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 �أمر ملكي رقم )20( ل�ضنة 2019 

بتعيينات ق�ضائية

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة            ملك مملكة �لبحرين. 

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

يعينَّ وكياًل مبحكمة التمييز، وحماميًا عامًا اأول بدرجة وكيل حمكمة التمييز، ُكـلٌّ من:

القا�شي خالد ح�شن علي عجاجي.  )1

)محاميًا عامًا اأول( الم�شت�شار اأحمد حمد عبداهلل الدو�شري.       )2

القا�شي ال�شيخ محمد بن علي بن محمد اآل خليفة.  )3

القا�شي اأحمد علي يحيى عبدالقادر.  )4

القا�شي محمد ح�شن اأحمد البوعينين.  )5

القا�شي نادر ال�شيد علي عبدالمطلب محمد.  )6

�ملادة �لثانية

يعينَّ رئي�شًا مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية، وحماميًا عامًا بدرجة رئي�س حمكمة ال�شتئناف 

العليا، ُكـلٌّ من:

1( القا�شي �شالح اأحمد عبا�س القطان.

2( القا�شي اإبراهيم �شلطان اإبراهيم الزايد.

3( القا�شي خالد اأحمد �شالح المدفع.

4( القا�شي عبداهلل محمد علي الأ�شراف.

)محاميًا عامًا( 5( الم�شت�شار وائل ر�شيد خليفة بوعالي.  

)محاميًا عامًا( 6( الم�شت�شار د. اأحمد محمد علي الحمادي.  

7( الم�شت�شار اأ�شامة علي جا�شم العوفي.      )محاميًا عامًا(
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)محاميًا عامًا( 8( الم�شت�شار هارون عثمان يو�شف الزياني. 

9( القا�شي علي اأحمد جمعة الكعبي.

10( القا�شي علي خليفة اأحمد الظهراني.

11( القا�شي محمد ميرزا محمد اأمان.

12( القا�شي خليفة را�شد اأحمد مجيران.

13( القا�شي جمعة عبداهلل محمد المو�شى.

)محاميًا عامًا( 14( الم�شت�شار ح�شين محمد ح�شين البوعلي. 

15( القا�شي معاذ مبارك محمد العايدي.

)محاميًا عامًا( 16( الم�شت�شار نايف يو�شف محمد محمود. 

)محاميًا عامًا( 17( الم�شت�شار ممدوح اأحمد عبداهلل المعاودة. 

18( القا�شي ال�شيخ حمد بن �شلمان بن محمد اآل خليفة.

�ملادة �لثالثة

يعينَّ وكياًل مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية، وحماميًا عامًا بدرجة وكيل حمكمة ال�شتئناف 

العليا، كل من:

)محاميًا عامًا( الم�شت�شار �شامح محمد راغب �شيف.    )1

القا�شي من�شور عبداهلل اأحمد اإ�شرابوه.  )2

القا�شي د. اأمل اأحمد عبداهلل اأبل.  )3

)محاميًا عامًا( الم�شت�شار اأمينة عي�شى عبداهلل مبارك.    )4

�ملادة �لر�بعة

يعينَّ القا�شي هاين حممد ماهر الف�شايل قا�شيًا مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية.

�ملادة �خلام�سة

يعينَّ رئي�س نيابة من الفئة )ب( بدرجة وكيل حمكمة كربى، ُكـلٌّ من:

الأ�شتاذ عي�شى علي اأحمد الرويعي.  )1

الأ�شتاذ م�شعل علي محمد المناعي.  )2
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�ملادة �ل�ساد�سة

يعينَّ رئي�س نيابة من الفئة )ب( بدرجة قا�شي حمكمة كربى من الفئة )اأ(، ُكـلٌّ من:

الأ�شتاذ حمد عي�شى حمد الم�شيفر.  )1

الأ�شتاذ عبداهلل يعقوب را�شد الخ�شرم.  )2

�ملادة �ل�سابعة

يعينَّ رئي�شًا مبحكمة ال�شتئناف العليا مبحاكم الأ�شرة، ُكـلٌّ من:

ف�شيلة ال�شيخ وليد عبدالمنعم اأحمد المحمود.  )1

ف�شيلة ال�شيخ د.عبدالرحمن محمد خليفة الفا�شل.  )2

ف�شيلة ال�شيخ د.عبدالرحمن �شرار عبدالرحمن ال�شاعر.  )3

ف�شيلة ال�شيخ �شالح عبدالعزيز عبداهلل عبداهلل.  )4

ف�شيلة ال�شيخ في�شل جواد علي الم�شعل.  )5

ف�شيلة ال�شيخ عبدالنبي عبا�س محمد الحداد.  )6

ف�شيلة ال�شيخ زكريا عبداهلل علي ال�شددي.  )7

�ملادة �لثامنة

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

 ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع :

بـتـاريــخ: 28 رجــب 1440هـ

الموافق: 4 اأبـريــــل 2019م
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 مر�سوم رقم )33( ل�ضنة 2019

 بتعيني �جلهة �حلكومية �لتي تتوىل ت�سجيل �أ�سماء �لنَِّطاق

وحت�سيل �لر�سوم �مل�ستَحقة

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

ل باملر�شوم  وعلى قانون الت�شالت، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، املعدنَّ

بقانون رقم )38( ل�شنة 2017،

وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 

 ،2018

وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

– كافة  اإ�شراف ورقابة الوزير املعِني بالت�شالت  – حتت  تتوىل هيئة تنظيم الت�شالت 

َطاق وحت�شيل الر�شوم امل�شتَحقة. املهام املتعلقة بت�شجيل اأ�شماء النِّ

املهام  الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات  هيئة  تتوىل  ال�شابقة،  الفقرة  حكم  من  وا�شتثناًء 

َطاق gov.bh، و mil.bh اأو ما يقابل ذلك باللغة العربية. املتعلقة بت�شجيل اأ�شماء النِّ

�ملادة �لثانية

به  – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل  – كل فيما يخ�شه  الوزراء والوزراء  على رئي�س جمل�س 

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

 

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

  رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 27 رجـب 1440هـ  

الموافق: 3 اأبـــريل 2019م 
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 مر�سوم رقم )35( ل�سنة 2019

 بتعديل  بع�ض �أحكام �ملر�سوم رقم )5( ل�ضنة 2013 

باإن�ساء �ملجل�ض �لأعلى لل�سحة

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 يف �شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة للمهن 

الطبية املعاِونة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، ال�شيدلية، املعدنَّ

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، املعدنَّ

ل  املعدنَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،

ل  املعدنَّ ال�شحية اخلا�شة،  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   2015 ل�شنة  بقانون رقم )21(  املر�شوم  وعلى 

بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019،

وعلى قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،

واللجان  املجال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء  مكافاآت  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )19( رقم  املر�شوم  وعلى 

احلكومية،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل 

ُي�شتبَدل بن�س املادة )2( من املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، 

الن�س الآتي:

"مادة )2(
اآل خليفة،  ال�شيخ حممد بن عبداهلل  الفريق طبيب  ل املجل�س الأعلى لل�شحة برئا�شة  ُي�شكنَّ
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وع�شوية ُكـلٍّ من:

نائبًا للرئي�س. 1- وزير ال�شحة                                                 

ع�شوًا. 2- وزير �شئون ال�شباب والريا�شة                                 

ع�شوًا. 3- قائد الِخْدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين                              

ع�شوًا. 4- قائد م�شت�شفى الملك حمد الجامعي                                          

ع�شوًا. 5- وكيل وزارة الداخلية                                                     

ع�شوًا. 6- رئي�س مجل�س اأمناء الم�شت�شفيات الحكومية                               

ع�شوًا. �شي للقلب          7- مدير مركز ال�شيخ محمد بن خليفة اآل خليفة التخ�شُّ

ع�شوًا. 8- رئي�س مجل�س اأمناء مراكز الرعاية ال�شحية الأولية                     

ع�شوًا. 9- الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحية         

ع�شوًا. 10- الرئي�س التنفيذي ل�شندوق ال�شمان ال�شحي                         

ع�شوًا. 11- الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة                                    

ع�شوًا. 12- ممثل عن كليات الطب بالمملكة                                  

ع�شوًا. 13- ممثل عن قطاع التمري�س                                               

ع�شوًا. دي الأدوية                                    14- ممثل عن ال�شيدليات ومورِّ

ع�شوًا. 15- ممثل عن �شركات التاأمين                                           

ع�شوًا. 16- ممثل عن الموؤ�ش�شات ال�شحية الخا�شة                                    

رًا. مقرِّ 17- الأمين العام للمجل�س الأعلى لل�شحة                                     

مدة  وتكون  املعنية،  للجهات  ـلي  املمثِّ الأع�شاء  املجل�س بت�شمية  رئي�س  من  قرار  وَي�شُدر 

ع�شويتهم يف املجل�س اأربع �شنوات تبداأ من تاريخ �شدور القرار بت�شميتهم، وتكون قابلة للتجديد 

ملدد اأخرى مماثلة.

وُيعَقد املجل�س بح�شور الرئي�س، اأو نائبه يف حالة غيابه اأو قيام مانع لديه.

ـلي لأيِّ �شبب، يعينَّ َمن يحل حمله بذات الأداة، ويكمل  واإذا خال حمل اأحد الأع�شاء املمثِّ

ـل اجلديد مدة �شلفه. الع�شو املمثِّ

وللمجل�س اأْن يدعو حل�شور اجتماعاته َمن يرى ال�شتعانة بهم من ذوي اخلربة والخت�شا�س، 

دون اأْن يكون لهم �شوت معدود فيما ُي�شِدرها من قرارات وتو�شيات."



العدد: 3414 – الخميس 11 أبريل 2019

11

�ملادة �لثانية

ُت�شاف للمادة رقم )5( من املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، 

ون�شو�شها  لذلك،  تَبعًا  البنود  باقي  ترتيب  ويعاد  و)17(.  و)16(   )15( باأرقام  جديدة  بنود 

الآتية:

"15( مراقبة الإنفاق ال�شـــحي والعمل على �شْبِطه على مختلف الم�شتويات في القطاع ال�شحي 
العام والخا�س.

16(  درا�شـــة احتياجات المملكة من جميع الم�شـــاريع ال�شـــحية، وعلى الأخ�س الإن�شـــائية منها 

ومتابعة تنفيذها. 

17( و�شـــع �شيا�شـــات توريد وتخزيـــن و�شـــرف واإدارة الأدوية الم�شـــتخَدمة في نظام ال�شـــمان 

ال�شحي."

�ملادة �لثالثة

واأع�شاء  روؤ�شاء  ب�شاأن مكافاآت   2014 ل�شنة  باأحكام املر�شوم رقم )19(  مع عدم الإخالل 

ِوْفقًا  واأع�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة مكافاآت مالية  املجال�س واللجان احلكومية، ُينح رئي�س 

للمعايري والقواعد الواردة بالقرار رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن املعايري والقواعد اخلا�شة مبْنح 

مكافاآت لروؤ�شاء واأع�شاء املجال�س واللجان احلكومية وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة 

واإجراءات التنفيذ.

�ملادة �لر�بعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

  رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 4 �شعبان 1440هـ

الموافق: 9 اأبريــــل 2019م
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 مر�سوم رقم )36( ل�ضنة 2019

بت�سكيل جمل�ض �إد�رة �سندوق �ل�سمان �ل�سحي

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

الأخ�س  وعلى   ،2018 ل�شنة  رقم )23(  بالقانون  ال�شادر  ال�شحي،  ال�شمان  قانون  وعلى 

املادة )7( منه،

واللجان  املجال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء  مكافاآت  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )19( رقم  املر�شوم  وعلى 

احلكومية،

وبناًء على تر�شيح املجل�س الأعلى لل�شحة،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

لل�شحة،  الأعلى  املجل�س  رئي�س  برئا�شة  ال�شحي  ال�شمان  �شندوق  اإدارة  جمل�س  ل  ُي�شكنَّ

وع�شوية ُكل من:

1-  وزير المالية والقت�شاد الوطني                    نائبًا للرئي�س.

2-  وزير ال�شحة.                                  

3-  وزير العمل والتنمية الجتماعية.               

محافظ م�شرف البحرين المركزي.                 -4

الدكتورة عائ�شة مبارك جابر بوعنق.              -5

ال�شيد محمد اإبراهيم ال�شروقي.                     -6

المحامي فريد غازي رفيع.                        -7

ال�شيد جا�شم ح�شن عبدالعال.                       -8

اأخرى  ملدة  للتجديد  قابلة  �شنوات  اأربع  والوزراء  املجل�س  رئي�س  لغري  الع�شوية  مدة  وتكون 

مماثلة، ويِحلُّ نائب الرئي�س حمل الرئي�س يف حالة غيابه اأو قيام مانع لديه.
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�ملادة �لثانية

واأع�شاء  روؤ�شاء  ب�شاأن مكافاآت   2014 ل�شنة  باأحكام املر�شوم رقم )19(  مع عدم الإخالل 

ِوْفقًا  اإدارة ال�شندوق مكافاآت مالية  املجال�س واللجان احلكومية، ُينح رئي�س واأع�شاء جمل�س 

للمعايري والقواعد الواردة بالقرار رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن املعايري والقواعد اخلا�شة مبنح 

مكافاآت لروؤ�شاء واأع�شاء املجال�س واللجان احلكومية وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة 

واإجراءات التنفيذ.

 �ملادة �لثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

  رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 4 �شعبان 1440هـ

الموافق: 9 اأبريــــل 2019م
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 قر�ر رقم )3( ل�ضنة 2019

بتعيني م�ست�سار بالديو�ن �مللكي

  وزيـر الديـوان الملـكي:

الديوان الأمريي،  باإعادة تنظيم   2001 ل�شنة  بعد الطالع على الأمر الأمريي رقم )53( 

ل بالأمر امللكي رقم )5( ل�شنة 2002، املعدنَّ

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

يعينَّ الدكتور خليفة بن علي الفا�شل م�شت�شارًا بالديوان امللكي وبذات خم�ش�شات وظيفته 

ال�شابقة.

�ملادة �لثانية

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

وزير �لديو�ن �ملـلكـي 

خالــد بـن �أحمــد �آل خليفــة                                        

�شدر بتاريخ: 4 �شعبان 1440هـ

الــمـــوافــــــق: 9 اأبـريــل 2019م
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وز�رة �لد�خلية

 قر�ر رقم )97( ل�ضنة 2018

 ب�ساأن �إ�سافة جمهورية جورجيا

�إىل قائمة �لدول �لتي ُينح رعاياها تاأ�سرية دخول باملنافذ

وزير الداخلية:

بعد الطالع على قانون الأجانب )الهجرة والإقامة( ل�شنة 1965 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 1976 يف �شاأن تاأ�شرية الدخول اإىل مملكة البحرين وتعديالته،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2010 ب�شاأن �شوابط و�شروط واإجراءات اإ�شدار تاأ�شريات لرعايا 

الدول التي ُتنح تاأ�شريات مبنافذ مملكة البحرين واملقيمي بدول جمل�س التعاون وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُت�شاف جمهورية جورجيا اإىل قائمة الدول التي ُينح رعاياها تاأ�شرية دخول باملنافذ ململكة 

ل�شنة  للقرار رقم )4(  املرافق  النظام  )اأ( من  باملرفق  نة  املبينَّ دولة،  البحرين وعددها )67( 

تاأ�شريات  ُتنح  التي  الدول  لرعايا  تاأ�شريات  اإ�شدار  واإجراءات  و�شروط  �شوابط  ب�شاأن   2010

مبنافذ مملكة البحرين واملقيمي بدول جمل�س التعاون، لي�شبح عددها )68( دولة.

�ملادة �لثانية

من  به  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

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

وزير �لد�خلية

�لفريق �أول ركن

ر��سد بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 11 �شـوال 1440هـ

الـمـــــوافــــــق: 25 يونيو  2018م
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وز�رة �لد�خلية

 قر�ر رقم )18( ل�ضنة 2019     

ع �سيا�سات حْظر  بت�سكيل جلنة و�سْ

ومكافحة غ�ْسل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب

وزير الداخلية:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال 

وتويل الإرهاب وتعديالته، 

ومكافحة  �شيا�شات حْظر  ع  و�شْ ت�شكيل جلنة  باإعادة   2017 ل�شنة  رقم )14(  القرار  وعلى 

غ�ْشل الأموال وتويل الإرهاب،

وبعد التن�شيق مع اجلهات املخت�شة،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة الداخلية،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ع �شيا�شات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال وتويل الإرهاب(، وُي�شار اإليها  ل جلنة )و�شْ ُت�شكنَّ

يف هذا القرار بـ)اللجنة(، برئا�شة املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية مب�شرف البحرين 

املركزي، ومدير اإدارة التحريات املالية بوزارة الداخلية نائبًا لرئي�س اللجنة، وع�شوية ممثل عن 

الوزارات واجلهات احلكومية الآتية:

ع�شوًا 1 - وزارة الداخلية     

ع�شوًا 2 - وزارة الخارجية     

ع�شوًا 3 - وزارة المالية والقت�شاد الوطني    

ع�شوًا 4 - وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف  

ع�شوًا 5 - وزارة العمل والتنمية الجتماعية   

ع�شوًا 6 - وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة   

ع�شوًا 7 - وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة   

ع�شوًا 8 - النيابة العامة     

ع�شوًا 9 - م�شرف البحرين المركزي    

ع�شوًا 10 - هيئة الت�شريع والراأي القانوني   

ع�شوًا 11 - جهاز الأمن الوطني    

ع�شوًا 12 - جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري  

ع�شوًا 13 - �شوق الأوراق المالية     
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ع�شوًا 14- موؤ�ش�شة التنظيم العقاري    

ع�شوًا 15- �شئون الجمارك بوزارة الداخلية   

 

 �ملادة �لثانية

ع ال�شيا�شات العامة ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب،  1( تخت�س اللجنة بو�شْ

ِوْفقًا لن�س المادة )4( بند )2( من المر�شـــوم بقانون رقم )4( ل�شـــنة 2001 ب�شـــاأن حْظر 

ومكافحة غ�ْشـــل الأمـــوال وتمويل الإرهاب، و لها على الأخ�س تحديد وتقييم مخاطر غ�ْشـــل 

الأموال وتمويل الإرهاب على الم�شتوى الوطني، وذلك ِوْفقًا ِلـما يلي:

 اأ( اإيجاد اآلية لتن�شيق اإجراءات تقييم مخاطر غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب على الم�شتوى 

الوطني، وذلك عن طريق تزويد كافة ال�شلطات المعنية والهيئات والموؤ�ش�شات المالية 

نتائج  عن  المالئمة  بالمعلومات  العالقة  ذات  دة  المحدنَّ المالية  غير  والمهن  والأعمال 

عمليات تقييم المخاطر.

 ب( العمل على تطبيق منهج قائم على تخ�شي�س وتوجيه الموارد ِطبقًا لدرجة المخاطر، 

ن�شبة  الإرهاب؛ بهدف خْف�س  الأموال وتمويل  التدابير الالزمة لمكافحة غ�ْشل  واتخاذ 

المخاطر، وذلك بناًء على نتائج التقييم الم�شار اإليه اأعاله.

 ج( تحديث عمليات تقييم المخاطر على الم�شتوى الوطني ب�شكل دوري منتظم.

ـــع ال�شيا�شـــات، ووحدة المعلومات  ـــع الآليات الالزمة لتمكين الجهات الم�شـــئولة عن و�شْ 2( و�شْ

المالية، و�شـــلطات اإنفاذ القانون، والجهات الرقابية، وغيرها من ال�شلطات المخت�شة ذات 

العالقة، من التعاون والتن�شيق فيما بينها ب�شاأن تطوير الإجراءات وتنفيذ �شيا�شات واأن�شطة 

مكافحة غ�ْشـــل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ ما يلزم لتطبيق هذه القواعد على م�شـــتوى 

ال�شيا�شات وعلى الم�شتوى الت�شغيلي.

�ملادة �لثالثة

ُتعقد اجتماعات اللجنة بناًء على دعوة من رئي�شها اأو نائبه مرة على الأقل كل ثالثة اأ�شهر 

يف املكان والزمان اللذين يحددهما، اأو كلما دعت احلاجة لذلك، ِوْفقًا لل�شوابط والإجراءات 

ها. باعها عند مبا�شرتها لأعمالها التي تقرُّ الواجب اتِّ

ول يكون انعقاد اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأْن يكون من بينهم الرئي�س 

ح راأي اجلانب  اأو نائبه. وُت�شِدر اللجنة قراراتها باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، واإذا ت�شاوت ُيرجنَّ

الذي منه رئي�س الجتماع.

�ملادة �لر�بعة

لرئي�س اللجنة ت�شكيل جلان فرعية وتكليفها باأداء عمل معينَّ كلما دعت احلاجة اإىل ذلك.
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�ملادة �خلام�سة

واملوؤ�ش�شات  والهيئات  الوزارات  جميع  خماطبة  لخت�شا�شاتها  مبا�شرتها  �شبيل  يف  للجنة 

ملبا�شرة  لزمة  تراها  التي  واملعلومات  البيانات  كافة  على  للح�شول  احلكومية؛  والأجهزة 

اخت�شا�شاتها، كما يجوز لها ال�شتعانة مبن تراه من املخت�شي اأو باخلرباء واملكاتب ال�شت�شارية 

املخت�شة، لتنفيذ اأيٍّ من امل�شئوليات اأو املهام التي تدخل يف اخت�شا�شها، دون اأْن يكون لأيٍّ منهم 

�شوت معدود يف الت�شويت على قرارات واأعمال اللجنة.

�ملادة �ل�ساد�سة

بناًء على  البحرين املركزي  للجنة من بي موظفي م�شرف  اأمانة �شر  اللجنة  يعيِّ رئي�س 

تر�شيح امل�شرف، وتكون مهمتها العمل على حت�شري الجتماعات وحترير حما�شر اإجراءاتها، 

والتن�شيق بي اأع�شائها، وتنفيذ ما تكلفها به اللجنة من اأعمال.

�ملادة �ل�سابعة

ترفع اللجنة قراراتها وتو�شياتها اإىل وزير الداخلية لعتمادها، ول تكون نافذة اإل من تاريخ 

اعتمادها.

�ملادة �لثامنة

ُتعاَمل املداولت واملعلومات والبيانات والقرارات والتو�شيات اخلا�شة باأعمال اللجنة ب�شرية 

تامة.

�ملادة �لتا�سعة

ومكافحة  حْظر  �شيا�شات  ع  و�شْ جلنة  ت�شكيل  باإعادة   2017 ل�شنة   )14( رقم  القرار  ُيلغى 

غ�ْشل الأموال وتويل الإرهاب.

�ملادة �لعا�سرة

على رئي�س اللجنة واملعنيي – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من 

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

وزير �لد�خلية

�لفريق �أول ركن

ر��سد بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 �شعبـان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 8 اأبــريــل 2019م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )27( ل�ضنة 2019

�نة �خلريية ب�ساأن تعديل �مل�سمى و �لنظام �لأ�سا�سي جلمعية قرية كرَّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيد اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

وعلى القرار رقم )24( ل�شنة 1993 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي 

انة، لقرية كرنَّ

انة اخلريي اإىل  2011 ب�شاأن حَتوُّل موؤ�ش�شة �شندوق قرية كرنَّ وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 

انة اخلريية، جمعية قرية كرنَّ

انة اخلريية، وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية قرية كرنَّ

انة اخلريية املنعقدة بتاريخ 12  وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية قرية كرنَّ

يونيو 2018،

قرر �لآتي:

مادة )1(

العمومية غري  والثقافية قرار اجلمعية  ُيقينَّد يف �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

وهو   ،2018 يونيو   12 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  ال�شادر  انة اخلريية،  كرنَّ العادية جلمعية قرية 

كالآتي:

انة الخيرية  انة الخيرية( اإلى م�شـــمى )جمعية قريـــة كرنَّ "�أوًل: تغييـــر ت�شـــمية )جمعية قرية كرنَّ
الجتماعية( اأينما وردت في النظام الأ�شا�شي للجمعية وفي القرار الخا�س بالترخي�س بت�شجيل 

الجمعية.

ل ن�س المادة )3( من النظام الأ�شا�شـــي للجمعية لي�شـــبح " مقـــر الجمعية ومركز  ثانيـــاً: يعـــدنَّ
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انة – مملكة البحرين، ونطاق عملها الخيري الجتماعي الحدود الجغرافية  اإدارتها في قرية كرنَّ

انة". الر�شمية لمنطقة قرية كرنَّ

ثالثاً: ي�شـــاف اإلى المادة رقم )8( من النظام الأ�شا�شـــي للجمعية، الخا�شـــة باأهداف الجمعية 

بندان جديدان كالتالي:

- الرتقاء بم�شتوى اأفراد المجتمع اجتماعيًا.

هة اإلى كافة فئات المجتمع المختلفة. - تعزيز البرامج الجتماعية الموجنَّ

ل ن�س المادة )10( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح "ت�شتهدف الجمعية القيام  ر�بعاً: يعدنَّ

بالأن�شطة التالية:

-خيرية                 -اجتماعية ".

ل ن�س المادة )33( من النظام الأ�شا�شـــي للجمعية لي�شبح "مجل�س الإدارة يتكون  خام�ســـاً: يعدنَّ

من �شبعة اأع�شاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اأع�شائها لمدة �شنتين قابلة للتجديد مدة 

اأو مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقتراع ال�شري المبا�شر"."

مادة )2(

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

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 17 رجــب 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 24 مار�س 2019م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )1( ل�ضنة 2019

 بتعديل �لقر�ر رقم )1( ل�ضنة 2007 بتحديد فئات �لر�سوم �مل�ستَحقة

عن �لرت�خي�ض و�خِلْدمات �لتي يقدمها م�سرف �لبحرين �ملركزي

رئي�س مجل�س اإدارة 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 الأخ�س املادة )180( منه، 

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2007 بتحديد فئات الر�شوم امل�شتَحقة عن الرتاخي�س واخِلْدمات 

التي يقدمها م�شرف البحرين املركزي وتعديالته،

وبناًء على عْر�س حمافظ م�شرف البحرين املركزي،

قرر �لآتي:

�ملادة )1(

ُت�شـــتبَدل بعبارة )تقديـــم خدمات اإدارية م�شـــاندة( الواردة بالجـــدول المرافق للقرار رقم  اأ- 

)1( ل�شـــنة 2007 بتحديد فئات الر�شوم الم�شتَحقة عن التراخي�س والِخْدمات التي يقدمها 

م�شرف البحرين المركزي عبارة )ِخْدمات اإدارية ا�شتثمارية(.

ْعم في القطاع المالي الواردة بذات الجدول الفئات الواردة  ُت�شتبَدل بفئة توفير ِخْدمات الدنَّ ب- 

بالجدول التالي:

نوع �لرتخي�ض

�حلد �لأدنى

د.ب

�حلد �لأق�سى

د.ب

ِخْدمات اإدارة مطالبات الطرف 

الثالث

2.000         )ثابت(2.000        )ثابت(

1.000         )ثابت(1.000          )ثابت(ِخْدمات معاجلة البطاقات

100.000     )ثابت(100.000      )ثابت(ِخْدمات معلومات الإئتمان
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فع ُمو ِخْدمات الدنَّ 2.000          )ثابت(2.000           )ثابت(مقدِّ

500               )ثابت(500                )ثابت(ِخْدمات ال�شت�شارات ال�شرعية

ـُلو من�شات التمويل اجلماعي 200               )ثابت(200                )ثابت(م�شغِّ

ُمو ِخْدمات معلومات  مقدِّ

احل�شابات

1.000          )ثابت(1.000           )ثابت(

فع ُمو ِخْدمات مبادرات الدنَّ 1.000          )ثابت(1.000           )ثابت(مقدِّ

ُمو اخِلْدمات امل�شاندة الأخرى   500              )ثابت(500                )ثابت(مقدِّ

�ملادة )2(

املركزي  البحرين  م�شرف  يقدمها  التي  واخِلْدمات  الرتاخي�س  ر�شوم  نظام  اإىل  ي�شاف 

املرافق للقرار رقم )1( ل�شنة 2007 امل�شار اإليه بند جديد على النحـو الآتــي:

رة  ر�بعاً: ل تخ�شع الموؤ�ش�شات المالية التي بداأت في اإجراءات الت�شفـيـة ِوْفقًا لالإجراءات المقرنَّ

قانونًا للر�شوم الواردة بالجدول المرافق للقرار رقم )1( ل�شنة 2007 الم�شار اإليه، وتلتزم فقط 

ب�شـــداد مبلغ وقدره األفا دينار بحريني )2000 د.ب( كر�شـــوم �شنوية عن التراخي�س الممنوحة 

لها. 

�ملادة )3(

م�شرف  يقدمها  ر�شوم الرتاخي�س واخِلْدمات التي  بنظام  املرفق  اجلدول  اإىل  ت�شاف 

عن  امل�شتَحقة  الر�شوم  فئات  بتحديد   2007 ل�شنة   )1( رقم  للقرار  املرافق  املركزي  البحرين 

الرتاخي�س واخلِدْمات التي يقدمها م�شرف البحرين املركزي ر�شوم جديدة على النحو الآتي:

نوع �لرتخي�ض

�حلد �لأدنى

 د.ب

�حلد �لأق�سى

د.ب

رة   ِخْدمات الأ�شول امل�شفنَّ

)فئة 1(

20006000



العدد: 3414 – الخميس 11 أبريل 2019

23

رة   ِخْدمات الأ�شول امل�شفنَّ

)فئة 2(

30008000

رة   ِخْدمات الأ�شول امل�شفنَّ

)فئة 3(

400010000

رة   ِخْدمات الأ�شول امل�شفنَّ

)فئة 4(

500012000

 

�ملادة )4(

على حمافظ م�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض �إد�رة م�سرف �لبحرين �ملركزي

 حممــد ح�سيــن يتيــــم

�شدر بتاريخ: 17 رجــب 1440هــ

المـــوافــــــــق: 24 مار�س 2019م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )30( ل�ضنة 2019

  ب�ساأن مْنح ترخي�ض فرع ل�سركة �سيغنا ليف �إن�سور�ن�ض كومباين

�أوف يوروب �إ�ض. �إيه - �إن. يف.

 

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،

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

املركزي وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ترخي�س  يف.  اإن.   - اإيه  اإ�س.  يوروب  اأوف  كومباين  اإن�شوران�س  ليف  �شيغنا  �شركة  ُتنح 

)�شركة تاأمي اأجنبية(.

مادة )2(

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

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

 ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 4 �شعبان 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 9 اأبـــريـل 2019م
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�إعالن

ب�ساأن طلب حتويل �أعمال �سركة �إيه �سي �آر للتكافل �إم �إي �إيه �ض.م.ب )مقفلة( 

�إىل �سركة �آ�سيا كابتل ري �إن�سور�ن�ض قروب بي تي �إي ليمتد

عماًل بن�س املادة )66( من قانون م�شرف البحرين واملوؤ�ش�شات املالية رقم )64( ل�شنة 

2006 وتعديالته، يعلن م�شرف البحرين املركزي عن ت�َشلُّم طلب من �شركة اإيه �شي اآر للتكافل اإم 

اإي اإيه �س.م.ب )مقفلة( )طالب التحويل(، وامل�شجلة حتت ال�شجل التجاري رقم 69349 بغر�س 

احل�شول على املوافقة على رغبتها يف حتويل كافة الأعمال يف مملكة البحرين اإىل �شركة اآ�شيا 

ل اإليه(، وهي �شركة م�شجلة يف �شنغافورة. كابتل ري اإن�شوران�س قروب بي تي اإي ليمتد )املحونَّ

التحويل  طالب  من  املذكور  بالطلب  املتعلقة  الأعمال  تلك  تفا�شيل  على  احل�شول  يرجى 

وعنوانه:

قاجريا تور – الطابق رقم 8، منطقة ال�شيف 

�س.ب.: 1591

المنامة - مملكة البحرين

هاتف: 0097317388350

فاك�س: 0097317388351

فعلى كل من لديه اعرتا�س من اأ�شحاب ال�شاأن على التحويل املذكور اأعاله اأن يقدم اعرتا�شه 

مكتوبًا اإىل مدير اإدارة مراقبة التاأمي بالإنابة مب�شرف البحرين املركزي خالل ثالثة اأ�شهر من 

تاريخ هذا الإعالن، وذلك على العنوان التايل:

ال�شيدة/ اإلهام اإبراهيم طالب

مدير اإدارة مراقبة التاأمين بالإنابة

م�شرف البحرين المركزي

�س.ب.: 27

المنامة - مملكة البحرين

هاتف: 0097317547303/302

فاك�س:  0097317535170 

�إعالن م�سرف �لبحرين �ملركزي
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قر�ر�ت �ل�ستغناء

قر�ر رقم )2- غ( ل�سنة 2019 بال�ستغناء عن �لعقار �مل�ستملَك

بالقر�ر رقم )9( ل�ضنة 2010 و�مل�سجل باملقدمة رقم 1971/3277

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

قررت  قد  العامة،  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  رقم )39(  القانون  مبوجب 

ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )9( ل�شنة 2010 ال�شادر على ملك ال�شادة/ ورثة اأكرب جان 

بواه، الكائن يف املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 1971/3277، والذي كان من اأجل تطوير املنطقة 

املحيطة مب�شجد بن دربا�س، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه ُيعترَب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

الت�شال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة 

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

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

قر�ر رقم )3- غ( ل�سنة 2019 بال�ستغناء عن �لعقار �مل�ستملَك

بالقر�ر رقم )108( ل�ضنة 2012 و�مل�سجل باملقدمة رقم 2008/10481

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

قررت  قد  العامة،  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  رقم )39(  القانون  مبوجب 

ا  )�َشَكننَّ �شركة  ملك   على  ال�شادر   ،2012 ل�شنة   )108( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء 

يف  الكائن  بو�شهيل،  علي  عي�شى  حممد  جا�شم  ل�شالح  �س.م.ب(  املتكاملة  الإ�شكانية  للحلول 

احلورة عقار رقم )03022259(،  والذي كان  من اأجل امل�شروع الإ�شكاين يف املنطقة القدية 

يف احلورة جممع 318، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

الت�شال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة 

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

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات مركز �مل�ستثمرين    

�إعالن رقم )316( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ت�سامن بحرينية

ال�شيد/ عدنان  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

الم�شجلة  الدينية(،  للزيارات  المو�شى  ا�شم )قافلة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شالم، �شاحب  �شلمان محمد 

بموجب القيد رقم 111427، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

مقداره 40،000 )اأربعون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عدنان �شلمان محمد �شالم،  وفي�شل ح�شن 

عبداهلل علي.                                      

�إعالن رقم )317( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

�إىل موؤ�س�سة فردية

  

�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

الت�شامن التي تحمل ا�شم )مركز األن للتجميل(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 67087-1، طالبين تغيير ال�شكل 

القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ عزيزة اأحمد عي�شى البناء.

�إعالن رقم )318( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ قايد جعفر 

بموجب  الم�شجلة  للت�شويق �س.�س.و(،  اإكرم  )اأبو  ا�شم  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  عبداهلل علي، مالك 

القيد رقم 119207-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

علي،  عبداهلل  جعفر  قايد  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال 

وخالد �شعيد �شلطان محمد العفيري.   
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�إعالن رقم )319( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالحميد 

محمود محمد محمود المال، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لفي �شتور 2(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

13801-5، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

و المال،  محمود  محمد  محمود  عبدالحميد  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره 

.SAFIQUR RAHMAN HABIBUR RAHMAN

�إعالن رقم )320( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ نادية 

اإير لقطع المكيفات والثالجات(،  اأحمد را�شد مجيران، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اآي�س  را�شد 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،60667 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: نادية را�شد 

 .BONIFACE LOBO و ،SHAJAN VERGHESE P C VERGHESEاأحمد را�شد مجيران، و

�إعالن رقم )321( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 

عبدالوهاب عبداهلل �شلي�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة العامر للنجارة(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،6337 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 5،000  )خم�شه اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبداهلل عبدالوهاب عبداهلل 

واأنوار عبدالوهاب عبداهلل �شلي�س،  الع�شار،  �شلي�س، ومحمد عبدالوهاب عبداهلل �شلي�س، ونجية محمد عبداهلل 

وانت�شار عبدالوهاب عبداهلل �شلي�س ، واأماني عبدالوهاب عبداهلل �شلي�س.          

�إعالن رقم )322( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدة/ علية ح�شين 
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رقم85777،  القيد  بموجب  الم�شجلة  بويو�شف(،  ا�شم )خباز  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  علي محمد، 

طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شمى )مغ�شلة الم�شاهير( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره1،000  )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ علي فخرالدين محمد جليل العلوي.

�إعالن رقم )323( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

جواد   ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ف للمقاولت(، الم�شجلة بموجب  عبدالح�شين ح�شن علي حميدان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الطنَّ

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  498661، طالبًا تغيير  القيد رقم 

اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: جواد عبدالح�شين ح�شن علي  وبراأ�شمال مقداره3،000  )ثالثة 

.RIPON MIAH FAZLUL HOQUEحميدان، و

�إعالن رقم )324( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

 

/اأ�شغر  ال�شيد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

علي اأكبر ح�شين، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شندي اإنترن�شونال(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

10721، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، ا�شمها التجاري 

)مجموعة �شندي اإنترن�شونال ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة 

لكل من: �شركة )تك�شا�س اإنترنا�شيونال القاب�شة ذ.م.م(، واأ�شغر علي اأكبر ح�شين.

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.

�إعالن رقم )325( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالرحيم 

محمد علي محمود، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )موؤ�ش�شة المدار للتجارة العامة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 31008-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

100،000 دينار)مائة األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ليلى عبدالرحيم محمد  وبراأ�شمال مقداره 

علي العو�شي، وعبدالرحيم محمد علي محمود العو�شي.
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�إعالن رقم )326( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  العلوي،  مو�شى جعفر  ال�شيد  علوي  ال�شيد/  نيابة عن  ت�شامن،  بحرين/  هورووث 

الفرعين رقم )3(  707، طالبين تحويل  القيد رقم  الم�شجلة بموجب  التجارية(،  اليقظة  ا�شم )محالت  تحمل 

ورقم )13( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 25،000 )خم�شة وع�شرون  األف( 

مو�شى  جعفر  ال�شيد  علوي  واأحمد  العلوي،  مو�شى  ال�شيد  علوي  با�شم  لكل من:  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار 

العلوي، واأمجد علوي ال�شيد مو�شى جعفر العلوي.

�إعالن رقم )327( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد 

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

)�شي  �شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

بي اآر اإي اإنك(، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شي بي اآر اإي �شيرفي�شز �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 122025، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة المملوكة لها وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، واإعالن ال�شركة المالكة عن تنازلها 

لة لل�شيد/ با�شم عبا�س الخباز، مالك ال�شركة الم�شماة )365 لال�شت�شارات �شي بي اآر اإي جي  عن ال�شركة المحونَّ

دبليو اإ�س المحدودة �س.�س.و(.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )328( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ت�سامن

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

م�شطفى ح�شن زمزم، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )رام اأب اإيه/ بارت التجارية �س.�س.و(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 118092، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 

وبراأ�شمال مقداره 25،000 )خم�شة وع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد م�شطفى ح�شن 

زمزم، وطاهرة بي محمود اإبراهيم جوكلي، وحامد عبدالحليم حامد عبدالفتاح. 
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�إعالن رقم )329( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ رقية 

عبدالقوي محمد �شالح، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )زاوية البحرين التجارية(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  119713، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القيد رقم 

محمد  عبدالقوي  رقية  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  وخم�شمائة(   )األف   1،500 مقداره  وبراأ�شمال 

�شالح، و�شالح عو�س محمد المالكي.

�إعالن رقم )330( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

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 )منامة ريالتي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 57889، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 

األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عبداهلل يو�شف طالب عبدالغني.      

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.

�إعالن رقم )331( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد فا�شل 

جادر كراطي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شركة اأنوار الديرة العقارية �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 114507، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 600 )�شتمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد فا�شل جادر كراطي، 

و�شالم هالل �شالم الخرمان.

�إعالن رقم )332( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة 

�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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ال�شكل  9027، طالبين تغيير  القيد رقم  الم�شجلة بموجب  التي تحمل ا�شم )بهاتيا هري�س ولبدا�س(،  الت�شامن 

القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره10،000  )ع�شرة اآلف( 

  THARMMAL ANDIPPATTILو محمد،  حاجيه  قمبر  محمد  حمد  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار 

 HASSANو  ،ABDULMANSOOR THALANGARA MOHAMMED KUNHIو  ،HIDAYATHULLA

 .MUHAMMED NISHAM KADAKKALAKAM و ،VALIYAKATH HYDROSE

�إعالن رقم )333( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد علي 

عبداهلل عي�شى القالف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برادات القالف(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  التجارية(  الم�شمى )مملكة القالف  الموؤ�ش�شة،  الثاني من  الفرع  3403، طالًب تحويل 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد 

عبداهلل  علي  محمد  وفا�شل  القالف،  محمد  عبداهلل  علي  محمد  وعي�شى  القالف،  محمد  عي�شى  عبداهلل  علي 

عي�شى القالف، ويو�شف محمد علي عبداهلل عي�شى القالف.  

�إعالن رقم )334( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

 ،4-55415 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  الدولية  )الغنيم  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

اإم كي  )اآر  التجاري  ا�شمها  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

الدولية �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وي�شبح مملوكة ل�شركة )اأبناء را�شد 

الكوهجي القاب�شة ذ.م.م(.       

�إعالن رقم )335( ل�ضنة 2019

 ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل بن 

محمد بن دهيمان الدمنان، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بتروزون الدولية للتجارة والمقاولت 

�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 125259، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
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ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبداهلل 

.NADEEM KHAN MOHAMMED بن محمد بن دهيمان الدمنان، و

     

�إعالن رقم )336( ل�ضنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

�إىل �سركة ذ�ت م�سئوليه حمدودة

 

)كي  �شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

بوينت لخدمات الأعمال ذ.م.م(، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )اآمار 

القاب�شة �س.م.ب/ مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 67958، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك 

بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،155000 )مليون ومائة وخم�شة وخم�شون األف( 

دينار بحريني.


