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وزارة�العدل�وال�شئ�ن�الإ�شالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)67(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�ت�شكيل�جلنة�املنازعات�الإيجارية

 
 وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون اإيجار العقارات ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2014،
وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جلنة املنازعات الإيجارية وتعديالته،

ْدب ال�شادر من املجل�س الأعلى للق�شاء، وعلى قرار النَّ
وتر�شيح وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،
 

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُيعاد ت�شكيل جلنة املنازعات الإيجارية الأولى من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:
رئي�شًا. 1- القا�شي ح�شين عبا�س علي الأمر 
ع�شوًا. 2- القا�شي �شيخة اأحمد البوعينين 
ع�شوًا. 3- المهند�شة ت�شاهيل محمد مظفر 

 
املادة�الثانية

ل جلنة املنازعات الإيجارية الثانية من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم: ُت�شكَّ
رئي�شًا. 1– القا�شي عبدالعزيز علي جا�شم �شويطر 
ع�شوًا. 2- القا�شي عبدالوهاب محمد اآل محمود 
ع�شوًا. 3– المهند�س طارق �شالم علي 

 
املادة�الثالثة

اف والقا�شي خليفة محمد خليفة الظهراين،  حَّ ُيندب كل من القا�شي را�شد عبداللطيف ال�شَّ
اأع�شائهما من الق�شاة. ويعيَّ كاًل من املهند�س  اأحد  ع�شوين احتياط للجنتي يف حال غياب 
محمد علي ال�شعيد واملهند�شة �شهرزاد ح�شن قالداري ع�شوين احتياط يف حال غياب اأيِّ ع�شو 

من غري الق�شاة.
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وتكون مدة ع�شوية اللجنتي ثالث �شنوات.

�املادة�الرابعة
ُيلغى كل ما يتعار�س مع هذا القرار.

 
املادة�اخلام�شة

على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف 
اجلريدة الر�شمية.

 

وزير�العدل�وال�شئ�ن�الإ�شالمية�والأوقاف
خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 25 ذي الحجـــــــة 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 5 �شـبـتـــمـبــــــــــــر  2018م
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وزارة�العدل�وال�شئ�ن�الإ�شالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)68(�ل�شنة�2018
�ب�شاأن�تخ�يل�بع�ض�م�ظفي�م�ؤ�ش�شة�التنظيم�العقاري�

ْبط�الق�شائي �شفة�ماأم�ري�ال�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  على  الطالع  بعد 

2002 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،
وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س 

املادة )9( منه، 
وبناًء على التفاق مع رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

الق�شائي  ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اإ�شماهما  التايل  العقاري  التنظيم  موؤ�ش�شة  موظفا  ل  ُيخوَّ
بالن�شبة اإلى اجلرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهما، باملخالفة لأحكام قانون تنظيم القطاع 

العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017، والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهما:
اري. 1( محمد يو�شف عبداهلل العمَّ

2( �شارة مبارك حمد الدو�شري. 

املادة�الثانية
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير�العدل�وال�شئ�ن�الإ�شالمية�والأوقاف
خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 23 ذي الحجـة 1439هـ
الـمــوافـــــــــق: 3 �شـبـتــمـبـــــــر 2018م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)30(�ل�شنة�2018
�ب�شاأن�الرتخي�ض�بت�شجيل�جمعية�ال�شداقة�والأعمال

�البحرينية�الإندوني�شية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
 بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 
في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 في �شاأن تنظيم �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
والثقافية  الجتماعية  والأنــديــة  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 
وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الترخي�س بجْمع المال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي لجمعية ال�شداقة والأعمال البحرينية الإندوني�شية،

قرر�الآتي:
مادة�-��1-

ل جمعية ال�شداقة والأعمال البحرينية الإندوني�شية في �شجل قيد الجمعيات والأندية  ُت�َشجَّ
الجتماعية والثقافية تحت قيد رقم  )5/ج/اأج(.

مادة�-��2-
ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي المرافق في الجريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من 

اليوم التالي لتاريخ الن�شر.

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

�شدر بتاريخ:  15ذي الحجة 1439هـ
الـمـوافــــــــــق: 26 اأغـ�شـطــ�س 2018م
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�م�ؤ�ش�شي�جلمعية�ال�شداقة
�والأعمال�البحرينية�الإندوني�شية

1 - هناء عبداهلل كانو
2 - نبيل عبدالرحمن اأجور

3 - �شهير علي بو خما�س
4 - فيكتوريا يو�شف معوَّ�س

ـ�س 5 - وليد الريِّ
6 - وحيدة الدوي

7 - �شبير �شرف علي
Manoj Bhatia - 8

Dr.Ugi Suharto - 9
Dr. Sutan Emir Hidayat - 10

Alfatih Gessan Aryasantana - 11
Taufik Kurniawan - 12

Imam Buchari - 13
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ملخ�ض�النظام�الأ�شا�شي
جلمعية�ال�شداقة�والعمال�البحرينية�الإندوني�شية

البحرين  بمملكة  تاأ�ش�شت  قد  الجمعية  اأن  على  الأ�شا�شي  النظام  من  الأولى  المادة  تن�س 
في عام 2018  تحت قيد رقم )5/ج /اأج( طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة، ال�شادر 

بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثُبت  والتنمية الجتماعية،  العمل  بوزارة  الجمعية  ل  ُت�شجَّ
ل�شنة  رقم )2(  الــوزاري  القرار  لأحكام  الر�شمية طبقًا  الجريدة  في  ت�شجيلها  ن�ْشر  تاريخ  من 
1990 في �شاأن تنظيم �شجل قْيد الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية الخا�شعة لإ�شراف 

وزارة العمل وال�شئون الجتماعية. 
مملكة   - المنامة   �شارع 513/ مجمع 305/  فيال650/  اإدارتها هو  ومركز  الجمعية  مقر 

البحرين.
ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول في م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن 
تنت�شب اأو ت�شترك اأو تن�شمَّ اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
الموافقة  اأْخــذ  وبعد  البحرين  مملكة  في  بها  المعمول  القوانين  حدود  في  الجمعية  تقوم 

الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:
اأ- تقوية عالقات ال�شداقة  والتفاهم بين �شعبي مملكة البحرين وجمهورية اإندوني�شيا.

ب- ت�شجيـــع عالقـــات التعـــاون بين البلديـــن في المجـــالت القت�شاديـــة والتجاريـــة والثقافية 
والريا�شية وال�شياحية والعلمية وغيرها.

ج- تطويـــر عالقات ال�شداقة والتعاون بين المقيمين من رعايا دول الأ�شيان وال�شعب البحريني 
في المجالت الجتماعية والثقافية والريا�شية.

ت�شعى الجمعية لتحقيق اأهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين وبعد اأْخذ 
الموافقة الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة بالو�شائل التالية:

1- اإقامـــة الفعاليات والموؤتمرات ذات العالقـــة بن�شاط الجمعية بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من 
الجهات الحكومية المخت�شة.

2- عْقـــد ندوات ودورات وور�ـــس عمل تدريبية في نف�س المجال بعد اأْخـــذ الموافقة الم�شبقة من 
الجهات الحكومية المخت�شة.

فق اأهداف الجمعية المر�شومة بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من  3- اإ�شـــدار ن�شرات ومطبوعات ْوِ
الجهات الحكومية المخت�شة.

4- اإن�شـــاء موقع اإلكترونـــي للجمعية على �شبكة الإنترنت بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات 
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الحكومية المخت�شة.
وت�شتهدف الجمعية القيام بالن�شطة الجتماعية.

وقد بيَّن النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية في الجمعية وهي على النحو التالي:
1( اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2(   اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلوك، واأن ل يكون قد ُحِكم عليه فـــي جريمة مخلَّة بال�شرف اأو 
الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

وبيَّن النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
واإ�شقاط الع�شوية من الجمعية، كما بيَّنت المادة )16( من النظام حق الع�شو في التََّظلُّم من 
له اأمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيًا  قرار ف�شْ

في هذا ال�شاأن.
الجمعية  اأن  اعتبر  فقد  للجمعية،  المختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ن  ت�شمَّ وقد 
العمومية هي ال�شلطة العليا في ر�شم �شيا�شة الجمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على 
العمومية  الجمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  وبيَّن  واأع�شائها.  ولجانها  اأجهزتها  جميع 
باعها عند عْقدها، والن�شاب القانوني الواجب  العادية منها وغير العادية، وال�شروط الواجب اتِّ

توافره، وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية. كما حدَّ

كما بيَّن النظام الأ�شا�شي اأن مجل�س الإدارة يتكون من اثني ع�شر ع�شوًا  تنتخبهم الجمعية 
انتخابهم  ويتم  اأخــرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتين  لمدة  اأع�شائها  بين  من  العمومية 

بالقتراع ال�شري المبا�شر.
بتنفيذ  ويقوم  للجمعية،  التنفيذية  ال�شلطة  الإدارة هو  اأن مجل�س  الأ�شا�شي  النظام  واعتبر 
ال�شيا�شة التي تر�شمها الجمعية العمومية والقرارات التي ت�شدرها تحقيقًا لالأغرا�س الم�شروعة 
ه في ت�شكيل  للجمعية. وبيَّن النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات المجل�س و�شروط الع�شوية فيه وحقَّ
د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان المختلفة، واأن اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر، كما حدَّ

وكيفية حل المجل�س.
وحول مالية الجمعية بيَّن النظام الأ�شا�شي اأن موارد الجمعية تتكون من:

1( ر�ْشم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عِقب قْيده اأو اإعادة قْيده بع�شويتها.
2( ا�شتراكات الأع�شاء.

ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 3( الهبات والتبرعات التي ت�شرِّ
4( اإيـــرادات الحفـــالت والمعار�س والأ�شواق الخيرية التي تقيمهـــا اأو ت�شترك فيها الجمعية بعد 

اأْخذ موافقة الجهات المخت�شة. 
بهـــا  المعمـــول  القوانيـــن  حـــدود  فـــي  الجمعيـــة  اأمـــوال  ا�شتثمـــار  عـــن  الناتجـــة  الأربـــاح   )5 
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في مملكة البحرين.  
لت�شيير  بيَّن النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ الجمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة  كما 
اأعمالها، واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأن تبداأ ال�شنة المالية للجمعية من اأول يناير 
وتنتهي في 31 دي�شمبر من كل عام، وُت�شتثَنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لِبدء ال�شنة المالية، بحيث 
تبداأ من تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها في الجريدة الر�شمية اإْن لم يكن في �شهر يناير، �شريطة اأْن يكون 
ْرف ِطبقًا لالئحة المالية للجمعية، وعلى �شرورة اأْن يقوم مجل�س الإدارة بعْر�س الح�شاب  ال�شَّ

الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.
لإيرادات  الختامية  الح�شابات  وتدقيق  المالية  المراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات الجمعية.
واأخيرًا بيَّن النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج الجمعية اأو تق�شيمها، وقواعد حلِّها 

اختياريًا اأو اإجباريًا، والجهة التي توؤول اإليها اأموالها عند الحل.
ي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل  وبعد اإتمام عملية الت�شفية يقوم الم�شفِّ

في ميدان عمل الجمعية.
د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال الجمعية اإليها.
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)35(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�اإلغاء�ترخي�ض�مركز�ني��فارت�ض�للتدريب

)م�ؤ�ش�شة�تدريبية�خا�شة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
التعليمية  الموؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  المر�شوم  على  الطــالع  بعد 

والتدريبية الخا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن الموؤ�ش�شات التدريبية الخا�شة،

للتدريب  فارت�س  نيو  مركز  باإن�شاء  الترخي�س  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )15( رقم  القرار  وعلى 
)موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(،

وا�شتنادًا اإلى ا�شتمارة طْلب اإلغاء الترخي�س رقم )A-9(  بتاريخ 2018/8/19،

قرر�الآتي:
مادة�-��1-

ُيلغى الترخي�س ال�شادر بالقرار رقم )15( ل�شنة 2010 لل�شادة/ �شركة نيو فارتي ال�شرق 
الأو�شط للترويج ذ.م.م، والمقيَّد في ال�شجل التجاري تحت رقم )1-65066( با�شم مركز نيو 

.)Neo Vartis Training Center( فارت�س للتدريب

مادة�-��2-
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ َن�ْشِره في الجريدة 

الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 13 �شـــوال 1439هـ
الـمــوافــــــــق: 27 يونيـــــو 2018م



العدد: 3382 – الخميس 6 سبتمبر 2018

14

وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)48(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�الرتخي�ض�باإن�شاء�وت�شغيل�مركز�العناية�مبتالزمة�داون

 
وزير العمل والتنمية الجتماعية:

المعاقين  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )74( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 
وتعديالته،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 1998 ب�شاأن الترخي�س بت�شجيل الجمعية البحرينية لمتالزمة 
َداْون،

وت�شغيل  باإن�شاء  الترخي�س  واإجــراءات  �شروط  ب�شاأن  ل�شنة 2010  القرار رقم )64(  وعلى 
ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِوَر�س الخا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، المعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،
وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

َداْون  بمتالزمة  العناية  وت�شغيل مركز  باإن�شاء  َداْون  لمتالزمة  البحرينية  للجمعية  �س  ُيرخَّ
لمدة �شنتين تحت قيد رقم )07/م ت اأ/2018(

مادة�)2(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشِره في الجريدة 

الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 2 ذي الحجة 1439هـ
المـوافــــــــــق: 13 اأغ�شطـ�س 2018م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)49(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�الرتخي�ض�باإن�شاء�وت�شغيل�مركز�الرحمة�للتاأهيل

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
المعاقين  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )74( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،
لرعاية  الرحمة  جمعية  بت�شجيل  الترخي�س  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )30( رقم  القرار  وعلى 

المعاقين،
وت�شغيل  باإن�شاء  الترخي�س  واإجــراءات  �شروط  ب�شاأن  ل�شنة 2010  القرار رقم )64(  وعلى 
ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِوَر�س الخا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، المعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،
وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

لمدة  للتاأهيل  الرحمة  مركز  وت�شغيل  باإن�شاء  المعاقين  لرعاية  الرحمة  لجمعية  �س  ُيرخَّ
�شنتين تحت قيد رقم )04/م ت اأ/2018(.

مادة�)2(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ َن�ْشِره في الجريدة 

الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 2 ذي الحجة 1439هـ
المـوافــــــــــق: 13 اأغ�شـــط�س 2018م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)50(�ل�شنة��2018
ب�شاأن�الرتخي�ض�باإن�شاء�وت�شغيل�معهد�الأمل�للرتبية�اخلا�شة

 
وزير العمل والتنمية الجتماعية:

المعاقين  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )74( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 
وتعديالته،

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 1990 ب�شاأن الترخي�س باإعادة ت�شجيل جمعية رعاية الطفل 
والأمومة،

وت�شغيل  باإن�شاء  الترخي�س  واإجــراءات  �شروط  ب�شاأن  ل�شنة 2010  القرار رقم )64(  وعلى 
ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِوَر�س الخا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، المعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،
وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

�س لجمعية رعاية الطفل والأمومة باإن�شاء وت�شغيل معهد الأمل للتربية الخا�شة لمدة  ُيرخَّ
�شنتين تحت قيد رقم )01/م ت اأ/2018(.

مادة�)2(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ َن�ْشِره في الجريدة 

الر�شمية.
وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية
جميل�بن�محمد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 2 ذي الحجة 1439هـ
المـوافــــــــــق: 13 اأغ�شطـ�س 2018م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)51(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�الرتخي�ض�باإن�شاء�وت�شغيل�مركز�الأمل�للرعاية�املبكِّرة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
المعاقين  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )74( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 1990 ب�شاأن الترخي�س باإعادة ت�شجيل جمعية رعاية الطفل 

والأمومة،
وت�شغيل  باإن�شاء  الترخي�س  واإجــراءات  �شروط  ب�شاأن  ل�شنة 2010  القرار رقم )64(  وعلى 
ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِوَر�س الخا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، المعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،
وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

رة لمدة  �س لجمعية رعاية الطفل والأمومة  باإن�شاء وت�شغيل مركز الأمل للرعاية المبكِّ ُيرخَّ
�شنتين تحت قيد رقم )02/م ت اأ/2018(.

مادة�)2(
على وكيل الوزارة  تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة 

الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 2 ذي الحجة 1439هـ
المـوافــــــــــق: 13 اأغ�شطـ�س 2018م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)52(�ل�شنة�2018
د �شاد�للتََّ�حُّ ب�شاأن�الرتخي�ض�باإن�شاء�وت�شغيل�مركز�الرَّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
المعاقين  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )74( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،
لرعاية  البحرين  جمعية  بت�شجيل  الترخي�س  ب�شاأن   1992 ل�شنة   )12( رقم  القرار  وعلى 

المتَخلِّفين  عقليًا،
وت�شغيل  باإن�شاء  الترخي�س  واإجــراءات  �شروط  ب�شاأن  ل�شنة 2010  القرار رقم )64(  وعلى 
ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِوَر�س الخا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، المعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،
وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2011 ب�شاأن تعديل النظام الأ�شا�شي لجمعية البحرين للتََّخلُّف 

العقلي،
وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

د  �شاد للتََّوحُّ د  باإن�شاء وت�شغيل مركز الرَّ �س للجمعية البحرينية لالإعاقة الذهنية والتََّوحُّ ُيرخَّ
لمدة �شنتين تحت قيد رقم )08/م ت اأ/2018(.

مادة�)2(
على وكيل الوزارة  تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ َن�ْشِره في الجريدة 

الر�شمية.
وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية
جميل�بن�محمد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 2 ذي الحجة 1439هـ
المـوافــــــــــق: 13 اأغ�شـطـ�س 2018م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)53(�ل�شنة�2018
�ب�شاأن�الرتخي�ض�باإن�شاء�وت�شغيل

ْطق ْمع�والنُّ مركز�الأمري��شلطان�بن�عبدالعزيز�اآل��شع�د�لتنمية�ال�شَّ
 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
المعاقين  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )74( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )52( ل�شنة 1991 ب�شاأن الترخي�س بت�شجيل الجمعية البحرينية لتنمية 

الطفولة،
وت�شغيل  باإن�شاء  الترخي�س  واإجــراءات  �شروط  ب�شاأن  ل�شنة 2010  القرار رقم )64(  وعلى 
ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِوَر�س الخا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، المعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،
وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

بن  �شلطان  الأمير  مركز  وت�شغيل  باإن�شاء  الطفولة  لتنمية  البحرينية  للجمعية  �س  ُيرخَّ
ْمع والنُّْطق لمدة �شنتين تحت قيد رقم )06/م ت اأ/2018(. عبدالعزيز اآل �شعود لتنمية ال�شَّ

املادة�)2(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ َن�ْشِره في الجريدة 

الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 2 ذي الحجة 1439هـ
المـوافــــــــــق: 13 اأغ�شطـ�س 2018م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئ�ن�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)135(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة�الدراز�-�جممع�542/540

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 بقواني 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
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

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

قرر�الآتي:
مادة�)1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 05011480 الكائن مبنطقة الدراز جممع 542/540 اإلى  ت�شنيف 
ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  ِوْفقًا   )PS( مناطق اخلدمات واملرافق العامة
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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�شغال�و�شئ�ن�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 16 ذي الحجة 1439هـ 
الـمــــوافــــــق: 27 اأغ�شطـــــ�س 2018م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئ�ن�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)136(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عدد�من�العقارات�يف�منطقة�املعامري�-�جممع�636

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 بقواني 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

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

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

قرر�الآتي:
مادة�)1(

يغريَّ ت�شنيف العقارات  الكائنة مبنطقة املعامري جممع 636 اإلى  ت�شنيف مناطق امل�شاريع 
ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( ِوْفقًا ِلـما  هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه 
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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�شغال�و�شئ�ن�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 16 ذي الحجة 1439هـ 
الـمــــوافــــــق: 27 اأغ�شطـــــ�س 2018م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئ�ن�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)137(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة�قاليل�-�جممع�253

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 بقواني 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

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

ي�شنَّف العقار رقم 02032959 الكائن مبنطقة قاليل جممع 253 �شمن ت�شنيف مناطق 
القرار، وتطبَّق عليه  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفقًا   )RHB( املت�شل ب ال�شكن 
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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�شغال�و�شئ�ن�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 16 ذي الحجة 1439هـ 
الـمــــوافــــــق: 27 اأغ�شطـــــ�س 2018م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئ�ن�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)138(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة�اجلفري�-�جممع�341

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 بقواني 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 
العمراين، املعدل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017،

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 لتخطيط العمراين،

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

قرر�الآتي:
مادة�)1(

ي�شنَّف العقار رقم 03043421 الكائن مبنطقة اجلفري جممع 341 �شمن ت�شنيف مناطق 
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القرار، وتطبَّق عليه  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفقًا   )RHB( املت�شل ب ال�شكن 
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�شغال�و�شئ�ن�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 16 ذي الحجة 1439هـ 
الـمــــوافــــــق: 27 اأغ�شطـــــ�س 2018م



العدد: 3382 – الخميس 6 سبتمبر 2018

31



العدد: 3382 – الخميس 6 سبتمبر 2018

32

وزارة��شئ�ن�ال�شباب�والريا�شة

�قرار�رقم�)30(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�تعيني�مدير�ملركز�املحرق�ال�شبابي�النم�ذجي

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:
بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 
في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2015 باإلغاء الموؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى المر�شوم رقم )27( ل�شنة 2015 بتعيين وزير ل�شئون ال�شباب والريا�شة، 
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية الخا�شعة لإ�شراف 
وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، وبخا�شة المادة )10( 

منها،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُتعيَّن الآن�شة/ �شيخة عبداهلل بطي مديرًا لمركز المحرق ال�شبابي النموذجي لمدة عام تبداأ 
اعتبارًا من 26 اأغ�شط�س 2018. 

املادة�الثانية
وزارة  مع  بالتن�شيق  واأن�شطته  اأموره  وت�شريف  المركز  �شئون  اإدارة  المعيَّن  المدير  يتولى 
�شئون ال�شباب والريا�شة، ِوْفقًا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات 
الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة، ال�شادر بالمر�شوم بقانون 
والأندية  للمراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم 
ال�شبابية الخا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 
رة لمجل�س الإدارة المن�شو�س عليها  2018، وتكون له كافة الخت�شا�شات والم�شئوليات المقرَّ
والبرامج  للخطط  وِوْفقًا  الــوزارة،  ورقابة  اإ�شراف  تحت  اإليها  الم�شار  النموذجية  الالئحة  في 
والأن�شطة التي ت�شعها اأو توافق عليها الوزارة، كما يتولى م�شئولية الإ�شراف والمتابعة والتوجيه 

بالن�شبة لموظفي وعمال المركز.
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املادة�الثالثة
المركز  اأمــوال  جميع  المعيَّن  المدير  بت�شليم  يبادروا  اأْن  بالمركز  بالعمل  القائمين  على 

و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

املادة�الرابعة
المركز  اأو�شاع  ب�شاأن  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  اإلى  م  يقدَّ تقريرًا  المركز  ُيِعدُّ مدير 
تاريخ  �شهر من  وذلك خالل  به،  العمل  وتنظيم  لتطوير  مقترحاته  نًا  مت�شمِّ والمالية،  الإدارية 

�شدور هذا القرار.

املادة�اخلام�شة
على كافة المعنيين بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التالي لتاريخ ن�ْشِره في الجريدة الر�شمية.

وزير��شئ�ن�ال�شباب�والريا�شة
ه�شام�بن�محمد�اجل�در

�شدر بتاريخ: 3 ذي الحجة 1439هـ
المـوافـــــــــق: 14 اأغ�شــط�س 2018م
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وزارة��شئ�ن�ال�شباب�والريا�شة

�قرار�رقم�)37(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�تعيني�مدير�للمركز�العلمي�البحريني

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:
بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 
في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2015 باإلغاء الموؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى المر�شوم رقم )27( ل�شنة 2015 بتعيين وزير ل�شئون ال�شباب والريا�شة، 
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية الخا�شعة لإ�شراف 
وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، وبخا�شة المادة )10( 

منها،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

تبداأ  عام،  لمدة  البحريني  العلمي  للمركز  مديرًا  بوفالح  اآل  محمد  اأروى  ال�شيدة/  ُتعيَّن 
اعتبارًا من 26 اأغ�شط�س 2018. 

املادة�الثانية
وزارة  مع  بالتن�شيق  واأن�شطته  اأموره  وت�شريف  المركز  �شئون  اإدارة  المعيَّن  المدير  يتولى 
�شئون ال�شباب والريا�شة، ِوْفقًا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات 
الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة، ال�شادر بالمر�شوم بقانون 
والأندية  للمراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم 
ال�شبابية الخا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 
رة لمجل�س الإدارة المن�شو�س عليها  2018، وتكون له كافة الخت�شا�شات والم�شئوليات المقرَّ
والبرامج  للخطط  وِوْفقًا  الــوزارة،  ورقابة  اإ�شراف  تحت  اإليها  الم�شار  النموذجية  الالئحة  في 
والأن�شطة التي ت�شعها اأو توافق عليها الوزارة، كما يتولى م�شئولية الإ�شراف والمتابعة والتوجيه 

بالن�شبة لموظفي وعمال المركز.
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املادة�الثالثة
المركز  اأمــوال  جميع  المعيَّن  المدير  بت�شليم  يبادروا  اأْن  بالمركز  بالعمل  القائمين  على 

و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

املادة�الرابعة
م اإلى وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ب�شاأن اأو�شاع المركز،  ُيِعدُّ مدير المركز تقريرًا يقدَّ

نًا مقترحاته لتطوير وتنظيم العمل به، وذلك خالل �شهر من تاريخ �شدور هذا القرار. مت�شمِّ

املادة�اخلام�شة
على كافة المعنيين بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

وزير��شئ�ن�ال�شباب�والريا�شة
ه�شام�بن�محمد�اجل�در

�شدر بتاريخ: 3 ذي الحجة 1439هـ
المـوافـــــــــق: 14 اأغ�شــط�س 2018م
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جمل�ض�اإدارة��شندوق�العمل

�قرار�رقم�)10(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�انتخاب�نائب�لرئي�ض�جمل�ض�اإدارة��شندوق�العمل

رئي�س مجل�س اإدارة �شندوق العمل: 
ل بالقانون  باإن�شاء �شندوق العمل، املعدَّ بعد الطالع على القانون رقم )57( ل�شنة 2006 

رقم )19( ل�شنة 2015، وعلى الأخ�س املادة )5/د(،
وعلى املر�شوم رقم )14( ل�شنة 2018 بتعيي رئي�س واأع�شاء يف جمل�س اإدارة �شندوق العمل، 
نائب  انتخاب  ن  املت�شمِّ  2018/1 رقم  العمل  �شندوق  اإدارة  جمل�س  اجتماع  مح�شر  وعلى 

رئي�س جمل�س الإدارة، 

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

لرئي�س  نائبًا  العمل،  �شندوق  اإدارة  جمل�س  ع�شو  الأمي،  را�شد  علي  خالد  ال�شيد/  يعترب 
جمل�س الإدارة من تاريخ انتخابه، وذلك ملدة ع�شويته يف املجل�س. 

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

 

رئي�ض�جمل�ض�اإدارة��شندوق�العمل
محمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ:20 رم�شان 1439هـ 
الـمـــوافــــــــق: 4 يــونيـــــــو 2018م
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هيئة�البحرين�للثقافة�والآثار
)قطاع�امل�ارد�الب�شرية�واملالية(

�اإعالن�مناق�شة
ق �احلفاظ�على�تراث��شيد�الل�ؤل�ؤ�واإحياء�القت�شاد�يف�املناطق�احل�شرية�باملحرَّ

BH-0061  اتفاقية استصناع رقم

تعلن اإدارة ال�شيانة و اخلدمات عن طرح املناق�شة التالية : 

رقم�املناق�شةم��ش�ع��املناق�شة
�قيمة

�ال�شمان
البتدائي

�قيمة
�وثائق

املناق�شة

�امل�عد�النهائي�لتقدمي
العطاءات

ال�قتالتاريخالي�م

 ترميم واإعادة تهيئة
لثمانية مبان تراثية

 يف جنوب املحرق
2018/1430،000  

الأربعاء د.ب 100د.ب
31 

 اأكتوبر
2018

1:30

ح�شلت حكومة مملكة البحرين على متويل من البنك الإ�شالمي للتنمية )IDB( لتغطية تكاليف 
ق، وتعتزم  م�شروع احِلَفاظ على تراث �شيد اللوؤلوؤ واإحياء القت�شاد يف املناطق احل�شرية باملحرَّ
امل�شروع.  هذا  اإطار  يف  املطلوبة  الأ�شغال  وخدمات  الب�شائع  ل�شراء  املبلغ  ا�شتخدام  احلكومة 
مبان يف جنوب  لثمانية  تهيئة  واإعادة  ترميم  اأعمال  لتنفيذ  عْقدًا  الإ�شعار حتديدًا  يخ�س هذا 
ل على لئحة الرتاث العاملي، حيث تدعو هيئة الثقافة  اللوؤلوؤ امل�شجَّ املحرق التابعة ملوقع طريق 
والآثار ال�شركات التي تتوافر فيها الكفاءة الالزمة لال�شرتاك بهذه املناق�شة، علمًا باآن املناق�شة 
�شتكون دولية وخا�شة بالدول الأع�شاء يف البنك الإ�شالمي للتنمية بح�شب ُنُظم البنك التي ميكن 

الطالع عليها يف موقع البنك الإلكرتوين.
وامل�شروع كناية عن اأعمال ترميم واإعادة تهيئة لثمانية بيوت تراثية يف جنوب املحرق من 
�شمنها: تقوية اإن�شائية، اأعمال لدرء الرطوبة مثل اإن�شاء خنادق يف الأر�شيات، تثبيت البيا�س 
العنا�شر  بع�س  دهان  اإعادة  اجلريية،  الأ�شقف  طبقات  �شب  اإعادة  تبيي�س،  اإعادة  التاريخي، 
باملياه  املباين  جتهيز  جديدة،  خ�شبية  عنا�شر  تركيب  التاريخي،  هان  الدِّ تثبيت  اأو  اخل�شبية 
اإ�شافية للمباين مكونة من عنا�شر خ�شبية  اأق�شام  والإنارة والتكييف وال�شرف ال�شحي، بناًء 

واملامبو.
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فعلى الراغبي يف الدخول يف هذه املناق�شة ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة الت�شال 
اأو)17299878(اأو)17299876(اأو   )17298734( رقم  هاتف  على  الإدارية  اخِلْدمات  بق�شم 

)17299875( خالل الدوام الر�شمي، والدخول على املوقع الإلكرتوين: 
)https://etendering.tenderboard.gov.bh(   لل�شـــراء والح�شـــول علـــى وثائق المناق�شة 
باإدخال ا�شم ال�شركة والرقم ال�شري، اعتبارًا من  2 �شبتمبر 2018 حتى تاريخ 31 اأكتوبر 2018، 
على اأْن ُيرَفق مع العطاء مبلغ ال�شمان البتدائي الم�شار اإليه في الجدول، وذلك في �شورة �شيك 
ق اأو بولي�شة تاأمين من اإحدى الموؤ�ش�شـــات المالية المحلية اأو  ق اأو خطـــاب �شمان م�شـــدَّ م�شـــدَّ
نقدًا، على اأْن يكون هذا ال�شمان �شاري المفعول طوال مدة �شريان العطاء المن�شو�س عليها في 

وثائق المناق�شة .
ميكنكم  اأعاله،  املذكور  املوقع  يف  الإلكرتوين  املناق�شات  نظام  ل�شتخدام  وللم�شاعدة 

الت�شال بالأرقام املخ�ش�شة للم�شاعدة (17566617) اأو (17566641).
واملزايدات  املناق�شات  جمل�س  مبكاتب  لذلك  �س  املخ�شَّ ال�شندوق  يف  العطاءات    تودع 

)الأر�شي( مببنى اآركابيتا مبنطقة خليج البحرين.
كما يجب مراعاة ال�شروط التالية :

1 - اأْن ُترَفـــق ن�شخـــة مـــن �شهادة ال�شجـــل التجاري، علـــى اأْن تكون م�شتملة علـــى ن�شاط مو�شوع 
المناق�شة.

ن الأ�شعار الإجمالية و اأ�شعار الوحدات )بح�شب الأحوال( على ال�شتمارة رقم  2 - اأْن تدوَّ
      )م م 02(.

3 - اأْن ُترَفق �شهادة �شالحة لإثبات ن�شبة البحرنة �شادرة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
مـــة �شمن العطاءات بخاتم  رة( المقدَّ 4 - �شـــرورة خْتم جميع الم�شتنـــدات )الأ�شلية اأو الم�شوَّ

مة العطاء. ال�شركة اأو.الموؤ�ش�شة اأو الجهة ُمَقدِّ
اًل لوثائق المناق�شة.   يعتبر هذا الإعالن مكمِّ
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 SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE

Kingdom of Bahrain

MUHARRAQ PEARLING HERITAGE CONSERVATION AND URBAN ECONOMIC REVIVAL PROJECT

(Istisna’a No. BH-0061)

The Directorate of Maintenance & Services of the Bahrain Authority for Culture 
and Antiquities (BACA) invites quotations for the following tender: 

Tender Title Tender 
No.

Initial 
Bond

Tender 
fees

Closing Date
Day Date Time

 Conservation and
 Rehabilitation of 8
 Houses SOUTH of

 Muharraq

14/2018
BHD 

30,000
BHD 
100 Wednes-

day

31

OCTO-
BER 
2018

13:30

The Government of Bahrain has received an Istisna’ financing from the Islamic De-
velopment Bank (IDB) toward the cost of the Muharraq Pearling Heritage Conserva-
tion and Urban Economic Revival project, and intends to apply part of the proceeds 
of this financing to payments under the contract EC01 for the Conservation and 
Rehabilitation of 8 Houses South of Muharraq.

The Bahrain Authority for Culture & Antiquities invites all eligible contractors 
and/or firms to participate in the tender.  Bidding will be conducted using Interna-
tional Competitive Bidding procedures among IDB Member Countries as specified 
in “the Guidelines for Procurement of Goods and Works under Islamic Development 
Bank Financing” (current edition), and is open to all eligible bidders as defined in the 
guidelines (available on the bank’s website).

The project consists of conservation (restoration) works including: structural consoli-
dation, creation of floor ventilation system to dehumidify the walls, historical plaster 
consolidation, re-plastering, reconstruction of ceiling layers, repainting, woodwork 
and plaster panels reparation, joinery works, introduction of MEP services, construc-
tion of new elements using bamboo and wood, and landscaping works, for 8 histori-
cal buildings in South of Muharraq  which are part of the Pearling Pathway Site, a 
UNESCO World Heritage Site

Those who are capable and want to participate in the above tender have to call 
the Administration Services Section (Tel: 17298734) (17299878) or (17299876) or 
(17299875) during the working hours; and log in the website (https://etendering.
tenderboard.gov.bh) to purchase the documents using the company’s user name 
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and password, on 2/9/2018.  Last date for collection of Tender documents is  
31/10/2018 and to Enclose with his offer the Initial Bond for the amount specified 
above. The initial bond should be in the form of a Certified Cheque, Bank Guarantee, 
cash or Insurance Policy valid for the duration specified in the Tender Documents.

For assistance in using the website mentioned above, participants can call help desk 
(17566617) or.(17566641) 

Offers should be deposited in the tender box provided at Tendering submission of-
fice, Tender Board’s Offices at ARCAPITA Building at Bahrain Bay, Ground  Floor 

·	 In addition these conditions have to be considered:

1. Enclose copy of the Commercial Registration Bill, for the current year, and 
has to be included/matched with the tender subjects.

2. Form no. ( TB 02 ) is to be filled completely, mentioning the Total Tender Value 
and Unit Price (accordingly).

3. Enclose a certificate of compliance with the employment percentages for 
Bahraini manpower issued by the Ministry of Labour.

4. All tender documents ( Original / Copy ) which has been submitted with the 
offers should be stamped with the companie’s Stamp.

·	 This advertisement is considered to be a supplementary to the Tender 
Documents.
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 تشأى الرسوم والنواذج الصناعيح  6006( لسنح  6لقانوى رقن ) اإلعالناخ الصادرج تطثيقا 

 6002( لسنح 4إعالى رقن )

 
  

أعالٓ ّْشش تٖزا اإلعالُ اىرفاطٞو اىراىٞح فَٞا ٝخرض تطيثاخ  زم٘ساىقاُّ٘ اىَاعرْادا إىٚ     
 اىرظََٞاخ اىظْاعٞح اىرٜ ذٌ إٝذاعٖا.

 
 ٗعٞشرَو اىْشش عيٚ اىثٞاّاخ اىراىٞح:     

 
 . اىشقٌ اىَغيغو ىيطية  -1
 .اعٌ اىطاىة ٗعْ٘أّ  -2
.اىطيةذقذٌٝ ذاسٝخ   -3
. ٗطف األداج اىرٜ قذً طية اىرغجٞو ٍِ أجيٖا-4
ذظْٞف ى٘ماسّ٘ ىيشعً٘ ٗاىَْارج اىظْاعٞح اىَرعيق تاىطية .-5
فٜ ٍَينح اىثحشِٝ. رظٌَٞاعٌ ٗعْ٘اُ اى٘مٞو اىَف٘ع ىرغجٞو اى-6

 
 

  

 
 هدير إدارج الولكيح الصناعيح

 
 
 
 
 
 
 
 

 

�الإعالنات�ال�شادرة�تطبيقاً�لقان�ن�رقم�)6(�ل�شنة�2006
�ب�شاأن�الر�ش�م�والنماذج�ال�شناعية
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 1498 /خ  الطلة: برقن 
 سْٝجشص ذٞنْ٘ى٘جٞض إه إه عٜ الطالة:اسن 

 ،110ّ٘سز عاً ٕٞ٘عرِ تاسم٘اٛ ٗٝغد، ع٘ٝد  8846 عنوانه:
 ، اى٘الٝاخ اىَرحذج األٍشٝنٞح77064ٕٞ٘عرِ، ذنغاط 

.ً 2017/  7/  3تاريخ تقدين الطلة: 
ٗاقٜ ٍِ اىظذٍاخ اىظْاعٞح قفاصالتصوين: وصف طلة 

 02.06 التصنيف:
ىرََٜٞ ٍٗشاسم٘ٓ ىيَحاٍاج ٗاالعرشاساخ ا اسن الوكيل الوفوض:

اىقاّّ٘ٞح
 ،13ٍشفآ اىثحشِٝ اىَاىٜ اىَثْٜ اىششقٜ، طاتق  عنوانه:

 346، ٍجَع 1459ٍثْٜ  تٜ،13، ٍنرة 1304جْاح  
ٍَينح اىثحشِٝ –اىَْاٍح  

__________________________________ 

 

 
  

 1519 /خ  الطلة: برقن 
 م٘مشِٝ جيف ً ً ح الطالة:اسن 

، تشج عْرل، ٗاحح دتٜ ىيغٞيٞنُ٘،603ٍنرة سقٌ  عنوانه:
 دتٜ، اإلٍاساخ اىعشتٞح اىَرحذج 

.ً 2017/  9/  12تاريخ تقدين الطلة: 
عٞاج ى٘ححالتصوين: وصف طلة 

 25.02 التصنيف:
قَظٞح ىيَينٞح اىفنشٝح اسن الوكيل الوفوض:

 ٍَينح اىثحشِٝ -اىَْاٍح  ،75006 ص.ب: عنوانه:

__________________________________ 

 
 

 1518 /خ  الطلة: برقن 
 م٘مشِٝ جيف ً ً ح الطالة:اسن 

ىيغٞيٞنُ٘،، تشج عْرل، ٗاحح دتٜ 603ٍنرة سقٌ  عنوانه:
 دتٜ، اإلٍاساخ اىعشتٞح اىَرحذج 

.ً 2017/  9/  12تاريخ تقدين الطلة: 
عٞاج ٍق٘ٙ ى٘ححالتصوين: وصف طلة 

 25.02 التصنيف:
قَظٞح ىيَينٞح اىفنشٝح اسن الوكيل الوفوض:

 ٍَينح اىثحشِٝ -اىَْاٍح  ،75006 ص.ب: عنوانه:
________________________________ 

 
 

  1547/ خ  الطلة: برقن 
ٍاُ الذِ أٍٞشما إّذعرشٝا إٛ مٍ٘ٞشعٞ٘ دٛ  :اسن الطالة

 فٞن٘ى٘ط ىرذا
أّذاسٝظ ، 9°إٛ  8°،  7°،  291ساٗ ف٘ىنغفاجِ،   نوانه :ع
اط تٞٔ ، اىثشاصٝو –عاٗتاٗى٘  04344-901جاتام٘اسا ،  

 .ً 2018 / 3/  4 الطلة:تاريخ تقدين 
 شاحْح ٍقظ٘سجالتصوين: وصف طلة 

 12.08 التصنيف:
 تٜ. إً.عاتا ٗششمإٌ ذٜ.  اسن الوكيل الوفوض:

، اىَْاٍح، ٍَينح اىثحش21013ِٝص. ب.  نوانه :ع

__________________________________ 
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  1561/ خ  الطلة: برقن 
 فشاسٛ أط. تٞٔ. أٝٔ :اسن الطالة

ٍ٘دْٝا، إٝطاىٞا 41100-، آ1163ٛفٞا إَٝٞيٞا إعد   نوانه :ع
 . ً 2018/   4 /  15:  تاريخ تقدين الطلة

 عٞاسج ىعثح :  وصف طلة التصوين
 21.02 : التصنيف

 أت٘ غضاىح ىيَينٞح اىفنشٝح اسن الوكيل الوفوض:
اىثحشِٝ –اىَْاٍح  990ص.ب  نوانه :ع

__________________________________ 
 

 

 
 

 1563  ب خ /رقن الطلة:  
 إّجْٞٞشْٝغ مَثْٜ، إّلٗٝيِٞ  اسن الطالة :

، 06412ْٗٝثرررشٗب سٗد، ذشٞغرررش، مّ٘ٞنرٞنرررد  51 نوانهههه :ع
 اى٘الٝاخ اىَرحذج األٍشٝنٞح

. ً 2018/  4/  19تاريخ تقدين الطلة: 
قثح ىقضٞة ض٘ئٜ وصف طلة التصوين: 

 25.02 : التصنيف
عَاط ىيَينٞح اىفنشٝح اسن الوكيل الوفوض:

ٍَينح اىثحشِٝ -اىَْاٍح  11925ص ب  عنوانه :
               
_________________________________                                                                                                                          

 

 
 

  1562/ خ  الطلة: برقن 
 فشاسٛ أط. تٞٔ. أٝٔ :اسن الطالة

ٍ٘دْٝا، إٝطاىٞا 41100-، آ1163ٛفٞا إَٝٞيٞا إعد   نوانه :ع
 . ً 2018/   4 /  15:  تاريخ تقدين الطلة

 (004409977سقٌ  أٗسٗتٜ )طية عٞاسجالتصوين: وصف طلة 
 21.08 : التصنيف

 أت٘ غضاىح ىيَينٞح اىفنشٝح اسن الوكيل الوفوض:
اىثحشِٝ -اىَْاٍح  990ص.ب  نوانه :ع

__________________________________ 
 

 
 1564  ب خ /رقن الطلة:  
 ٗٝيِٞ إّجْٞٞشْٝغ مَثْٜ، إّل اسن الطالة :

، 06412ْٗٝثرررشٗب سٗد، ذشٞغرررش، مّ٘ٞنرٞنرررد  51 نوانهههه :ع
 اى٘الٝاخ اىَرحذج األٍشٝنٞح

. ً 2018/  4/  19تاريخ تقدين الطلة: 
ىقضٞة ض٘ئٜ حاٗٝح وصف طلة التصوين: 

 26.05 : التصنيف
عَاط ىيَينٞح اىفنشٝح اسن الوكيل الوفوض:

 ٍَينح اىثحشِٝ -اىَْاٍح  11925ص ب  عنوانه :
 

               
_________________________________                                                                                                                          
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 1567  ب خ /رقن الطلة:  
 جَْاسك دٝاغْ٘عرٞنظ، إّل. اسن الطالة :

ال تاالط م٘سخ، ماسىضتاد،  5964 نوانه :ع
 ، أٍشٝنا92008عٜ أٝٔ 

. ً 2018/  5/  7تاريخ تقدين الطلة: 
جٖاص ذشخٞض وصف طلة التصوين: 

 10.05 : التصنيف
أت٘ غضاىح ىيَينٞح اىفنشٝح  اسن الوكيل الوفوض:

اىثحشٍَِٝينح  –، اىَْاٍح 990ص.ب  عنوانه :
__________________________________

 

 
 1568  ب خ /رقن الطلة:  
 اّرشّاشّ٘اه أٝٔ جٜماسذٞش  اسن الطالة :

 عراْٖٝاٗعِ، ع٘ٝغشا 6312، 22ْٕرشتش غغرشاعٞٔ  نوانه :ع
. ً 2018/  5/  23تاريخ تقدين الطلة: 
  (DM/098697) عاعح: وصف طلة التصوين

 10.02/ 10.07 : التصنيف
أت٘ غضاىح ىيَينٞح اىفنشٝح  اسن الوكيل الوفوض:

اىثحشٍَِٝينح  –، اىَْاٍح 990ص.ب  عنوانه :
__________________________________ 

 
 1569  ب خ /رقن الطلة:  
 ماسذٞش اّرشّاشّ٘اه أٝٔ جٜ اسن الطالة :

 عراْٖٝاٗعِ، ع٘ٝغشا 6312، 22ْٕرشتش غغرشاعٞٔ  نوانه :ع
. ً 2018/  5/  23تاريخ تقدين الطلة: 
  (DM/098697)عيثح اىغاعح : وصف طلة التصوين

 10.02/ 10.07 : التصنيف
أت٘ غضاىح ىيَينٞح اىفنشٝح  اسن الوكيل الوفوض:

 اىثحشٍَِٝينح  –، اىَْاٍح 990ص.ب  عنوانه :
 

__________________________________
 

 

 
 1571 ب خ /رقن الطلة:  
 ماسذٞش اّرشّاشّ٘اه أٝٔ جٜ اسن الطالة :

 ِ، ع٘ٝغشاععراْٖٝاٗ 6312، 22رشتش غغرشاعٞٔ ْٕ نوانه :ع
. ً 2018/  5/  23تاريخ تقدين الطلة: 
 (DM/098697ح٘اف اإلطاس ىيغاعح ): وصف طلة التصوين

 10.07 : التصنيف
أت٘ غضاىح ىيَينٞح اىفنشٝح  اسن الوكيل الوفوض:

 اىثحشٍَِٝينح  –، اىَْاٍح 990ص.ب  عنوانه :
_________________________________ 
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 1570 ب خ /رقن الطلة:  
 ماسذٞش اّرشّاشّ٘اه أٝٔ جٜ اسن الطالة :

 عراْٖٝاٗعِ، ع٘ٝغشا 6312، 22ْٕرشتش غغرشاعٞٔ  نوانه :ع
. ً 2018/  5/  23تاريخ تقدين الطلة: 
(DM/098697)إطاس عاعح : وصف طلة التصوين

 10.07 : التصنيف
أت٘ غضاىح ىيَينٞح اىفنشٝح  اسن الوكيل الوفوض:

 اىثحشٍَِٝينح  –، اىَْاٍح 990ص.ب  عنوانه :
__________________________________

  

 
  1572  ب خ /رقن الطلة:  
 دٝن٘ اىثحشِٝ ر.ً.ً اسن الطالة :

، 601، ٍجَع  115، طشٝق  865ٍثْٚ  عنوانه :                      
 ٍَينح اىثحشِٝ -اىَْطقح اىظْاعٞح شَاه عرشج                       

 . ً 2018/  5/  31تاريخ تقدين الطلة: 
 طحُ٘ اٝن٘ ٍِ دأّ التصوين:وصف طلة 

 09.03 : التصنيف
 دٝن٘ اىثحشِٝ ر.ً.ً اسن الوكيل الوفوض:

، 601، ٍجَع  115، طشٝق  865ٍثْٚ  عنوانه :                      
ٍَينح اىثحشِٝ -اىَْطقح اىظْاعٞح شَاه عرشج 

__________________________________ 

 

 
 

 1574  ب خ /رقن الطلة:  
   تشفٍٞ٘ض مشٝغرٞاُ دٝ٘س اسن الطالة :

 تاسٝظ 75008 -أفْٞ٘ ٕ٘شٞٔ  33 نوانه :ع
. ً 2018/  7/  1تاريخ تقدين الطلة: 

ىَْرجاخ عطشٝح قاسٗسجالتصوين: وصف طلة 
 09.01 : التصنيف 

ٍحَذ عيٜ اىش٘اف ىيَينٞح اىفنشٝح عع٘د  اسن الوكيل الوفوض:
ٗ اىظْاعٞح ر.ً.ً

ٍَينح اىثحشِٝ -، اىَْأٍ  11925ص.ب  عنوانه :
_______________________________________ 

 

 
  1576/ خ  الطلة: برقن 

 فشاسٛ أط. تٞٔ. أٝٔ :اسن الطالة
ٍ٘دْٝا، إٝطاىٞا 41100-، آ1163ٛفٞا إَٝٞيٞا إعد   نوانه :ع

 . ً 2018/   7 /  16:  تقدين الطلةتاريخ 
 عٞاسج التصوين: وصف طلة 

 12.08 : التصنيف
 أت٘ غضاىح ىيَينٞح اىفنشٝح اسن الوكيل الوفوض:

اىثحشِٝ -اىَْاٍح  990ص.ب  نوانه :ع
_______________________________________ 
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  1575  ب خ /رقن الطلة:  
 دٝن٘ اىثحشِٝ ر.ً.ً اسن الطالة :

، 601، ٍجَع  115، طشٝق  865ٍثْٚ  عنوانه :                      
 ٍَينح اىثحشِٝ -اىَْطقح اىظْاعٞح شَاه عرشج                       

 . ً 2018/  7/  3تاريخ تقدين الطلة: 
 سٗٝاه قفاصاخ فْٞٞو شفافح التصوين:وصف طلة 

 02.06 : التصنيف
 ر.ً.ًدٝن٘ اىثحشِٝ  اسن الوكيل الوفوض:

، 601، ٍجَع  115، طشٝق  865ٍثْٚ  عنوانه :                      
ٍَينح اىثحشِٝ -اىَْطقح اىظْاعٞح شَاه عرشج 

_____________________________________ 
 

  1577/ خ  الطلة: برقن 
 فشاسٛ أط. تٞٔ. أٝٔ :اسن الطالة

ٍ٘دْٝا، إٝطاىٞا 41100-، آ1163ٛفٞا إَٝٞيٞا إعد   نوانه :ع
 . ً 2018/   7 /  16:  تاريخ تقدين الطلة

 عٞاسج ىعثحالتصوين: وصف طلة 
 21.02 : التصنيف

 أت٘ غضاىح ىيَينٞح اىفنشٝح اسن الوكيل الوفوض:
اىثحشِٝ -اىَْاٍح  990ص.ب  نوانه :ع

_______________________________________ 
 

 

 
  1578/ خ  الطلة: برقن 
 فشاسٛ أط. تٞٔ. أٝٔ :الطالةاسن 

ٍ٘دْٝا، إٝطاىٞا 41100-، آ1163ٛفٞا إَٝٞيٞا إعد   نوانه :ع
 . ً 2018/   7 /  23:  تاريخ تقدين الطلة

 (004681484عٞاسج )طية أٗسٗتٜ سقٌ التصوين: وصف طلة 
 12.08 : التصنيف

 أت٘ غضاىح ىيَينٞح اىفنشٝح اسن الوكيل الوفوض:
اىثحشِٝ -اىَْاٍح  990ص.ب  نوانه :ع

_______________________________________ 
 

  1580  ب خ /رقن الطلة:  
 ششمح ٝيذص اىقاتضح اىَغإَح اسن الطالة :

، اعنذاس،6/1ٍحيح مغنيٜ، جٞشَٔ عٞنَاصٛ سقٌ  عنوانه :                      
اعطْث٘ه، ذشمٞا                        

 . ً 2018/  7/  29تاريخ تقدين الطلة:                        
غالف اىطعاً )طية تشٝطاّٜ سقٌ  التصوين:وصف طلة 
6026463) 

 09.03 : التصنيف
 أت٘ غضاىح ىيَينٞح اىفنشٝح اسن الوكيل الوفوض:

 اىثحشِٝ -اىَْاٍح  990ص.ب  نوانه :ع
_____________________________________ 
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  1579/ خ  الطلة: برقن 
 فشاسٛ أط. تٞٔ. أٝٔ :اسن الطالة

ٍ٘دْٝا، إٝطاىٞا 41100-، آ1163ٛفٞا إَٝٞيٞا إعد   نوانه :ع
 . ً 2018/   7 /  23:  تاريخ تقدين الطلة

عٞاسج ىعثح )طية أٗستٜ سقٌ التصوين: وصف طلة 
004682166) 

 21.02 : التصنيف
 ىيَينٞح اىفنشٝحأت٘ غضاىح  اسن الوكيل الوفوض:

اىثحشِٝ -اىَْاٍح  990ص.ب  نوانه :ع
_______________________________________ 
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وزارة�ال�شناعة�والتجارة�وال�شياحة

اإعالنات�مركز�امل�شتثمرين

اإعالن�رقم�)607(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل��شركة�ذات�م�شئ�لية�محدودة

الى��شركة�ال�شخ�ض�ال�احد

اأ�شحاب ال�شركة  اإليه  يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
 ،74145 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  لالألمنيوم  )رويال  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
مقداره 5،000  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

)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.

اإعالن�رقم�)608(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل�فرع�م�ؤ�ش�شة�فردية

اإلى��شركة�ال�شخ�ض�ال�احد
 

ميرزا  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
عبدالر�شول محمد العلي مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شارقة للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 19302 طالبن تحويل الفرع ال�شابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وت�شبح مملوكة 

لل�شيد/ يو�شف اأحمد من�شور محمد نا�شر المجيبل.

اإعالن�رقم�)609(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل��شركة�ذات�م�شئ�لية�محدودة

اإلى�فرع�ل�شركة�ذات�م�ش�ؤلية�محدودة�اأخرى�قائمة�
 

يعلن مركزالبحرين 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 )كي بي اإم جي ل�شت�شارات تقنية المعلومات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 70366، طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع من فروع ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )كي بي 
اإم جي لال�شت�شارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 47568، وتكليف ال�شيد/ �شوقي حمزة العلوي،  للقيام 

باإجراءات التحويل.
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اإعالن�رقم�)610(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل�م�ؤ�ش�شة�فردية
اإلى��شركة�ال�شخ�ض�ال�احد

��
يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد فالح 
ال�شيد�شعيد خليل ها�شم مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بن فالح لالإعالن(، الم�شجلة بموجب القيد 
وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًاً   ،111121 رقم 

مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن�رقم�)611(�ل�شنة��2018
ب�شاأن�حت�يل��شركة�ذات�م�شئ�لية�محدودة

�اإلى�م�ؤ�ش�شة�فردية�
�

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
الم�شجلة  ذ.م.م(،  المعامالت  وتخلي�س  للعقارات  �شاجرة  )بوابة  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح  بموجب القيد رقم 94706، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
مملوكة لل�شيدة/ ابت�شام �شيف مانع �شاجرة، وتكليف ال�شيد/ محمد اأحمد قايد �شاجرة بالقيام باإجراءات التحويل.

اإعالن�رقم�)612(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل��شركة�م�شاهمة�بحرينية�مقفلة

اإلى��شركة�ذات�م�شئ�ليه�محدودة
ال�شركة  موؤ�ش�شو  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  يعلن مركزالبحرين 
القيد  بموجب  الم�شجلة  المحدودة(،  للتاأمين  التعاونية  )الخليج  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 
رقم 30793-2، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، ا�شمها 
)خم�شون   50،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  القاب�شة  المتخ�ش�شة  لال�شتثمارات  الخليج  )�شركة  التجاري 
األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: ال�شركة التجارية لخدمات الت�شويق والوكالت المحدودة، وال�شيد/ 

جمال بن عبداهلل بن محمد الدباغ.
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�)613(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل��شركة�ذات�م�شئ�لية�محدودة

اإلى��شركة�ال�شخ�ض�ال�احد�
يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في �شركة 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )كيو �شي �شي اإ�س لخدمات الجودة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،90372 رقم 

مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عمير �شبير.

اإعالن�رقم�)614(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل�فرع�من�م�ؤ�ش�شة�فردية

اإلى��شركة�ذات�م�شئ�لية�محدودة
�

الموؤ�ش�شة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  يعلن مركزالبحرين 
طالبًا   ،80213 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الميكانيكية(،  الزرقاء  الطاقة  )خدمات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية 
 5،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الأول  الفرع  تحويل 

)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.

اإعالن�رقم�)615(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل��شركة�ذات�م�شئ�لية�محدودة

اإلى��شركة�ال�شخ�ض�ال�احد
 �

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
القيد رقم 80201،  الم�شجلة بموجب  لو�شو لالأثاث ذ.م.م(،  ا�شم )كازا  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000  طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

)ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )كازا لو�شو ديزاين اأند تريد اإل اإل �شي(.

اإعالن�رقم�)616(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل��شركة�ذات�م�شئ�لية�محدودة�

اإلى�م�ؤ�ش�شة�فردية�
�

ك ال�شركة ذات  يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ُمالَّ
الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الجزيرة للحرا�شة الأمنية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 74787، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ وليد �شلطان 

اإبراهيم اآل زايد الجالهمة.
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�)617(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل��شركة�ال�شخ�ض�ال�احد

اإلى��شركة�ذات�م�شئ�لية�محدودة
��

�شركة  مالك  اليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مقاولت عالم الحديد �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 84760، طالبًا 
 50،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

)خم�شون 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�)618(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل�م�ؤ�ش�شة�فردية�

اإلى��شركة�ذات�م�شئ�لية�محدودة
�

ال�شيدة/  اليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
الداخلي(،  والت�شميم  للتعمير  )نزل  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  علي،  عبداهلل  محمد  عائ�شة 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،88682 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبداهلل  م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 
وعائ�شه كلداري،  عبداهلل  علي  محمد  في�شل  وخلود  �شيادي،  محمد  اأحمد  ومحمد  �شيادي،  عبداهلل   محمد 

محمد عبداهلل علي.
اإعالن�رقم�)619(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل�م�ؤ�ش�شة�فردية

اإلى��شركة�ذات�م�شئ�لية�محدودة
�يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اليه ال�شيدة/ هدى مكي 

علي فرحان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فارزين لالإن�شاء(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 58516، 
طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100 

 )مائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: هدى مكي علي فرحان، وجعفر ح�شن علي
محمد علي العريبي.

اإعالن�رقم�)620(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل��شركة�ال�شخ�ض�ال�احد
اإلى��شركة�ذات�م�شئ�لية�محدودة��

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اليه مالك �شركة ال�شخ�س 
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الواحد التي تحمل ا�شم )بهتي لمقاولت تنظيفات المرافق العامة والخا�شة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 111841، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 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�)621(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل��شركة�ال�شخ�ض�ال�احد

اإلى��شركة�ت�شامن
�

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اليه ال�شيد/ نبيل موؤيد 
اأحمد الموؤيد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأمكورب تكنولوجيز �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 117941، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 
10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني ، وتكون مملوكة لكل من: نبيل موؤيد اأحمد الموؤيد، واأحمد نبيل موؤيد الموؤيد    

اإعالن�رقم�)622(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل��شركة�م�شاهمة�بحرينية�مقفلة

اإلى��شركة�ذات�م�شئ�ليه�محدودة

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة )كي 
ا�شم  تحمل  التي  المغلقة  البحرينية  الم�شاهمة  ال�شركة  موؤ�ش�شي  عن  نيابة  ذ.م.م(،  الأعمال  لخدمات  بوينت 
)مدى لال�شتثمار �س.م.ب.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 57173-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 250،370 )مائتان وخم�شون األفًا وثالثمائة 
لمالكتها  �س.�س.و(،  الرئي�شية  المجموعة  )م�شاريع  من: �شركة  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحرينيًا،  دينارًا  و�شبعون( 

�شركة )المجموعة الرئي�شية ذ.م.م(، و�شركة )المجموعة الرئي�شية لال�شتثمارات �س.�س.و(.

اإعالن�رقم�)623(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل�م�ؤ�ش�شة�فردية�
اإلى��شركة�ال�شخ�ض�ال�احد�

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ماهر حبيب 
عبدالعزيز الن�شاري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ماهر للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
27793-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد با�شمه، وبراأ�شمال 

مقداره 100 )مائة( 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�)624(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل�م�ؤ�ش�شة�فردية

اإلى��شركة�ذات�م�شئ�لية�محدودة

الموؤ�ش�شة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  يعلن مركزالبحرين 
الفردية التي تحمل ا�شم )ن�شكل كمبيوتر �شليو�شنز(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 88851، طالبًا تغيير ال�شكل 
القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وتعديل ال�شم )ن�شكل( في الفرعين الأول 

والثاني اإلى )نك�شل(، وبراأ�شمال لل�شركة 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.

اإعالن�رقم�)625(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل�م�ؤ�ش�شة�فردية

اإلى��شركة�ذات�م�شئ�لية�محدودة

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيخة هند حمد 
عبداهلل اآل خليفة، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الأول والأف�شل للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  رقم 19777-4، تغيير 
مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملـوكة لكـل مـن: ال�شيخـة هنـد حمـد عبـداهلل اآل خليفـة، 

.Arakudi Ouseph Johniو

اإعالن�رقم�)626(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل�م�ؤ�ش�شة�فردية
اإلى��شركة�ال�شخ�ض�ال�احد

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ حبيب اأحمد 
حبيب اأحمد �شلمان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الهادي تاور لأنظمة العوازل(، الم�شجلة بموجب 
الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،12-73522 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 1،500 )األف وخم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة للمالك نف�شه.
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اإعالن�رقم�)627(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل��شركة�م�شاهمة�بحرينية�مقفلة

اإلى��شركة�ذات�م�شئ�ليه�محدودة
�

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة )كي 
بوينت لخدمات الأعمال ذ.م.م(، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المغلقة التي تحمل ا�شم )بناء 
وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 94355، طالبًا  بموجب  الم�شجلة  البحرين �س.م.ب. مقفلة(،  
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، 
و�شركة  �س.�س.و(،  فنت�شرز  و�شركة )�شتون  �س.م.ب مقفلة(،  الأ�شول  )اإدارة  �شركة  لكل من:   وت�شبح مملوكة 

)عقارات ال�شيف �س.م.ب(.

اإعالن�رقم�)628(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل��شركة�م�شاهمة�بحرينية�املقفلة

اإلى��شركة�ذات�م�شئ�لية�محدودة
  

ال�شركة  موؤ�ش�شو  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  يعلن مركزالبحرين 
القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب  ريتيل  )ديار  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة  ال�شركة 
رقم 86173، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: �شركة )ديار المحرق للم�شاريع 

�س.�س.و( لمالكتها �شركة )ديار المحرق ذ.م.م(، و�شركة )ديار المحرق ذ.م.م(.

اإعالن�رقم�)629(�ل�شنة�2018
ب�شاأن�حت�يل��شركة�ال�شخ�ض�ال�احد

اإلى��شركة�ذات�م�شئ�لية�محدودة
 

عبداهلل  ال�شيخ  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
اأحمد اآل خليفة، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )جولدن ترايدنت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم  121998، طالبا  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 250 )مائتان وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيخ عبداهلل اأحمد اإبراهيم 

اآل خليفة، وال�شيخة نجاح عبداهلل عبدالرحمن اآل خليفة.


