
ت�شدر عن وزارة �شئون الإعالم
مملكة البحرين

المرا�شالت
الم�شرف العام

الجريدة الر�شمية
وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: 17681493-00973

�س. ب 26005

المنامة-مملكة البحرين

البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

ال�شتراكات
ق�شم التوزيع

وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: -17871731 00973

�س. ب: 253

المنامة-مملكة البحرين



ُطبـعت باملطبعـة احلكوميـة �س. ب 50062 املنامة-مملكة البحرين
 Printed at the Government Printing Press PO.Box 26005 Manama, Kingdom of Bahrain



محتويات العدد

العدد: 3359 – الخمي�س 29 مار�س 2018

3

5���������������������������������� مر�صوم�ملكي�رقم�)18(�ل�صنة��2018باإلغاء�من�صب�نائب�وزير�الداخلية

�قرار�رقم�)10(�ل�صنة��2018بتعيين�مدراء�في�وزارة�العدل

وال�صئون�الإ�صالمية�والأوقاف�������������������������������������������������������������������������������6

�قرار�رقم�)11(�ل�صنة��2018بنقل��صفير�فوق�العادة�مفوَّ�ض

7���������������������������������������������������������������������� اإلى�الديوان�العام�في�وزارة�الخارجية

�قرار�رقم�)12(�ل�صنة��2018بتجديد�مدة�ع�صوية�اأع�صاء�مجل�ض�الولية

8�������������������������������������������������������������������� �على�اأموال�القا�صرين�وَمن�في�حكمهم

�قرار�رقم�)13(��ل�صنة��2018ب�صاأن�اعتماد�البرنامج�الوطني�لت�صهيالت�النقل�الجوي

وت�صكيل�اللجنة�الخا�صة�به���������������������������������������������������������������������������������10

14�������������������������������������������� اإعالن�من��لجنة�ت�صوية�م�صاريع�التطوير�العقارية�المتعثِّرة

15�������������������������������������������������������������������������������� اإعالنات�مركز�الم�صتثمرين





العدد: 3359 – الخمي�س 29 مار�س 2018

5

�مر�صوم�ملكي�رقم�)18(�ل�صنة�2018
باإلغاء�من�صب�نائب�وزير�الداخلية

 
نحن�حمد�بن�عي�صى�اآل�خليفة��������������ملك�مملكة�البحرين�

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�صمنا�بالآتي:
املادة�الأولى

ُيلغى من�شب نائب وزير الداخلية.

املادة�الثانية
يف  وُين�شر  �شدوره,  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم,  هذا  اأحكام  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

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

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 12 رجــــب 1439هـ
الموافق: 29 مـار�س 2018م
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�قرار�رقم�)10(�ل�صنة�2018
�بتعيني�مدراء�يف�وزارة�العدل

وال�صئون�الإ�صالمية�والأوقاف

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

ل�شنة 2012 وتعديالتها,
وال�شئون  العدل  بوزارة  العدل  باإعادة تنظيم �شئون  ل�شنة 2013  املر�شوم رقم )34(  وعلى 

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

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُيعيَّ يف وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف كلٌّ من:
مديرًا لإدارة �شئون القا�شرين. 1 - ال�شيد اأحمد خليل اإبراهيم خيري  

مديرًا لإدارة المحاكم. 2 - ال�شيد نايف خليفة اإبراهيم الذوادي 
مديرًا لإدارة التنفيذ. ود   3 - ال�شيد جا�شم ح�شن جا�شم بوحمُّ

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

�شدوره, وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 11 رجـــب 1439هـ
المــــــــوافـــق: 28 مار�س 2018م
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�قرار�رقم�)11(�ل�صنة�2018
�ض �بنقل��صفري�فوق�العادة�مفوَّ

اإلى�الديوان�العام�يف�وزارة�اخلارجية

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

ل بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014, املعدَّ
وعلى املر�شوم رقم )20( ل�شنة 2007 بتعيي �شفري فوق العادة مفوَّ�س ململكة البحرين لدى 

دولة الكويت,
وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية,

وبعد موافقة جمل�س الوزراء,

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُينقل ال�شيخ خليفة بن حمد بن عبداهلل اآل خليفة – رئي�س البعثة الدبلوما�شية البحرينية 
لدى دولة الكويت - اإلى الديوان العام يف وزارة اخلارجية. 

املادة�الثانية
وُين�شر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره,  به من  وُيعمل  القرار,  تنفيذ هذا  وزير اخلارجية  على 

الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 11 رجـــب 1439هـ
المــــــــوافـــق: 28 مار�س 2018م
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�قرار�رقم�)12(�ل�صنة�2018
�بتجديد�مدة�ع�صوية�اأع�صاء�جمل�ض�الولية

�على�اأموال�القا�صرين�وَمن�يف�حكمهم

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون الولية على املال ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1986, 

وعلى الأخ�س املادة )2( منه,
القا�شرين  اأموال  الولية على  ت�شكيل جمل�س  باإعادة  ل�شنة 2016  القرار رقم )21(  وعلى 

وَمن يف حكمهم,
وبناًء على تر�شيح وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف, 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء,

قرر�الآتي:

املادة�الأولى

اأموال القا�شرين وَمن يف حكمهم برئا�شة وزير  د ع�شوية اأع�شاء جمل�س الولية على  جتدَّ
العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف, وع�شوية ُكلٍّ من:

1( ال�شيد خالد عبداهلل ال�شوملي.
2( ال�شيد جا�شم حمد �شقر المعاودة.

3( المهند�س كاظم ال�شيد ها�شم الها�شمي.
4( ال�شيد خليل محمد بوحجي.

5( ال�شيد محمد عبداهلل المطوع.
6( ال�شيد �شادق عيد اآل رحمة.

7( ال�شيد جا�شم ح�شن عبدالعال.
8( ال�شيد يو�شف ح�شين عبدالملك.

املادة�الثانية

تكون مدة ع�شوية اأع�شاء املجل�س املذكور �شنتي قابلة للتجديد.
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املادة�الثالثة
على وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف تنفيذ هذا القرار, وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 12 رجـــب 1439هـ
المــــــــوافـــق: 29 مار�س 2018م
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��قرار�رقم�)13(��ل�صنة�2018
�ب�صاأن�اعتماد�الربنامج�الوطني�لت�صهيالت�النقل�اجلوي

��وت�صكيل�اللجنة�اخلا�صة�به

رئي�س مجل�س الوزراء: 

بعد الطالع على قانون تنظيم الطريان املدين ال�شادر بالقانون رقم )14( ل�شنة 2013,
عة يف �شيكاغو بتاريخ 7 دي�شمرب ل�شنة 1944,    وعلى املعاهدة الدولية للطريان املدين املوقَّ

وَمالِحقها وتعديالتها, 
وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت والت�شالت,

وبعد موافقة جمل�س الوزراء,

قرر�الآتي:
املادة�الأويل

ُيعتمد )الربنامج الوطني لت�شهيالت النقل اجلوي( امللحق بهذا القرار, وُي�شار اإليه يف هذا 
القرار بـعبارة )الربنامج الوطني للت�شهيالت(.

املادة�الثانية
ل جلنة ت�شمى )اللجنة الوطنية لت�شهيالت النقل اجلوي(, وُي�شار اإليها يف هذا القرار  ت�شكَّ

بكلمة )اللجنة(, برئا�شة وكيل �شئون الطريان املدين, وع�شوية كل من:
1( الوكيل الم�شاعد للمالحة الجوية وخدمات الأر�شاد الجوية بوزارة الموا�شالت والت�شالت.

2( الوكيل الم�شاعد للنقل الجوي و�شالمة واأمن الطيران بوزارة الموا�شالت والت�شالت.
3( ممثل عن الأمن العام بوزارة الداخلية.

4( ممثل عن �شئون الجن�شية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية.
5( ممثل عن �شئون الجمارك بوزارة الداخلية.

6( ممثل عن جهاز الأمن الوطني.
7( ممثل عن وزارة ال�شحة.

8( ممثل عن الحْجر البيطري واآخر عن الحْجر الزراعي. 
9( ممثل عن البريد بوزارة الموا�شالت والت�شالت.
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10( ممثل عن وزارة الخارجية.
11( ممثل عن قطاع ال�شياحة.

12( ممثل عن هيئة �شئون الإعالم.
13( ممثل عن �شركات الطيران الوطنية.

14( ممثل عن �شركة مطار البحرين.

لها, على األَّ تقل درجته عن مدير اإدارة اأو ما يعادلها. وتقوم كل جهة برت�شيح ممثِّ
وتختار اللجنة يف اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�س من بي اأع�شائها, ُتوَكل اإليه اخت�شا�شات 

الرئي�س يف حالة غيابه.

املادة�الثالثة
تخت�س اللجنة بالقيام باملهام الآتية:

قة مـــن كافة الجهـــات المعنية بحركة  1 - المراجعـــة الدوريـــة للممار�شـــات والإجـــراءات المطبَّ
الطائرات واأطقمها, والركاب واأمتعتهم, والب�شائع, والبريد والموؤن بمطارات الدولة؛ لبيان 
مدى َتواُفِقها مع اأحكام البرنامج الوطني للت�شهيالت والملحق التا�شع  من المعاهدة الدولية 

عة في �شيكاغو بتاريخ 7 دي�شمبر ل�شنة 1944. للطيران المدني الموقَّ
2 - تقديـــم التو�شيات الالزمة لتعديل الممار�شات والإجـــراءات الم�شار اإليها في البند ال�شابق, 
عة  وتفعيـــل المتوافقة منها مع الملحق التا�شع  من المعاهـــدة الدولية للطيران المدني الموقَّ

في �شيكاغو بتاريخ 7 دي�شمبر ل�شنة 1944, والبرنامج الوطني للت�شهيالت.
3 - العمـــل على التن�شيـــق الدائم والم�شتمر بين كافة الجهات المعنيـــة بتنفيذ البرنامج الوطني 
لأمن الطيران والبرنامج الوطني للت�شهيالت؛ بهدف تعزيز وتطوير الإجراءات والممار�شات 

الوطنية في مجال اأمن وت�شهيالت النقل الجوي.
4 - مراجعـــة ال�شيا�شـــات والإجـــراءات الوطنيـــة ب�شاأن الحماية مـــن انت�شـــار الأمرا�س المعدية 

بوا�شطة النقل الجوي, والتو�شية بتعديلها.
الة  5 - مراجعـــة الجهات المعنية بمراقبـــة الحدود ودْعِمها في اإن�شاء و�شيانة ُنُظم التفتي�س الفعَّ

في المطارات الدولية, وتر�شيد اإجراءاتها العملية.
ع  6 - التاأكيـــد على عـــدم اإعاقة اأو تاأخير اأن�شطة الطيران المدنـــي الدولي بغير �شرورة عند و�شْ

�شوابط واإجراءات الأمن, مع عدم الم�شا�س بفاعلية هذه ال�شوابط والإجراءات.
ذ قوانين الدولة في مجال الجمارك  7 - المراجعة الدورية الم�شتمرة للتنظيمات الوطنية التي ُتنفِّ
والهجـــرة والحْجر ال�شحي والزراعي والبيطري المرتبطة بالنقل الجوي, والتو�شية باإن�شاء 
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وتعديل ما يلزم منها.
ع ت�شميمات المطارات الجديدة اأو  8 - العمل على اإدخال اعتبارات الأمن والت�شهيالت عند و�شْ

تو�شعات المرافق القائمة منها.
9 - العمل على دْفع �شلطات المطارات للت�شاور  مع كافة الجهات المعنية عند اإعداد الت�شميمات 

الالزمة لإن�شاء المطارات الجديدة اأو اإجراء تو�شعات القائم منها.
10- التو�شية باإجراء التعديـــالت المنا�شبة لل�شيا�شات الوطنية في مجال اأمن وت�شهيالت النقل 

الجوي وتن�شيق تنفيذها كلما دعت الحاجة اإلى ذلك.
11-  النظـــر فـــي التو�شيات الواردة من لجان اأمن وت�شهيالت النقـــل الجوي, والعمل على تنفيذ 

المنا�شب منها, وحل ما بها من م�شاكل جوهرية.
12-  التو�شيـــة با�شتخـــدام الأ�شاليب والأجهـــزة الحديثة لفح�س الـــركاب واأمتعتهم, والب�شائع 

الة من الأمن والت�شهيالت. والبريد؛ ل�شمان تحقيق م�شتويات فعَّ
13-  التو�شية با�شتخدام التكنولوجيا الحديثة لفح�س جوازات ووثائق ال�شفر لك�ْشف ما بها من 

تزوير.
نة لـــالأدوات البيومتريـــة ِوْفقًا  14-  العمـــل علـــى دعـــم اإ�شدار جـــوازات ووثائق ال�شفـــر المت�شمِّ

.)doc 9303( دة بالوثيقة رقم للموا�شفات الواردة والمحدَّ
15-  العمل على دعم وتن�شيق الجهود الرامية اإلى تعديل الملحق التا�شع )الت�شهيالت( والملحق 
عة في �شيكاغو بتاريخ  ال�شابـــع ع�شر )الأمن( - من المعاهدة الدولية للطيران المدني الموقَّ
7 دي�شمبـــر ل�شنـــة 1944 - بيـــن اإدارة كل مـــن  اأمن الطيـــران المدنـــي واإدارة النقل الجوي 

والجهات المعنية الأخرى.
16-  اإبـــالغ وزارة الموا�شـــالت والت�شالت بالمتطلبـــات والحتياجـــات للم�شروعات الجديدة 

وامتدادات المرافق الموجودة بها.
ـــع برنامـــج متكامل ب�شاأن تطوير اأعمـــال لجنة ت�شهيالت المطار, وتقييـــم اأن�شطتها بما  17- و�شْ

يعمل على تح�شين اأدائها.
مـــات الطيران المدني  18-  درا�شـــة وفح�ـــس ومتابعة تقاريـــر ال�شيا�شات الخا�شة بهيئات ومنظَّ

مات والهيئات. الدولي, والم�شاركة في اجتماعات هذه المنظَّ
19-  اأية اخت�شا�شات اأخرى تكلَّف بها من قبل وزير الموا�شالت والت�شالت.

املادة�الرابعة
وزير  من  اعتمادها  تاريخ  من  اإل  نافذة  تكون  ول  لعملها,  تنظيمية  لئحة  اللجنة  ت�شع 



العدد: 3359 – الخمي�س 29 مار�س 2018

13

املوا�شالت والت�شالت.

املادة�اخلام�صة
ل من بي اأع�شائها اأو ِمن غريهم جلانًا فرعية لبحث اأيٍّ من الأمور الداخلة  للجنة اأْن ت�شكِّ
يف مهامها. وترفع اللجان الفرعية تقارير بنتائج اأعمالها اإلى اللجنة, كما يجوز لها اأْن ت�شتعي 
باخلرباء واملخت�شي, واأْن تدعَوهم حل�شور اجتماعاتها اأو اجتماعات اللجان الفرعية ملناق�شتهم 
وال�شتماع لآرائهم, اأو لتزويدهم باملعلومات التي تراها �شرورية ملبا�شرة اخت�شا�شاتها, دون اأْن 

يكون لهم حق الت�شويت.

املادة�ال�صاد�صة
جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها اأو نائبه مرة كل �شتة اأ�شهر على الأقل اأو كلما دعت احلاجة 
لذلك. ويكون اجتماع اللجنة �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائها, على اأْن يكون من بينهم الرئي�س 

اأو نائبه.
َت�شاوي  وعند  احلا�شرين,  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  وتو�شياتها  قراراتها  اللجنة  وُت�شِدر 

ح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع. الأ�شوات ُيرجَّ

املادة�ال�صابعة
يراه منا�شبًا يف هذا  والت�شالت, لتخاذ ما  املوا�شالت  وزير  اإلى  تو�شياتها  اللجنة  ترفع 

ال�شاأن.

املادة�الثامنة
على الوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ �شدوره, وين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 12 رجـــب 1439هـ
المــــــــوافـــق: 29 مار�س 2018م



العدد: 3359 – الخمي�س 29 مار�س 2018

14

ة اإعالن�من��جلنة�ت�صوية�م�صاريع�التطوير�العقارية�املتعثِّ

اإعالن�باملزاد�العلني

اأمواج بوابة  عقار  ع  و�شْ اإعادة  عن  المتعثِّرة  العقارية  التطوير  م�شاريع  ت�شوية  لجنة   تعلن 
 127681 اأرقــام  الأرا�ــشــي  قطع  على  والمقام  العلني,  بالمزاد  للبيع   )Amwaj Gateway(
المقدمة رقم 2006/14865, 127682 المقدمة رقم 14864/ 2006, 127683 المقدمة رقم 
14863/ 2006 الكائنة بُجزر اأمواج, بالمزاد العلني, والعائدة ملكيتها الى/ �شركة بوابة اأمواج 
بحريني  دينار  مقداره -/22.500.000  اأ�شا�شي  ب�شعر  المزاد  يبدا  اأن  على  مقفلة.  �س.م.ب 
)اثنان وع�شرون مليونًا وخم�شمائة األف دينار بحريني(. وحددت يوم الثالثاء الموافق 17 اأبريل 

2018 للمزايدة.
المكان:�ديوان وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف, الدور الثالث.

الوقت:�ال�شاعة 11.00 �شباحًا.
ب�شركة كالتونز هاتف رقم: 17562860,  الت�شال  المزايدة  لدية رغبة في  فعلى كل من 
اأو لجنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية المتعثِّرة في اأوقات الدوام الر�شمي من ال�شاعة 7:00 
�شباحًا حتى 2:15 م�شاًء على هاتف رقم 17513286-17513278, اأو بالح�شور بالتاريخ والمكان 

دين اأعاله, وذلك بموجب الم�شروع رقم )1( ل�شنة 2015 )بوابة اأمواج(. والوقت المحدَّ

ة جلنة�ت�صوية�م�صاريع�التطوير�العقارية�املتعثِّ
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وزارة�ال�صناعة�والتجارة�وال�صياحة

اإعالنات�مركز�امل�صتثمرين

اإعالن�رقم�)208(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة

اإلى��صركة�ال�صخ�ض�الواحد
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
 ,115234 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(,  بحرين  )اإنديفور  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
ال�شريك  تنازل  بعد  وذلك  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 
جايا�س عبدالرحيم ثاناثو بارامبيل مامو عن كامل ح�ش�شه بال�شركة, وبراأ�شمال مقداره 5,000 )خم�شة اآلف( 
دينار بحريني, وت�شبح مملوكة من �شركة عبداهلل عبدالرحمن الري�س واأولده ذ.م.م, وقيدها بال�شجل رقم 1261.

اإعالن�رقم�)209(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�ال�صخ�ض�الواحد

اإلى��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة
 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
�شالح عبدالعزيز توفيق, مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإيجيتو العقارية �س.�س.و(, الم�شجلة 
�شركة ذات م�شئولية  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 109178-1, طالبا  بموجب 
محدودة, وبراأ�شمال مقداره 5,000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني, وتكون مملوكة لكل من ال�شادة: محمد �شالح 

عبدالعزيز توفيق, ووليد محمد يعقوب كمال.

اإعالن�رقم�)210(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية
اإلى��صركة�ال�صخ�ض�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 )الثقة لالأيدي العاملة(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 87825, طالبا 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.
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�)211(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية
اإلى��صركة�ال�صخ�ض�الواحد

 
ال�شيد/ ح�شين  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
علي عبداهلل العالي, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المركز التايلندي لخدمات ال�شيارات(, الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 64077-1, معلنًا تنازله عن ملكيته للموؤ�ش�شة المذكورة اإلى ال�شيد/ علي علي اإبراهيم عبداهلل 
العالي, ورغبة الأخير بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد, وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني.

اإعالن�رقم�)212(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�ت�صامن
اإلى��صركة�ال�صخ�ض�الواحد

 
�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(,  الأعمال/  لإدارة  الأوروبية  العربية  )ال�شركة  ا�شم  التي تحمل  الت�شامن 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد, وبراأ�شمال مقداره  58281, طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

7,500 )�شبعة اآلف وخم�شمائة( دينار بحريني, وت�شبح مملوكة لل�شيد/ جميل ح�شين اإبراهيم عبا�س.

اإعالن�رقم�)213(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ص�صة�فردية

اإلى��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة
 

ال�شيد/ ح�شين  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
�شبر ح�شين نا�شر ال�شماك, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز ال�شياد لبيع الأ�شماك الطازجة(, 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 44033, طالبًا تحويل الفرع الثامن من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
�شبر  ال�شادة: ح�شين  من  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني,  دينار  )األفين(   2,000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها,  قائمة 

ح�شين نا�شر ال�شماك, و�شيدي عبد اللطيف.

اإعالن�رقم�)214(�ل�صنة��2018
ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية
اإلى��صركة�ال�صخ�ض�الواحد

  
اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
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الفردية التي تحمل ا�شم )ليبيرتي لتاأجير ال�شيارات(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 89662, طالبًا تغيير ال�شكل 
القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد, وبراأ�شمال مقداره 1,000 )األف( دينار بحريني, 

وت�شبح مملوكة لل�شيد/ ريا�س اإبراهيم جا�شم ر�شدان, يحمل بطاقة �شكانية رقم 610401971.
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�)215(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�ت�صامن
اإلى��صركة�ال�صخ�ض�الواحد

  
اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
محمد عبداهلل من�شور و�شعيد عبدال�شافي البنداري, �شاحبا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )اإ�س اآند اإم مارينا 
وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالَبين   ,89062 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(,  لالإلكترونيات/ 
بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد, وبراأ�شمال مقداره 20,000 )ع�شرون األف( دينار بحريني, وت�شبح مملوكة 

لل�شيد/ �شعيد محمد عبدال�شافى البندارى.

اإعالن�رقم�)216(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�ال�صخ�ض�الواحد
اإلى��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة�

مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
�شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإك�شبلور اإيفينت�س �س.�س.و(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 
�شركة ذات م�شئولية محدودة,  اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  111802, طالبًا 

وبراأ�شمال مقدره 1,000 )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�)217(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة

اإلى�موؤ�ص�صة�فردية�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
 ,78013 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(,  كانديز  لند  ل  )ل  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية, وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ لنا محمد 
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�شالح عبدالرحيم محمد زينل, وقيامها بمبا�شرة اإجراءات التحويل.

اإعالن�رقم�)218(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإلى��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ ميمونة 
عبداهلل عي�شى ح�شن مرزوق. مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم غراند(, الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 110074, طالبة 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,  وت�شبح مملوكة لكل من ال�شادة: ميمونة عبداهلل عي�شى ح�شن مرزوق, 
,Jiju Mathew Valankotو  ,Anvar Sadath Khan Angadikattil Hamzaو  ,Muneer Mayancheriو 

.Santhosh Gopalakrishna Pillaiو 

اإعالن�رقم�)219(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ص�صة�فردية
اإلى��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة�

�
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه اإيفيلين كامادو 
الم�شجلة  للتجميل(,  بلومنج  هور�س  مود  )�شالون  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  اإليك�شن,  ريجينو 
بموجب القيد رقم 66897, طالب تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة والم�شمى )لكي هور�س �شو في�شن�س( اإلى 
�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها,بوراأ�شمال مقداره 1,000 )األف( دينار بحريني, وتكون مملوكة لكل 

.Veronica Garalde Eleccionمن: اإيفيلين كامادو ريجينو اإليك�شن, و

اإعالن�رقم�)220(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة

لتكون�فرعاً�من��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة�قائمة�
 

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 )كو�شترا �شولو�شنز ذ.م.م(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-65662, 
طالبين تحويل ال�شركة المذكورة لتكون فرعًا من ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة القائمة الم�شماة )كو�شترا 

للدعاية والإعالن ذ.م.م(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 67997-1, والمملوكة لل�شركاء اأنف�شهم.
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اإعالن�رقم�)221(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�ال�صخ�ض�الواحد
اإلى��صركة�ذات�م�صئولية�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 )مقاولت الجميل �س.�س.و(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 78240, طالبًا تغيير 
ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره 3,000,000 )ثالثة 
ماليين( دينار بحريني, وت�شبح مملوكة لكل من ال�شادة: جميل ح�شين اإبراهيم عبا�س, واإيفين برابهو اإياثوراي, 

وتوما�س �شيريان.

اإعالن�رقم�)222(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل�فرع��صركة�اأجنبية��
اإلى��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة�

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
الأجنبية التي تحمل ا�شم )الفي�شل والماجد للتجارة العامة والمقاولت(, والتي لها فرع عامل في مملكة البحرين, 
والم�شجل بموجب القيد رقم 87936, طالبين تغيير ال�شكل القانوني ل�شجل الفرع المذكور وذلك بتحويله ل�شجل 
�شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره 5,000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني, وت�شبح مملوكة لكل من 

ال�شادة: خالد حمد الماجد, وحاب�س هجيج حمود عاقول العنزي, وهدى ثامر خ�شر محمد الخالدي.

اإعالن�رقم�)223(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�ال�صخ�ض�الواحد

اإلى��صركة�ت�صامن
ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  ــوزارة  ب للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن    
اإ�شماعيل مجيد اأ�شد قا�شم الهرمي, مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ربيع للتنظيفات �س.�س.و(, 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 107523, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن, 
و الهرمي,  اأ�شد قا�شم  اإ�شماعيل مجيد  وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني, وتكون مملوكة لكل من: 

.Mohammad Billal Sarker Abul Hashem

اإعالن�رقم�)224(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�ال�صخ�ض�الواحد
اإلى��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة  

اإ�شماعيل  �شوق  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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عبدالرحمن ال�شافعي, مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اطلب باقة �س.�س.و(, الم�شجلة بموجب 
محدودة,  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ,101363 رقم  القيد 
اإ�شماعيل عبدالرحمن  اآلف( دينار بحريني, وتكون مملوكة لكل من: �شوق  وبراأ�شمال مقداره 10,000 )ع�شرة 

ال�شافعي, وفرح عبدالجليل ح�شن الحلواجي.

اإعالن�رقم�)225(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة

اإلى��صركة�ال�صخ�ض�الواحد�
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(,  للمقاولت  كون�شبت  )مولتي  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
108050, طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد, وبراأ�شمال مقداره 

2,000 )األفين( دينار بحريني, وت�شبح مملوكه لل�شيد/ زهير علي �شبر اإبراهيم.

اإعالن�رقم�)226(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية
اإلى��صركة�ال�صخ�ض�الواحد�

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فاطمة 
المناعي, مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإك�شبوجر �شتوديو (, الم�شجلة بموجب القيد رقم 65451-
1, طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد, وبراأ�شمال مقدره 1,000 

)األف( دينار بحريني, وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ مريم �شلمان را�شد عبداللطيف الزياني.

اإعالن�رقم�)227(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإلى��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي محمود 
جا�شم النجار, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شي�شل لإدارة المطاعم والمقاهي(, الم�شجلة بموجب 
القيد رقم  89674-15, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
 ,Sajid Puliyamkot  :وبراأ�شمال مقداره 10,000 )عـ�شـرة اآلف( ديــنار بحــرينـــي, وتـ�شـبـح مملـوكـة لكـل من ,

.Ebrahim Chekkiyott Kuniyil و
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اإعالن�رقم�)228(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�ال�صخ�ض�الواحد

اإلى��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ فايز �شيمي 
عثمان عثمان, مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )م�شتر وينر لالإعالن �س.�س.و(, الم�شجلة بموجب 
محدودة,  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ,110196 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 2,000 )األفين( دينار بحريني, وتكون مملوكة لكل من:  فايز �شيمي عثمان عثمان, ومحمد 

عادل عبدالرحمن على محمد.

اإعالن�رقم�)229(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة

اإلى��صركة�ال�صخ�ض�الواحد�
 

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(,  للتجارة  الطيب  )الرزق  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئ,لية  ذات  ال�شركة 
رقم 111850, طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد, وتغيير ا�شمها 
التجاري اإلى )الرزق الطيب للتجارة �س.�س.و(, وبراأ�شمال مقداره 9,800 )ت�شعة اآلف وثمانمائة( دينار بحريني, 

ل بن مريزيق الطالب. وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اأنور بن ْرَحيِّ
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�)230(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإلى��صركة�ت�صامن

علي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الإعالنات(,  لتركيب  والأ�شود  )الأبي�س  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  علي,  ن�شيف  عبدالر�شول 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 115787, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن, 
بن  فهد  بن  �شعيد  لأ�شحابها  بحرينية(  ت�شامن  الإعالنات/  لتركيب  والأ�شود  )الأبي�س  �شركة  التجاري  ا�شمها 
محمد الودعاني و�شركائه, وبراأ�شمال مقداره 1,000 )األف( دينار بحريني, وتكون مملوكة لكل من ال�شادة: علي 

عبدالر�شول ن�شيف علي, و�شعيد بن فهد بن محمد الودعاني, و فار�س بن عادل بن علي الحربي.
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�)231(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإلى��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ نادية 
القيد رقم  الم�شجلة بموجب  للكمبيوتر(,  ا�شم )برادو  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأحمد, مالك  خليل محمد 
67042-2, طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال 
مقداره 2,500  )األفان وخم�شمائة( دينار بحريني, وتكون مملوكة لكل من الـ�شـادة: نـاديـة خـلـيـل مـحـمـد اأحـمـد, 

.Muhammad Asim Saleem Muhammad Saleemو

اإعالن�رقم�)232(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�ال�صخ�ض�الواحد

اإلى��صركة�ت�صامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه  ال�شيد/ اأحمد 
محمد عبداهلل خمي�س, مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )لمار لتطوير المبيعات �س.�س.و(, الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 114754, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن, وبراأ�شمال 
مقداره 5,000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني, وتكون مملوكة لكل من ال�شيد/ اأحمد محمد عبداهلل محمد على 
�شالح خمي�س, وال�شيد/ عبداهلل بن خالد بن عبداهلل الكليب, وتغيير ا�شمها التجاري اإلى �شركة )لمار لتطوير 

المبيعات/ ت�شامن بحرينية( لمالَكيها اأحمد محمد خمي�س و�شريكه.
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�)233(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية
اإلى��صركة�ال�صخ�ض�الواحد�

 
اإليه  ال�شيد/ �شلمان  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
الم�شجلة  وال�شياحة(,  لل�شفر  )الأمــان  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ب,  المدوَّ عبداهلل  علي  اأحمد 
الواحد,  اإلى �شركة ال�شخ�س  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  بموجب القيد رقم 13972 طالبًا تغيير 

وبراأ�شمال مقداره 1,000 )األف( دينار بحريني, وتكون مملوكة لل�شيد/ �شلمان اأحمد علي عبداهلل المدوَّب.
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اإعالن�رقم�)234(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإلى��صركة�ت�صامن�
 

كوثر  ن�شيم  ال�شيد/  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
محمد رفيق عطا محمد دين محمد, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عبايات 2008(, الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 66578, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن, وبراأ�شمال مقداره 
 1,000 )األف( دينار بحريني, وتكون مملوكة لكل من ال�شادة: ن�شيم كوثر محمد رفيق عطا محمد دين  محمد, 

.MD RAZZAB ABDUL SOBANو


