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 قانون رقم )10( ل�سنة 2018
 بتعديل املادة )34( من قانون الإجراءات اأمام املحاكم ال�سرعية

 ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )26( ل�سنة 1986

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

وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971 
وتعديالته،

وعلى قانون الإجراءات اأمام املحاكم ال�شرعية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 
1986 وتعديالته،

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

املادة الأولى 
ُي�شتبَدل بن�س املادة )34( من قانون الإجراءات اأمام املحاكم ال�شرعية ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )26( ل�شنة 1986، الن�س الآتي:
"المادة )34(: 

ت كاأن مل  اإذا بقيت الدعوى م�شطوبة �شتني يومًا ومل يطلب اأحد اخل�شوم ال�شري فيها اعُتبرِ
تكن."

املادة الثانية 
ه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل  على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكل فيما يخ�شُّ

به اعتبارًا 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: 9 �شعبان 1439هـ
الموافق: 25 اأبريل 2018م
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 قانون رقم )11( ل�سنة 2018
 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون

رقم )15( ل�سنة 1986 ب�ساأن تنظيم ال�سياحة

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

وعلى قانون املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة وتعديالته، 
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي ن�شُّ

املادة الأولى
ي املادتني )2 ، 11 مكررًا( من املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن  ُي�شتبَدل بَن�شَّ

تنظيم ال�شياحة، الن�شان الآتيان:
مادة )2(:  

ب�شروط  وي�شدر  الهيئة،  من  برتخي�س  اإل  ال�شياحية  ْدمات  اخلرِ اأعمال  مزاولة  يجوز  ل 
واإجراءات الرتخي�س وبتجديده قرار من الوزير. 

مادة )11 مكرراً(:
ُيعاَقب باحلب�س مدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر وبغرامة ل تقل عن ع�شرة اآلف دينار ول جتاوز 
خم�شني األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل َمن يخالف اأحكام املواد )2، 3 ، 4( من هذا 

ذة لأحكامه، ويجوز للمحكمة غْلق املن�شاأة اأو اإزالتها. القانون اأو القرارات املنفِّ
وتكون العقوبة احلب�س مدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر وبغرامة ل تقل عن مائة دينار ول جتاوز 
ْدمات  خم�شمائة دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل َمن يخالف اأحكام املادة )2( املتعلقة باخلرِ

ال�شياحية غري اخلا�شعة لر�شوم اخلدمات الفندقية.
ال�شياحي  الن�شاط  اإزالتها يف حالة ممار�شة  اأو  املن�شاأة  املحكمة غْلق  الأحوال على  ويف كل 

بدون ترخي�س.
دًا.  وُيعتَب الَعود يف كلتا احلالتني ظْرفًا م�شدَّ

ويجوز يف كل ما �شبق يف غري حالة الَعود الت�شالح اأمام الهيئة يف اجلرائم املن�شو�س عليها 
رة،  ذة لأحكامها، وذلك ب�شداد احلد الأدنى للغرامة املقرَّ يف املواد )2، 3 ، 4( اأو القرارات املنفِّ
ْفقًا لل�شوابط والإجراءات واملدة التي ي�شدر بها قرار من الوزير، وتنق�شي الدعوى اجلنائية  ورِ

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

به اعتبارًا 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: 9 �شعبان 1439هـ
الموافق: 25 اأبريل 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )36( ل�سنة 2018
ب�ساأن ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة الواجهة البحرية - جممع 346

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

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

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

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

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

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

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

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( 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،
�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين، وعلى ما ُعررِ

قرر الآتي:
مادة )1(

مناطق  ت�شنيف  �شمن   346 جممع  البحرية  الواجهة  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ُت�شنيف 
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ـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه  ْفقًا لرِ العمارات ال�شتثمارية )BB( ورِ
ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

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

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

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

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الآخرة 1439هـ 
الـمـــــوافــــــق: 4 مـــــــــــــــــــــــــار�س 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )37( ل�سنة 2018
ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين يف منطقة النا�سفة - جممع 733

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

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

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

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

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

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

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

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( 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،
�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين، وعلى ما ُعررِ

قرر الآتي:
مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 08013077 والعقار رقم 08013078 الكائنني مبنطقة النا�شفة 
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ـما هو وارد يف اخلارطة  ْفقًا لرِ جممع 733 اإلى ت�شنيف مناطق اخلدمات واملرافق العامة )PS( ورِ
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 الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الآخرة 1439هـ 
الـمـــــوافــــــق: 4 مـــــــــــــــــــــــــار�س 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )64( ل�سنة 2018
ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة بوقوة - جممع 457

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

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

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

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة بوقوة جممع 457 اإلى ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات 
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ـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها  ْفقًا لرِ الطبيعة اخلا�شة ز )SP )g ، ورِ
ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

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

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

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

�شدر بتاريخ: 30 رجـب 1439هـ
الـمـــــوافـــــق: 16 اأبريل 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )65( ل�سنة 2018
ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين يف منطقة الق�سيبية- جممع 326

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

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

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

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

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

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

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

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( 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،
�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين، وعلى ما ُعررِ

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيغريَّ ت�شنيف العقارين رقم 03030960 ورقم 03030961 الكائنني مبنطقة الق�شيبية جممع 
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اخلارطة  وارد يف  هو  ـما  لرِ ْفقًا  ورِ  ،)BD( )ال�شتثمارية )د العمارات  مناطق  ت�شنيف  اإلى   326
ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س  املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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: 30 رجـب 1439هـ
الـمـــــوافـــــق: 16 اأبريل 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )66( ل�سنة 2018
ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة املحرق - جممع 264

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

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

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

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين، وعلى ما ُعررِ

قرر الآتي:
مادة )1(

اإلى ت�شنيف مناطق  املحرق جممع 264  الكائنة مبنطقة  العقار رقم 02032937  ُي�شنَّف 
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ق  ـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ ْفقًا لرِ اخلدمات واملرافق العامة )PS(، ورِ
عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 

.2009

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

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

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

�شدر بتاريخ: 30 رجـب 1439هـ
الـمـــــوافـــــق: 16 اأبريل 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )70( ل�سنة 2018
ب�ساأن اإعادة ت�سكيل جلنة تثمني العقارات امل�ستملَكة للمنفعة العامة

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، 
والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ
وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتمَلكة للمنفعة 
العامة ونظام عملها، 

ليها، وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية برت�شيح ممثِّ
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعاد ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتمَلكة للمنفعة العامة برئا�شة املهند�س/ ناجي �شبت 
�شامل، مدير عام امل�شاحة بجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، وع�شوية كلٍّ من:

1-  املهند�س/ عا�شم عبداللطيف 
عبداهلل

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين – 
�شئون البلديات

نائبًا 
للرئي�س

2- امل�شت�شار/ الدكتور محمد اأحمد 
ع�شوًانائب رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوينجمبل

ع�شوًاجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري – الت�شجيل العقاري3- املهند�شة/ بثينة عبداهلل ها�شم
ع�شوًارئي�س ق�شم م�شاريع البنية التحتية – وزارة املالية4- ال�شيد/ حمد محمود املحمود

ع�شوًارئي�س ق�شم املمتلكات الإ�شكانية – وزارة الإ�شكان5- املهند�س/ فهيم عبداهلل محمد
6-  املهند�س/ عي�شى عبدالرحمن 

البوعينني
م�شت�شار التخطيط العمراين ال�شرتاتيجي - هيئة 

ع�شوًاالتخطيط والتطوير العمراين

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين – 7- املهند�شة/ مها خليفة حمادة
ع�شوًاالأ�شغال العامة

ع�شوًاجمعية املهند�شني البحرينية8- املهند�س/ عبا�س علي الوطني
ع�شوًاغرفة التجارة وال�شناعة9- ممثل عن
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10-  ال�شيد/ نواف عبدالعزيز 
ع�شوًاخبري عقاري – جمعية العقاريني البحرينيةالب�ّشام

ع�شوًاخبري عقاري – جمعية العقاريني البحرينية11- ال�شيد/ �شيد كاظم �شيد مهدي

12-  ال�شيد/ اأحمد حيدر عبا�س 
ع�شوًاخبري عقاري – جمعية العقاريني البحرينيةد�شتي

اأخ�شائي درا�شات عمرانية اأول – هيئة التخطيط 13- ال�شيد/ مازن محمد احلداد
ع�شوًاوالتطوير العمراين

14-  املهند�س/ يو�شف محمد 
الق�شاب

رئي�س ق�شم ال�شتمالك – وزارة الأ�شغال و�شئون 
البلديات والتخطيط العمراين

اأمني �شر 
اللجنة

اإداريمعاون اإداري15- الآن�شة/ نوف ثابت البلو�شي 

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني، تبداأ من تاريخ العمل بالقرار.

املادة الثانية
يف  ن�شره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  البلديات  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 6  �شعبـان 1439هـ
الـمـوافـــــــــق: 22  اأبريل 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )71( ل�سنة 2018
ب�ساأن اإعادة ت�سكيل جلنة التََّظلُّمات من قرارات ال�ستمالك والتثمني

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، 
والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017،  العمراين، املعدَّ
وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،

وعلى القرار رقم )29( ل�شنة 2014 ب�شاأن ت�شكيل جلنة التََّظلُّمات من قرارات ال�شتمالك 
والتثمني ونظام عملها وتعديالته، 

ليها، وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية برت�شيح ممثِّ
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعاد ت�شكيل جلنة التََّظلُّمات من قرارات ال�شتمالك والتثمني برئا�شة املهند�س/ عمار را�شد 
اخل�شرم – مدير اإدارة ال�شئون الفنية بجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، وع�شوية كلٍّ من:

مدير اإدارة املوارد املالية – وزارة الأ�شغال 1- ال�شيد/ ح�شن �شيد �شرف احل�شيني
و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

نائبًا 
للرئي�س

2 – امل�شت�شار امل�شاعد/ محمد اأحمد ال�شيخ 
ع�شوًاهيئة الت�شريع والإفتاء القانوينمحمد املهزع

مدير اإدارة �شئون الأمالك احلكومية – وزارة 3- املهند�شة/ نورة ح�شن الع�شم
ع�شوًااملالية

ع�شوًاخبري عقاري – جمعية العقاريني البحرينية4- ال�شيد/ اأحمد من�شور عبا�س عبداهلل  
ع�شوًاجمعية العقاريني البحرينية5- خبري عقاري 

ع�شوًام�شت�شار ال�شئون الفنية6- املهند�س/ عثمان نعمة العمادي
7- ممثل عن املجل�س البلدي يف املحافظة 

ع�شوًااملجل�س البلدي املخت�سالتي يقع فيها العقار

ا�س رئي�س ق�شم التعوي�س والتوثيق – وزارة الأ�شغال 8- املهند�شة/ اإميان علي بودوَّ
و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

اأمني �شر 
اللجنة
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اإداريمعاون اإداري9- ال�شيد/ ح�شني عبداهلل ر�شي

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني، تبداأ من تاريخ العمل بالقرار.

املادة الثانية
يف  ن�شره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  البلديات  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 6  �شعبـان 1439هـ
الـمـوافـــــــــق: 22  اأبريل 2018م
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قرارات ا�ستمالك

قرار ا�ستمالك رقم )9( ل�سنة 2018
لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 
رقم  عقار   1999/7992 رقم  باملقدمة  وامل�شجل  احلد  يف  الكائن  البور�شيد،  عائلة  ملك/  من  جزء 
01011110، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط 

العمراين - الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعتب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  
الرقم  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

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

قرار ا�ستمالك رقم )10( ل�سنة 2018
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك  �شركة البحرين لالإ�شتثمار العقاري، الكائن يف احلد وامل�شجل باملقدمة رقم 2007/14202 
عقار رقم 01000489، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين - الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعتب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  
الرقم  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

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

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )291( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�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 
بموجب القيد رقم 13972، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة للمالك نف�شه.

اإعالن رقم )292( ل�سنة 2018
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 مالك �شركة ال�شخ�س 
الواحد التي تحمل ا�شم )الإنجاز الفنيون �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 109900، طالبًا تغيير ال�شكل 

القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار 
بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: اأنور الحق اأحمد، وظفر الحق حمد.

اإعالن رقم )293( ل�سنة 2018
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 ال�شيد/ عاطف 

محمد ا�شتيوي اأبو وادي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأبو وادي لل�شحن والتفريغ �س.�س.و(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 105625، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  محمد 

اأحمد محمد م�شدو، وعاطف محمد ا�شتيوي.

اإعالن رقم )294( 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/ خالد علي 
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عزالدين ال�شادة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )وادي مان�ش�شتر للتنظيفات(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 118637، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
 ،Abey Thomasمقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل مـن: خالـد عـلـي عـزالديـن ال�شـادة، و

.Nusrat Jahan Doly Belayet Hossenو ،Belayet Hossain Anwar Hossain و

اإعالن رقم )295( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
باتيل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
الم�شجلة  �س.�س.و(،  لال�شت�شارات  الحمراء  )الورقة  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  براكا�س، 
بموجب القيد رقم 69957، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
 Patel Prakash Chandra اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة 

.Kalpna Prakash Chandra Patelو ،Manubhai

اإعالن رقم )296( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�ستني فرديتني

اإلى �سركة ت�سامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ جا�شم علي 
 محمد را�شد العرادي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مزرعه ال�شهداء للدواجن (، الم�شجلة بموجب القيد

)مزرعه  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  العرادي،  را�شد  محمد  علي  را�شد  وال�شيد/   ،28631 رقم   
النجاح للدواجن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 5542، طالبين تحويل فروع من موؤ�ش�شتيهما اإلى �شركة الت�شامن 
وبراأ�شمال   ،2005 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  الحديث/  الكرامه  )مخبز  ا�شم  تحمل  التي  القائمة 
علي  المالكين: جا�شم  من  لكل  مملوكة  الت�شامن  �شركة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )ت�شعون  مقداره 90،000 

محمد را�شد العرادي، ورا�شد علي محمد را�شد العرادي.

اإعالن رقم )297( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  ال�شركاء في  �شركة 
بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  الغذائية/  والمواد  المطابخ  لمعدات  البحرين  )�شيفرا  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،85800 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، مع تغيير ا�شم الفرع  الثاني من ال�شركة من )مخبز 

�شيفرات( اإلى )مخبز كوكولت ذ.م.م(، وتغيير ا�شم الفرع الرابع من )�شيفرا كافيه( اإلى )كوكولت كافيه(.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
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لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )298( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ت�سامن
اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مركز الحكمة ال�شت�شاري لالأطفال ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،113778 رقم 

10،000 )ع�شرة 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.

اإعالن رقم )299( 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/ اإبراهيم 
علي اأحمد مهنا، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المهنا لل�شفر وال�شياحة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
29710، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 
 Md Kamrujjaman 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإبراهيم علي اأحمد مهنا، و

.Abdul Halim

اإعالن رقم )300( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد
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 )مالعب للخدمات الإلكترونية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  96991، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

35.000 )خم�شة وثالثون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )مالعب المحدودة(.

اإعالن رقم )301( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

الى �سركة ال�سخ�ض الواحد
في  ال�شريكان  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بيت الجودة لال�شت�شارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
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وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالَبين   ،81963 رقم 
مقداره 2،000 )األفين( 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 )302( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ض 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 )باك �شتون ذ.م.م (، الم�شجلة بموجب القيد رقم 51642-1، طالبين 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 

.Klaus Dieter Mattias األف( دينار، وت�شبح مملوكة  لـ

اإعالن رقم )303( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد
اإلى فرع من فروع موؤ�س�سة فردية 

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد علي 
اأحمد عليوي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )النموذجية للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 52807، طالبًا تحويل ال�شركة اإلى فرع من فروع الموؤ�ش�شة الفردية المملوكة للمالك نف�شه، والم�شجلة 

بموجب القيد رقم  1-65225.

اإعالن رقم )304( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

الى �سركة ال�سخ�ض الواحد
 

في  ال�شريكان  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شيرينا للمقاولت الميكانيكية والكهربائية ذ.م.م(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 74157، طالَبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 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.
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اإعالن رقم )305( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد 
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة )جواد 
حبيب و�شركاه/ ت�شامن مهنية(، نيابة عن ال�شركاء في ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )في 
القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،68689 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  البحرين  الدولية/  �شي  �شي  اإل 
لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، 

وت�شبح مملوكه ل�شركة )ال�شريف وال�شويدي للتجارة والمقاولت ذ.م. م(.

اإعالن رقم )306( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل  موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
  

اإليه فاطمة ح�شن  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
محمد عبداهلل القبيطي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأ�شرار الليل بوتيك(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 65584، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، واإدخال ن�شيبة الزهري �شريكة 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 )307( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل  �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

 اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد 
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )كي بوينت 
القاب�شة  )الخيران  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة  ال�شركة  مالك  عن  نيابة  الأعمال(،  لإدارة 
الواحد، وبراأ�شمال  اإلى �شركة ال�شخ�س  �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 63444، طالبة تحويلها 
اآل خليفة  لل�شيخ محمد علي محمد  األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة  مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون 

وذلك بعد تنازل ال�شركاء عن كامل ح�ش�س اإليه.
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 )308( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد 
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة ذات 
الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )كراه البحرين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 78298-1، طالبين 
 250،000،000 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لمجموعة حجي ح�شن لال�شتثمار �س.م ب.مقفلة.

اإعالن رقم )309( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل فرع �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة م�ستقلة 
اأ�شحاب  ال�شادة  اإليه  تقدم  قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأوور للتجارة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 79821، 
طالبين تحويل الفرع الأول من ال�شركة  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة م�شتقلة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 
10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: علوي ال�شيد خلف علوي، وجيداء ال�شيد مو�شى 

جعفر العلوي.

اإعالن رقم )310( 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 قد تقدم اإليه ال�شيد/ يو�شف ميرزا 
اأحمد �شيف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كومبليت مانيجمنت �شولو�شنز(، الم�شجلة  علي يو�شف 
بموجب القيد رقم 40277، طالبا تحويل  الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره  5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  يو�شف ميـرزا عـلـي يـو�شـف اأحمد �شـيف، 

.ivek Mathewو
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 )311( 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/ ح�شين جا�شم 
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طاهر ح�شين التحو، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مجوهرات الكنزالجديد(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 17771، 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، وت�شبح مملوكة لكل من ال�شادة: ح�شين جا�شم طاهر ح�شين التحو، 
بحريني الجن�شية، يحمل بطاقة هوية رقم 650402537، وهاريالل جايا�شوكالل، هندي   الجن�شية، يحمل بطاقة 

هوية رقم 670604151، وكيريت هاريالل راتود، هندي الجن�شية، يحمل جواز �شفر رقم: 780146751.

اإعالن رقم )312( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة 

 
ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
خالد رم�شان م�شطفى، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإم كي اآر لإدارة المطاعم �س.�س.و(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 90354، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة  وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد خالد رم�شان 

م�شطفى، ويو�شف محمد خالد رم�شان.

اإعالن رقم )313( ل�سنة 2018
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�شيد/ ح�شين علي 
اإبراهيم �شلمان �شايبوه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بلودان لمقاولت البناء وال�شباغة(، الم�شجلة 
قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من   )24( الفرع  تحويل  طالبا   ،32058 رقم  القيد  بموجب 
بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون ال�شركة مملوكة لكل: ح�شين علي اإبراهيم 

.SALIM SHAH ALAM شلمان �شايبوه، 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.


