن�رقم�)189(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية
اإلى��سركة�ال�سخ�ش�الواحد�

�
اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
الفردية التي تحمل ا�شم )الرعاية الداخلية لخدمات الآليات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 6060١ طالبًا تغيير 
ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 500 ـخم�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.

اإعالن�رقم�)190(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�ش�الواحد
اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مالك �شركة ال�شخ�س الواحد 
التي تحمل ا�شم )اأمزوري لالإدارة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم ١١١٧48 طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ١000 )األف( دينار بحريني.
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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�)191(�ل�سنة�2018
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 تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالعزيز 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  جدعلي(،  )ور�شة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  دروي�س،  اآدم  عيد 
وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،20٧١2
دروي�س، اآدم  عيد  عبدالعزيز  ال�شادة:  من  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )ثالثة    ،٣،000  مقداره 

.Jaswinder Singh Piara Singhو

اإعالن�رقم�)192(�ل�سنة�2018
ب�ساأن�تخفي�ش�راأ�سمال

��سركة�كراه�البحرين�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 )كراه البحرين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم ٧8298، طالبين 
تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من ٣،١٣0،095 )ثالثة ماليين ومائة وثالثين األفًا وخم�شة وت�شعين( دينارًا بحرينيًا اإلى 

250،000 )مائتين وخم�شين 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 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.


