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 قرار رقم )1( ل�سنة 2019

 بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )1( ل�سنة 2016 

بت�شكيل الهيئة العليا لل�شندوق امللكي ل�شهداء الواجب

ولي العهد نائب القائد الأعلى، رئي�س الهيئة العليا لل�شندوق الملكي ل�شهداء الواجب:
ل�شهداء  امللكي  ال�شندوق  باإن�شاء   2016 ل�شنة   )16( رقم  امللكي  الأمر  على  الطالع  بعد 

الواجب، وعلى الأخ�س املادة الرابعة منه،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2016 بت�شكيل الهيئة العليا لل�شندوق امللكي ل�شهداء الواجب،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُي�شتبَدل بن�س املادة الأوىل من القرار رقم )1( ل�شنة 2016 بت�شكيل الهيئة العليا لل�شندوق 
امللكي ل�شهداء الواجب، الن�س الآتي:

ل الهيئة العليا لل�شندوق امللكي ل�شهداء الواجب برئا�شتنا، وع�شوية كلٍّ من:  "ُت�شكَّ
1 - �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة  نائبًا للرئي�س

2 - �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة   ع�شوًا.

3 - وزير الداخلية    ع�شوًا.

4 - وزير �شئون الدفاع    ع�شوًا.

5 - رئي�س الأمن العام    ع�شوًا.

6 - رئي�س الق�شاء الع�شكري    ع�شوًا.
 

املادة الثانية

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

رئي�ض الهيئة العليا لل�شندوق امللكي ل�شهداء الواجب

ويل العهد نائب القائد االأعلى

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 جمادى الأولى 1440هـ
الـمـــوافـــــــق: 13 يــنـــــــايـــــــــــر 2019م
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 قرار رقم )2( ل�سنة 2019

بتعيني مديَرين يف وزارة املالية واالقت�شاد الوطني

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

ل�شنة 2012 وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )47( ل�شنة 2018 باإعادة تنظيم وزارة املالية،

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

يعيَّ يف وزارة املالية والقت�شاد الوطني كلٌّ من:
مديرًا لإدارة الرقابة الداخلية المركزية. 1 - اأحمد ح�شن حميدان       

مديرًا لالإدارة المركزية للم�شتريات الحكومية. 2 - محمد عبدالحكيم عبدالملك    

املادة الثانية

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر 
يف اجلريدة الر�شمية.

 النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

 �شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ:  8 جمادى الأولى 1440هـ           
الـمـــوافـــــــق: 14 يــنــــــــايــــــــــــر 2019م        
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 قرار رقم )3( ل�سنة 2019

بتعيني مدير يف ديوان اخلدمة املدنية

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

ل�شنة 2012 وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم ديوان اخلدمة املدنية،

وبناًء على عْر�س رئي�س ديوان اخلدمة املدنية،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُتعيَّ ال�شيدة نورة ماجد الغتم مديرًا لإدارة التوظيف يف ديوان اخلدمة املدنية.

املادة الثانية

على رئي�س ديوان اخلدمة املدنية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف 
اجلريدة الر�شمية.

 النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

 �شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ:  8 جمادى الأولى 1440هـ           
الـمـــوافـــــــق: 14 يــنــــــــايــــــــــــر 2019م        
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 قرار رقم )4( ل�سنة 2019

بتعيني مدير يف هيئة املعلومات واحلكومة االإلكرتونية

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

ل�شنة 2012 وتعديالتها،
واحلكومة  املعلومات  هيئة  وتنظيم  تْبِعية  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )57( رقم  املر�شوم  وعلى 

الإلكرتونية،
وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

وامل�شاريع يف  ال�شرتاتيجي  التخطيط  لإدارة  اأ�شريي مديرًا  اأحمد عبا�س علي  ال�شيد  يعيَّ 
هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.

املادة الثانية

على الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به 
من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

 النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

 �شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ:  8 جمادى الأولى 1440هـ           
الـمـــوافـــــــق: 14 يــنــــــــايــــــــــــر 2019م        
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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار رقم )3( ل�سنة 2019

 ب�شاأن تخويل مفت�ض الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية 

ْبط الق�شائي �شفة ماأموري ال�شَّ

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

2002 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،
واخِلْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،  ال�شحية، املعدَّ
وبناًء على التفاق مع وزيرة ال�شحة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

�شفة  علي،  عادل  زهراء  ال�شحية  واخِلْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  مفت�س  ل  ُتَخوَّ
ْبط الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شها، باملخالفة لأحكام  ماأموري ال�شَّ
القواني املن�شو�س عليها باملادة )4( من القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية 

لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية.

املادة الثانية

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

وزير العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 30 ربيع الآخر 1440هـ
الــمــوافـــــــق: 6 يــنـــــــايــــــــــر 2019م
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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار رقم )5( ل�سنة 2019

با�شتبدال ع�شو يف جمل�ض التاأديب اال�شتئنايف للمحامني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة،  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، 
وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة، 

وعلى القرار رقم )69( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جمل�شي التاأديب والتاأديب ال�شتئنايف 
ل بالقرار رقم )54( ل�شنة 2018، للمحامي، املعدَّ
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُي�شتبَدل املحامي/ فريد غازي جا�شم رفيع باملحامي/ ح�شن اأحمد بديوي يف ع�شوية جمل�س 
التاأديب ال�شتئنايف للمحامي.

املادة الثانية

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

وزير العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 جمادى الأولى 1440هـ
الــمــــوافـــــق: 9 يــنـــــــايـــــــــــــــر 2019م
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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار رقم )7( ل�سنة 2019

با�شتبدال وتعيني ع�شوين من غري الق�شاة للجنة املنازعات االإيجارية

 
 وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون اإيجار العقارات ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2014،
وعلى القرار رقم )67( ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شكيل جلنة املنازعات الإيجارية،

وتر�شيح وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

 
قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُت�شتبَدل املهند�شة �شهرزاد ح�شن ِقلَّداري بال�شيد طارق �شامل علي يف ع�شوية جلنة املنازعات 
الإيجارية الثانية كع�شو اأ�شا�شي من غري الق�شاة.

 
املادة الثانية

غري  من  ع�شو  اأيِّ  غياب  حالة  يف  احتياطيًا  ع�شوًا  خليل  حم�شن  ابت�شام  املهند�شة  ُتعيَّ 
الق�شاة.

 
املادة الثالثة

ي�شتكمل الع�شوان املن�شو�س عليهما يف هذا القرار مدة �شلفهما.
 

املادة الرابعة

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

                                                         
وزير العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 جمادى الأولى 1440هـ
الــمــــوافـــــق: 13  يــــنـــــــايــــــر  2019م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )3( ل�سنة 2019

 ب�شاأن الرتخي�ض باإن�شاء �شركة )مركز الهداية للتدريب ذ.م.م(

موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة

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

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

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 
اخلا�شة،

وعلى قرار اللجنة امل�شرَتكة يف جل�شتها رقم )159( املنعقدة بتاريخ 2019/1/3،

قرر االآتي:

مادة - 1 -

الإداري  للتدريب  اإن�شاء معهد  الأعمال ذ.م.م( يف  لل�شادة/ �شركة )غدير لإدارة  �س  يرخَّ
 HEDAYA TRAINING CENTER CO. والتجاري با�شم )�شركة مركز الهداية للتدريب ذ.م.م

W.L.L( حتت �شجل جتاري رقم )63581/2(، ويقيَّد حتت قْيد رقم )2/م.ت.خ/2019(.

مادة - 2 -

ْن�ْشِره يف اجلريدة  على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 
الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 2 جمادى الأولى 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 8 يــنــــــــايــــــــــــــر 2019م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )232( ل�سنة 2018

 ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقارين بعد التق�شيم 

يف منطقة دم�شتان - جممع 1017

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

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

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

قرر االآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارين رقم )10009272( ورقم )10038901( الكائني مبنطقة دم�شتان 
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جممع 1017 بعد التق�شيم ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليهما 
ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الآخر 1440هـ 
الـمــــوافــــــق: 31 دي�شمبــــــــر 2018م
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هيئة البحرين للثقافة واالآثار

 قرار رقم )1( ل�سنة 2019

ب�شاأن حل جمعية )مركز احلوار الثقايف(

رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 باإ�شدار قانون اجلمعيات والأندية 
الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )50( منه،
وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 1991 ب�شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للجمعيات 
والأندية الثقافية والفنية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة الإعالم،

الثقافية  والأندية  اجلمعيات  قْيد  �شجل  تنظيم  ب�شاأن   1991 ل�شنة   )5( رقم  القرار  وعلى 
والفنية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة الإعالم،

احلوار  )مركز  جمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )16( رقم  القرار  وعلى 
الثقايف(،

املخت�س  والوزير  املخت�شة  الإدارية  اجلهة  بت�شمية   2012 ل�شنة   )7( رقم  القرار  وعلى 
باجلمعيات الثقافية وحتديد اخت�شا�شاتهما،

وعلى التقرير املعد من ِقَبل اإدارة الثقافة والفنون، وعلى تو�شية امل�شت�شار القانوين،
وبناًء على عْر�س مدير عام اإدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار،

قرر االآتي:

مادة )1(

حُتل جمعية )مركز احلوار الثقايف( امل�شجلة حتت القيد رقم )ج31( مبوجب قرار وزير 
الإعالم  رقم )16( ل�شنة 2006.

مادة )2(

يها املايل والقانوين، والعمل  يكلَّف ال�شيد يا�شر حممد اأحمد خري بت�شفية اجلمعية يف �ِشقَّ
على توزيع ناجت الت�شفية ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي، وذلك خالل )30( يومًا من 

�شدور هذا القرار، وتقدمي تقرير بانتهاء اأعمال الت�شفية لرئي�شة الهيئة. 



العدد: 3402 – الخميس 17 يناير 2019

17

مادة )3(

ُيحَظر على اأع�شاء اجلمعية والقائمي على اإدارتها وموظفيها موا�شلة ن�شاطها اأو الت�شرف 
يف اأموالها بعد �شدور هذا القرار، كما يجب على القائمي على اإدارة اجلمعية املبادرة بت�شليم 
ي جميع امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة باجلمعية، وَيتِنع عليهم وعلى موظفيها وامل�شرف  امل�شفِّ
املودعة لديه اأموال اجلمعية واملديني لها الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من �شئون اجلمعية اأو حقوقها اإل 

ي. باأمر كتابي من امل�شفِّ

مادة )4(

ي اأْن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية وحقوقها، واأْن ي�شتويف  على امل�شفِّ
ما َلها من حقوق ِقَبل الأع�شاء اأو الغري، واأْن يقوم بالوفاء مبا عليها من ديون، مع مراعاة الأحكام 

رة يف نظام اجلمعية. املقرَّ

مادة )5(

ي خالل �شاعات  عون حقوقًا على اجلمعية املذكورة تقدمي طلباتهم اأمام امل�شفِّ على َمن يدَّ
ُت�شفع  اأْن  الوطني، على  البحرين  والآثار مبتحف  للثقافة  البحرين  بهيئة  اليومية مبكتبه  العمل 

دة لها. بامل�شتندات املوؤيِّ

مادة )6(

ل بعلم الو�شول. ُيبلَّغ هذا القرار اإىل اجلمعية مبوجب خطاب م�شجَّ

مادة )7(

على مدير عام الثقافة والفنون تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره 
يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�شة هيئة البحرين للثقافة واالآثار

مي بنت حممد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 30 ربيع الآخـــــر 1440هـ
الـمـــوافـــــــق: 6 يــنــــــــايـــــــــــــــر 2019م
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م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )2( ل�سنة 2019

 ب�شاأن املوافقة على طلب بنك اخلري �ض.م.ب )م( 

حتويل جزء من اأعماله اإىل �شركة اخلري كابيتال دبي املحدودة

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الطالع  بعد 

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وعلى لئحة حتديد اإجراءات البت يف طلبات البنوك لتحويل الأعمال امل�شرفية يف مملكة 

البحرين، ال�شادرة بالقرار رقم )33( ل�شنة 2012،
م من بنك اخلري �س.م.ب )م( لتحويل الأعمال ال�شتثمارية اإىل �شركة  وعلى الطلب املقدَّ

اخلري كابيتال دبي املحدودة،
م من بنك اخلري  وعلى الإعالن ال�شادر من م�شرف البحرين املركزي ب�شاأن الطلب املقدَّ
�س.م.ب )م( لتحويل الأعمال ال�شتثمارية اإىل �شركة اخلري كابيتال دبي املحدودة، املن�شور يف 

اجلريدة الر�شمية، العدد)3379( بتاريخ 16 اأغ�شط�س 2018 ويف جريدتي حمليتي،
وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي للرقابة امل�شرفية،

قرر االآتي:

مادة )1(

اخلري  بنك  من  ذكرها  التايل  ال�شتثمارات  اإدارة  خدمة  ن�شاط  حتويل  طلب  على  ووفق 
�س.م.ب )م( اإىل �شركة اخلري كابيتال دبي املحدودة:

Tintoria International Limited -
Al Taj Mall Company Limited -

مادة )2(

تاريخ  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  املركزي  البحرين  املعنية مب�شرف  الإدارات  على 
ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�شرف البحرين املركزي

ر�شيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 3 جمادى الأولى 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 9 يـنـــــايــــــــــــــــــر 2019م
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م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )3( ل�سنة 2019

 ب�شاأن اإلغاء ترخي�ض �شركة ا�شتثمار- الفئة 3

لـ "�شركة اال�شت�شارات املالية االإ�شالمية �ض.م.ب.)م("

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الطالع  بعد 

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن اخِلْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين 

املركزي وتعديالتها،
وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر االآتي:

مادة )1(

الإ�شالمية  املالية  ال�شت�شارات  "�شركة  لـ   3 الفئة  ا�شتثمار-  �شركة  ترخي�س  ُيلغى 
ل حتت ال�شجل التجاري رقم 1- 42850. �س.م.ب.)م(" املمنوح بتاريخ 15 مار�س 1999، وامل�شجَّ

مادة )2(

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

حمافظ م�شرف البحرين املركزي

ر�شيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 7 جمادى الأولى1440هـ
الـمـــوافـــــــق: 13 يــنـــــايـــــــــــر 2019م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز امل�شتثمرين    

اإعالن رقم )34( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل موؤ�ش�شة فردية

 

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 )اأحمد الم�شهداني ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  114602، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة، وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اأحمد محمد 

حمود الح�شين الم�شهداني.

اإعالن رقم )35( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 
ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
كاظم جعفر حيدر رويان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيدلية رويان(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
53883-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة، وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 7،662،000 دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالجليل جعفر حيدر رويان، وعبدالمجيد جعفر 
حيدر رويان، وليلى جعفر حيدر رويان، ومحمد كاظم جعفر حيدر رويان، ومحمد خليل جعفر حيدر رويان، ومحمد 

�شادق جعفر حيدر رويان.   

اإعالن رقم )36( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل  فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 
اإليه مكتب اآر اإ�س اإم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
البحرين، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )األفا الدوليه للِمْلكية الفكرية(، الم�شجلة بموجب 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره  القيد رقم 18666-4،  تحويل فرع من الموؤ�ش�شة 

2،000 )األفين( دينار بحريني وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اأ�شامة �شمير جيد ذكي.
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اإعالن رقم )37( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

  

فينكاترامان  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
�شيالكارا، مالك �شركة  ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مايند تري لال�شت�شارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،112977 رقم  القيد 
علي  عي�شى  عبداللطيف  محمد  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )خم�شمائة(   500 مقداره  وبراأ�شمال 

.Venkatraman Chelakara Balasubramanian ح�شين، و

اإعالن رقم )38( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن

في  ال�شركاء  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  لــالإدارة  )البجاوي  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة 
اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000  103245، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

)األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عي�شى علي ح�شن حيدر، وعائ�شة زيراب، وبدور البجاوي.

اإعالن رقم )39( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

فيجايا�شري  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
�شانتو�س كومار، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإيفينت دكتور �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 105275-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها 
التجاري )�شركة دوت�س ميديا اإنترنا�شيونال ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000  )خم�شة اآلف( دينار بحريني، 

.Santhosh Kumar Thankappanوتكون مملوكة لكل من: فيجايا�شري �شانتو�س كومار، 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 خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )40( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

ال�شركة  مالكو  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )حوار للعالقات العامة والت�شويق والترويج ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 86528، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )41( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ل�شيد/ �شعيد هالل 
الغامدي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ق�شر الم�شكوف �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم   
120070، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري 
)�شركة ق�شر الم�شكوف ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل 

من: عبدالكريم �شعبان اإبراهيم جابر، و�شعيد بن هالل بن علي الغامدي.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )42( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

�شاك  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الم�شجلة  اأف�شانا �س.�س.و(،  ا�شم )ِخْدمات نجوم  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  محمد عبدالعليم، مالك �شركة 
بموجب القيد رقم116547، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة  
ا�شمها التجاري )�شركة خدمات نجوم اأف�شانا ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، 

وت�شبح مملوكة لكل من:   عبدالكريم �شعبان ابراهيم جابر، و�شعيد بن هالل بن علي الغامدي.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )43( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

  

اأومانا  اإليه بهانومان  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
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�شاجي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ميدي غيت لال�شت�شارات التعليمية �س.�س.و(، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،118011 رقم  القيد  بموجب 
 ،Bhanuman Omana Shaji :محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من

.Balachandran Sivadasanو

اإعالن رقم )44( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأيمن ح�شين 
عبداهلل محمد المطوع، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأمواج فاين فودز(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 77434-20، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000  د)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )45( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ زبدة 
الم�شجلة  زبدة(،  )مقاولت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  كمال،  خان  مت  م�شطفى  غالم  بروين 
الثالث  الثاني الم�شمى )مقاولت ون ن�س( والفرع  بموجب القيد رقم 105385، طالبة تحويل فرعي الموؤ�ش�شة، 
الم�شمى )ور�شة ون ن�س لت�شليح المكيفات( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 
5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: زبـدة بـرويـن غـالم مـ�شـطـفـى مـت خــان كـمـــال، 

.Vineeth Muralidharan Thachattuو

اإعالن رقم )46( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 

جالل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدعلي محمد النجار، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوليفورم لالأثاث(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
53579-2 ، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

50 )خم�شون( دينارًا بحرينيًا(، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.
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اإعالن رقم )47( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالعزيز 
يو�شف �شالح الدو�شري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )موفنغ �شوبر �شو(، الم�شجلة بموجب القيد 
مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 50394-1، طالبًا 
 Rinshad Chemmalakudyو ،Jasar Urothody :30،000 )ثالثون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من

.Marakkar

اإعالن رقم )48( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

اإليه ال�شيدة/ منى  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 
للعالقات  المظهر  )عالم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  اأحمد،  عبدالرحمن  خان  الرحمن  �شفيق 
اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،2-78942 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  العامة(، 
 ،Usman Ali :شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، ت�شبح مملوكة لكل من� 

.Muhammad Azam Ejaz Qureshiو
اإعالن رقم )49( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالرقيب 
�شفيان اأحمد ال�شالحي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شالحي ل�شيانة المباني وتاأجير معدات 
البناء(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 34888، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالرقيب 

�شفيان ااأمد ال�شالحي، واأحمد عبدالرقيب �شفيان اأحمد ال�شالحي.

اإعالن رقم )50( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن 

 
في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  المحدودة  يوهوم  )اي.بي.دبل  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة 
القيد رقم 102193، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 
100 )مائة( دينار  بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من:  نجيب عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان، وعلي عبداهلل علي 

اإبراهيم �شلمان.

اإعالن رقم )51( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 
في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للمقاولت  زون  )بلو  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة 
67027-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 
بعد  الن�شابة وذلك  اأحمد  لكل من محمد عبدال�شمد  دينار بحريني، وت�شبح مملوكة  األف(  50،000 )خم�شون 

تنازل ال�شريك عبدال�شمد اأحمد ماجد الن�شابة عن كامل ح�ش�شه بال�شركة.

اإعالن رقم )52( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن

 
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 )التوريدات الذهبية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-68081، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )األفين( 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: الفاتح الهادي محمد بابكر، وممدوح �شيخون اأحمد �شيخون.

اإعالن رقم )53( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 
ال�شيد/ �شالح  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
الدين محمد اإدري�س بالل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شباب البحرين لالإلكترونيات(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 66147، طالبا تحويل الفرع ال�شابع من الموؤ�ش�شة الفردية اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شالح الدين محمد اإدري�س 

.Gireesh Babu Vasudevan Pillaiو ،Muhammad Khalid Saifiبالل، و
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اإعالن رقم )54( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإىل موؤ�ش�شة فردية

اإليه اأ�شحاب �شركة   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
الت�شامن التي تحمل ا�شم )مي�س/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 120233، طالبين تغيير ال�شكل القانوني 
لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى  فرع في الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )ال�شمير اآرت(، الم�شجلة تحت القيد 86832،  
اد حيدر ف�شل ح�شين رحيم بخ�س محمد  وي�شبح ا�شمها التجاري )موؤ�ش�شة مي�س(. وت�شبح مملوكة لل�شيد/ �شجَّ

�شيد، ومبا�شرته �شخ�شيًا القيام باإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )55( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

  

ال�شركة ذات  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
الم�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  ذ.م.م(،  والتطوير  لال�شت�شارات  )�شيدني  الم�شماة  المحدودة  الم�شئولية 
المحدودة التي تحمل ا�شم )�شبكو 3 البحرين للمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 126951 طالبًا 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 
األف( دينار بحريني، وذلك بناء على تنازل ال�شريك )�شركة �شيدني لال�شت�شارات والتطوير ذ.م.م(،  الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 10331، عن كامل ح�ش�شها اإلى �شركة )�شبكو 3 لبناء الطاقة الكهربائية المحدودة( ال�شينية 

الجن�شية، وت�شبح مملوكة لها.

اإعالن رقم )56( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد 

 

في  ال�شركاء  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فير�ش�س بالك ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 70454، 
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، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ اإ�شالم �شمير محمود محمد متولي.
 

اإعالن رقم )57( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �شركة ذات م�شئوليه حمدودة

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
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الم�شاهمة البحرينية المغلقة التي تحمل ا�شم )خدمات الم�شقطي التجاريه �س. م. ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 12135-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
)اإنماء  �شركة  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  ومائة  )مليونان   2،100،000 مقداره  وبراأ�شمال 

لال�شتثمار ذ.م.م(، ونبيل ح�شين مهدي الم�شقطي.  

اإعالن رقم )58( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �شركة ذات م�شئوليه حمدودة

 
ال�شادة موؤ�ش�شو  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المغلقة التي تحمل ا�شم )خدمات الم�شقطي التجارية �س. م. ب مقفلة(، الم�شجلة 
بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلــى  ال�شركة  فرعي  تحويل  طالبين   ،12135 رقم  القيد  بموجب 
األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من:  �شركة )اإنماء  وبراأ�شمال مقداره 2،100،000 )مليونان  ومائة 

لال�شتثمار ذ.م.م(، ونبيل ح�شين مهدي الم�شقطي.

اإعالن رقم )59( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإليه ال�شيد/ را�شمي  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
برا�شاد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ملودي تاون ليرنينج �شنتر �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم   113956، طالبًا تغيير 
ا�شمها التجاري )�شركة  توب كال�س اإديوكي�شن ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني ، 

.Rasmi Prasadو ،Ramesh Ramachandran :وتكون مملوكة لكل من
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )60( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل موؤ�ش�شة فردية

 

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
بموجب  الم�شجلة  م(،  التََّحكُّ اأنظمة  لتجميع  �شوفت  )اأوتــو  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة 
اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل   القيد رقم 93034، طالبين تغيير 

لل�شيد/ محمود عبداهلل علي مكي البقالي.
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تنويه

ن�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3398( ال�شادر بتاريخ 20 دي�شمرب 2018، قرار 
مركز  ترخي�س  �شْحب  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )78( رقم  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير 
الرقم  فاإن  خطاأ،  القرار  رقم  اإن  وحيث  خا�شة(،  تدريبية  )موؤ�ش�شة  للتدريب  هارف�شت 

ال�شحيح هو )81(. 
لذا لزم التنويه.


