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 �أمر ملكي رقم )26( ل�سنة 2019

بتعيني رئي�س لديوان الرقابة املالية والإدارية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل�شنة   )16( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  والإدارية،  املالية  الرقابة  ديوان  قانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )49( ل�شنة 2010، 2002، املعدَّ

 

�أمرنا بالآتي:

 �ملادة �لأوىل

ـن معايل ال�شيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة رئي�شًا لديوان الرقابة املالية والإدارية.  ُيـعيَّ

�ملادة �لثانية

ُ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:

بتاريــــــخ: 16 رم�شان 1440هـ

المـوافـق: 21 مـــايـــــــو 2019م
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 قانون رقم )7( ل�سنة 2019

بتنظيم ت�سجيل �ملو�ليد و�لوفيات 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى قانون اجلن�شية البحرينية لعام 1963 وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1970 بتنظيم ت�شجيل املواليد والوفيات وتعديالته،

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

وتعديالته،

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر وتعديالته، 

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،

ل  املعدَّ املركزي،  ال�شكاين  ـِجـل  ال�شِّ �شاأن  يف   1984 ل�شنة   )9( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بالقانون رقم )45( ل�شنة 2006،

�َشـِرية،
ُ
وعلى املر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2000 ب�شاأن احل�شانة الأ

وعلى املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 2000 ب�شاأن تنظيم اإجراءات دعاوى اكت�شاب الأ�شماء 

والألقاب وتعديلها،

وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001،

ـة، وعلى القانون رقم )46( ل�شنة 2006 ب�شاأن بطاقة الَهـِويَّ

وعلى القانون رقم )37( ل�شنة 2012 باإ�شدار قانون الطفل،

وعلى القانون رقم )16( ل�شنة 2014 ب�شاأن حماية معلومات ووثائق الدولة،

وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2014 باإ�شدار قانون موؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيل،

وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2014 ب�شاأن جرائم تقنية املعلومات، 

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

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2017 باإ�شدار قانون الأ�شرة،

وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية 

املعلومات،

وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018،

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

،2018

قنا عليه واأ�شدرناه: ـه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي َنـ�شُّ
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�لف�سل �لأول

تعاريف و�أحكام عامة

مادة )1(

ـنة قريَن ُكـلٍّ منها،  يف تطبيق اأحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّ

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

�لمملكة: مملكة البحرين.

�لهيئـــة: هيئـــة المعلومات والحكومة الإلكترونية، اأو اأية جهـــة اأخرى يناط بها اخت�شا�س تنظيم 

ت�شجيل المواليد والوفيات.

الوزير: الوزير المخت�س ب�شئون الهيئة اأو اأيُّ وزير اآخر ي�شدر بت�شميته مر�شوم.

الرئي�س: الرئي�س التنفيذي للهيئة.

ـ�س لقيد المواليد اأو الوفيات. �ل�سجل: الم�شتند الإلكتروني اأو الورقي المخ�شَّ

�لموظـــف �لمخت�ـــس: موظـــف الهيئة اأو القن�شليـــة اأو ال�شفـــارة اأو مكتب التمثيـــل الدبلوما�شي 

الم�شئول عن قْيـد التبليغ وت�شجيل المواليد والوفيات.

�لطبيـــب �ل�سرعي: الطبيب الذي يتبـــع النيابة العامة والمكلَّـف منها بتحديد �شبب الوفاة وبيان 

ما اإذا كانت جنائية من عدمه.

�لطبيـــب �لمعاِلــــج: الطبيب الب�شري الحا�شل على �شهـــادة الطب من جامعة معتَرف بها، وعلى 

رخ�شة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخـْدمات ال�شحية.

�لمولـــود �لحـــي: المولـــود الـــذي تظهر عليه عالمات الحيـــاة بعد خروجـــه اأو اإخراجه من الأم، 

وذلك ب�شرف النظر عن مدة الحمل.

المولود الميت: المولود الذي ل تظهر عليه عالمات الحياة بعد خروجه اأو اإخراجه من الأم.

�لمولود مجهول �لأبوين: من ل ُيـعلم والداه عند العثور عليه.

�لمولود مجهول �لأب: من ل ُيـعلم والده عند ولدته.

ـف الدائم لجميع الوظائف الحيوية بعد اأية فترة من الحياة. ـَوقُّ الوفاة: التَّ

ـد بح�شب  رها الطبيب المعاِلـج اأو الطبيـــب ال�شرعي اأو الُمـَولِّ �لإخطـــار: وثيقـــة الإثبات التي يحرِّ

الأحوال بواقعة الميالد اأو الوفاة. 

�ل�سخ�س: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري.

�ل�سخ�ـــس �لم�سئـــول قانونـــاً: وي�شمل الطبيب المعاِلـج، الُمـَولِّد، الَقاِبـلـــة، الُمـَولِّدة، الم�شت�شفى، 

المركـــز ال�شحي الـــذي تمت فيه الـــولدة. وفي حالة المولـــود مجهول الأبوين اأيـــة جهة ر�شمية 

لها القانون ا�شتالمه وت�شجيله، اأو اأيُّ �شخ�س اآخر ي�شدر بت�شميته قرار من الوزير. يخوِّ
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مادة )2(

ت�شري اأحكام هذا القانون على املواليد والوفيات التي حتدث داخل اململكة، وعلى املواطنني 

البحرينيني يف حالة وجودهم خارج اململكة.

مادة )3(

ـِجـل كمرجع �شامل لقيد املواليد والوفيات طبقًا ِلـما هو من�شو�س عليه يف هذا  ُيـعتَمـد ال�شِّ

القانون.

مادة )4(

تخت�س الهيئة بالآتي:

ـي وجْمـــع بالغات واإخطارات المواليد والوفيات التي تحـــدث داخل المملكة، وتلك التي  تَلـقِّ  -1

تحـــدث بالخارج عن طريق �شفارات وقن�شليـــات ومكاتب تمثيل المملكة، اأو اأية جهة ر�شمية 

اأخرى مخت�شة.

ت�شجيل واقعات الميالد والوفاة واإ�شدار ال�شهادات الخا�شة بكل منها.  -2

ِحـْفـظ ال�شجالت والإخطارات وجميع الم�شتندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بها، والتي   -3

ُن�سَّ عليها في هذا القانون اأو في اأيِّ قانون اآخر.

اإعادة اإ�شدار اأية وثيقة اأو بيان تم اإن�شاوؤه اأو ِحـْفظه بموجب اأحكام هذا القانون.  -4

التن�شيـــق والتعاون مع كافـــة الجهات العامـــة والخا�شة بغر�س توفير البيانـــات والمعلومات   -5

الالزمة لأداء عمله. 

�لف�سل �لثاين

�إجر�ء�ت تبليغ وقْيـد �ملو�ليد

مادة )5(

ر عن طريق اإخطار امليالد  يجب تبليغ الهيئة عن الطفل املولود حيًا اأو ميتًا خالل املوعد املقرَّ

دها الالئحة التنفيذية،  اأو الوفاة ال�شادر عن ال�شخ�س امل�شئول قانونًا ِوْفـقًا لالإجراءات التي حتدِّ

وُيـ�شرَتط يف الـُمـَبـلِّـغ اأن يكون كامل الأهلية.

ويقوم املوظف املخت�س بقْيـد املولود حيًا اأو ميتًا ب�شجل املواليد اأو الوفيات بعد التاأكد من 

�شحة حدوث الولدة اأو الوفاة ِوْفـقًا لالإجراءات التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير. 
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مادة )6(

يلتزم ال�شخ�س امل�شئول قانونًا بالتبليغ عن املولود جمهول الأب اأو جمهول الأبوين.

وُيقيَّد الطفل جمهول الأب اأو جمهول الأبوين با�شم مفرَت�س، م�شلم الديانة، ول يجوز تغيري 

ا�شمه وَنـ�َشـِبـه اأو ديانته اإل بحكم ق�شائي بات.

مادة )7(

املكلفون بالتبليغ عن امليالد هم:

اأحد والَدي المولود.  -1

اأحد اأقارب المولود البالغين حتى الدرجة الثانية ممن ح�شروا الولدة.  -2

ال�شخ�س الم�شئول قانونًا.  -3

هذه  وتنتفي  م.  املتقدِّ الرتتيب  بح�شب  مبا�شرة  م�شئولية  بالتبليغ  املكلَّـفني  م�شئولية  وتكون 

امل�شئولية بقيام اأحدهم بالتبليغ، ول ُيـقَبـل التبليغ من غري ذي �شفة.

– اإْن  ولقب عائلته  وِجـن�ِشـه  رباعيًا  ا�شمـه  مثـل  املولـود  بيانـات  التبلـيغ  يت�شمـن  اأن  ويجـب 

ُوِجـد – وا�شم والدته ثالثيًا واأية معلومات اأخرى تن�س عليها الالئحة التنفيذية.

مادة )8(

يكون التبليغ عن واقعات امليالد التي تتم داخل اململكة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ 

امليالد، وخالل �شتني يومًا من التاريخ نف�شه لتلك التي حتدث خارج اململكة.

مادة )9(

مبراعاة اأحكام املادة )6( من هذا القانون، يتم اإ�شدار �شهادة ميالد للمولود معلوم الوالدين 

َقـلَّـت مدة  ب�شْرط األ تقل مدة احلمل عن �شتة اأ�شهر قمرية من تاريخ اإبرام عْقد الزواج، فاإْن 

احلْمـل عن املدة املذكورة، اأو اإذا كان املولود جمهول  الأبوين اأو اأيٍّ منهما ل ُيـقبل قْيـد املولود ول 

ت�شدر �شهادة ميالد له اإل بعد اإثبات َنـ�َشـِبه و�شدور حكم ق�شائي بات.

�لف�سل �لثالث

�إجر�ء�ت تبليغ وقْيـد �لوفيات

مادة )10(

فور حدوث حالة وفاة داخل اململكة يقوم املكلَّـف قانونًا باإبالغ الطبيب املعاِلـج لتوقيع الك�شف 
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ر اإخطارًا بذلك ي�شلِّـمه اإىل املكلَّـف قانونًا  ـى، فاإذا ثبت له اأن الوفاة طبيعية يحرِّ الطبي على املتوفَّ

ـى ب�شجل الوفيات. لت�شليمه للموظف املخت�س لقيد املتوفَّ

باإبالغ  يقوم  تكون غري طبيعية  قد  الوفاة  اأن  املعاِلـج يف  الطبيب  ـك  ت�َشـكَّ اإذا  ما  ويف حالة 

د فيه �شبب  اجلهة الق�شائية املخت�شة لتنُدب الطبيب ال�شرعي املخت�س لإعداد تقرير فني يحدِّ

ى على اأن ُيـرِفـق  الوفاة. وتقوم اجلهة الق�شائية املخت�شة باإخطار املوظف املخت�س لقيد املتوفَّ

بالإخطار ن�شخة من تقرير الطبيب ال�شرعي.

باإبالغ  املخت�س  املوظف  يقوم  اململكة  خارج  بحريني  ملواطن  وفاة  حالة  حدوث  حالة  ويف 

قًا على كل منهما من ال�شفارة اأو القن�شلية اأو مكتب التمثيل  الهيئة باإخطار و�شهادة الوفاة م�شدَّ

الدبلوما�شي املخت�س. 

مادة )11(

ُيـكلَّـف بالتبليغ عن الوفاة، اأيٌّ من الأ�شخا�س التايل ذكرهم:

ـى اأو فروعه البالغين اأو اأزواجه اأو اأقاربه حتى الدرجة الثالثة ممن ح�شروا  اأحد اأ�شول المتوفَّ  -1

الوفاة.

ـى في م�شكن واحد من البالغين ولو لم يكن من اأقاربه. من ُيـقيم مع المتوفَّ  -2

ـى. الطبيب المعاِلـج اأو الطبيب ال�شرعي الذي اأجرى الك�شف على المتوفَّ  -3

�شاحـــب المحـــل اأو ال�شخ�س القائـــم باإدارته اإذا ح�شلـــت الوفاة في فنـــدق اأو م�شت�شفى اأو   -4

مدر�شة اأو مكان عمل اأو اأيِّ محل اآخر.

مديـــر موؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيـــل اإذا كانت الوفاة داخل اأحد مراكـــز الموؤ�ش�شة، ول ُيـذَكـر   -5

المكان في �شهادة الوفاة.

الموظف المخت�س حال علمه بواقعة الوفاة التي تحدث خارج المملكة.  -6

م،  املتقدِّ الرتتيب  بح�شب  مبا�شرة  م�شئولية  الوفاة  عن  بالتبليغ  املكلَّـفني  م�شئولية  وتكون 

وتنتفي هذه امل�شئولية اإذا قام اأيٌّ منهم بالتبليغ.

مادة )12(

يكون التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم داخل اململكة خالل اثنتني و�شبعني �شاعة من تاريخ 

الوفاة، وتكون املدة �شتني يومًا من تاريخ الوفاة اإذا حدثت خارج اململكة.
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مادة )13(

اإذا ُعـِثـر على جثة اإن�شان جمهول، يكون التبليغ عنها وقْيـُدها ب�شجل الوفيات طبقًا لالإجراءات 

دها الالئحة التنفيذية. التي حتدِّ

مادة )14(

يف حالة وجود عذر لدى املكلَّـف بالتبليغ عن امليالد اأو الوفاة حال بينه وبني التبليغ خالل 

م املكلَّـف بالتبليغ طلبًا بذلك اإىل الرئي�س خالل موعد  رة مبوجب هذا القانون، يقدِّ املواعيد املقرَّ

ـنًا به هذا العذر ومرَفـقًا به ما يفيد �شداد  ر، مبيَّ اأق�شاه ثالثني يومًا من تاريخ انتهاء امليعاد املقرَّ

الر�شم املقرر.

�شه يف الطلب خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ تقدميه،  ويجب اأن يُبـتَّ الرئي�س اأو َمـن يفوِّ

ـيُّ ثالثني يومًا من تاريخ  ـبًا. ويعترب ُم�شِ ْفـ�س م�شبَّ ويف حالة رْفـ�س الطلب يجب اأن يكون هذا الرَّ

تقدمي الطلب دون اإ�شدار قرار فيه مبثابة رْفـ�س �شمني له.

حكم  �شدور  بعد  اإل  ـى  املتوفَّ اأو  املولود  ـد  يقيَّ ل  �شمنًا  اأو  �شراحًة  الطلب  رْفـ�س  حالة  ويف 

ق�شائي بات.

مادة )15(

يف حالة الوفاة الطبيعية ل يجوز دْفـن اجلثة بغري ت�شريح من الطبيب املعاِلـج، واإذا ُوِجـدت 

ْفـن اإل بعد اإبالغ  ح بالدَّ �شبهة تدل على اأن الوفاة جنائية، اأو ظروف تدعو اإىل ذلك، فال ي�شرَّ

اإيداع الطبيب ال�شرعي  ْفـن بعد  اجلهة الق�شائية املخت�شة، واحل�شول على ت�شريح منها بالدَّ

تقريره. وعلى املوظف امل�شئول عن املقربة عدم ال�شماح بدْفـن اأية جثة اإل بعد ت�َشـلُّمه لت�شريح 

ْفـن. الدَّ

�لف�سل �لر�بع

�حلجية و�سرية �لبيانات

و��ستخر�ج �سهاد�ت �مليلد و�لوفاة

مادة )16(

�شه عند قيام اأيِّ �شخ�س باإيداع م�شتندات اأو بيانات اأو معلومات، اأو  على الرئي�س اأو َمـن يفوِّ

عند طلبه احل�شول على اأيٍّ منها، مبوجب اأحكام هذا القانون اأن  يتاأكد من �شحة ودقة و�شالمة 

باإبالغ  ال�شك يف عدم �شحتها يقوم  املتاحة، ويف حالة  اأو طلُبـه بكافة الطرق  اإيداُعـه  ُيـراد  ما 

النيابة العامة لتخاذ الإجراءات الالزمة ب�شاأنها.
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مادة )17(

ُتـعتَبـر جميع  والبيانات،  املعلومات  ب�شرية  ال�شلة  ذات  القوانني  باأحكام  الإخالل  مع عدم 

الذي  بالَقـدر  اإل  تداولها  اأو  ن�ْشـُرها  اأو  ا�شتعمالها  يجوز  ل  �شرية،  بال�شجل  ـدة  املقيَّ البيانات 

باأعمالها  القيام  من  ر�شمية  جهة  اأية  متكني  لأغرا�س  اأو  ق�شائية،  اإجراءات  مبا�شرة  تقت�شيه 

مة لها. طبقًا للقوانني واللوائح والقرارات املنظِّ

مادة )18(

ُتعترب ال�شجالت التي يتم اإن�شاوؤها اأو ِحـْفـُظها طبقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك ال�شهادات 

الر�شمية  الوثائق  هي  لأحكامه،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  للوائح  طبقًا  امل�شتخَرجة  وال�شور 

الوحيدة لإثبات البيانات التي احتوتها.

ول يجوز تغيري اأيٍّ من بيانات ال�شجل اإل مبوجب حكم ق�شائي بات. 

مادة )19(

ـى اأو  لكل ذي �شفة احلق يف ا�شتخراج �شهادة ميالد اأو وفاة تتعلق بال�شخ�س املولود اأو املتوفَّ

نه الالئحة التنفيذية. باأ�شوله اأو بفروعه اأو باأزواجه، وذلك على النحو الذي تبيِّ

�لف�سل �خلام�س

�لر�سوم

مادة )20(

ـلها الهيئة  ُيـ�شِدر الوزير – بعد موافقة جمل�س الوزراء - قرارًا بتحديد الر�شوم التي ُتـَحـ�شِّ

تنفيذًا لأحكام  ال�شادرة  والقرارات  للوائح  امل�شتخَرجة طبقًا  وال�شور  ال�شهادات  اإ�شدار  نظري 

هذا القانون، وكذلك الإفادات والبيانات ب�شاأن املواليد والوفيات والتاأخري يف التبليغ عنها بعذر. 

وي�شتمر العمل بالر�شوم ال�شارية حلني �شدور قرار الوزير بالر�شوم اجلديدة طبقًا لأحكام هذا 

القانون.

�لف�سل �ل�ساد�س

�لعقوبات 

مادة )21(

يعاَقـب  اآخر  قانون  اأيُّ  اأو  العقوبات  قانون  عليها  ين�س  اأ�شد  عقوبة  باأية  الإخالل  عدم  مع 

باحلب�س، وبالغرامة التي ل تتجاوز خم�شمائة دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، ُكـلُّ َمن ارتكب 

اأيًا من الأفعال الآتية:

ى بال�شجل  ـب على ذلك قْيـد المولـــود اأو المتوفَّ ـى، وترتَّ اأبلـــغ ب�شـــوء ق�شد عن مولـــود اأو متوفَّ  -1
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اأكثر من مرة.

م عْمـدًا بيانـــات غير �شحيحة اأو لجاأ اإلى طـــرق احتيالية اأو و�شائل غيـــر م�شروعة لقْيـد  قـــدَّ  -2

ـى في ال�شجل. مولود اأو متوفَّ

وتحكم المحكمة ب�شْطـب القيد الذي يثبت عدم �شحته.  

تخلَّـف عن التبليغ، وهو مكلَّف قانونًا بذلك، اأو رَفـ�س تقديم البيانات المطلوبة بموجب هذا   -3

القانون، اأو رَفـ�س الح�شور لالإدلء بالمعلومات المطلوبة.

اأحدث تغييرًا في البيانات الواردة في ال�شجل بدون حكم ق�شائي بات.  -4

ــــب في اإتالف اأو �شياع ال�شجالت، وما يتعلق بها من م�شتندات محفوظة  اأتلـــف عْمـدًا اأو ت�شبَّ  -5

بموجب اأحكام هذا القانون.

خالف اأحكام المادة )15( من هذا القانون.  -6

�لف�سل �ل�سابع

�أحكام ختامية وتنفيذية

مادة )22(

ُيلغى املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1970 بتنظيم ت�شجيل املواليد والوفيات، كما ُيلغى كل 

ن�س يخالف اأحكام هذا القانون.

مادة )23(

ُيـ�شِدر رئي�س جمل�س الوزراء، الالئحة التنفيذية لهذا القانون، خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ 

العمل به.

مادة )24(

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

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 14 رم�شان 1440هـ

الموافق:  19 مـايــــــــو 2019م
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 قانون رقم )8( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تعديل �ملادة )11( من �لقانون رقم )58( ل�سنة 2006

ب�ساأن حماية �ملجتمع من �لأعمال �لإرهابية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم ال�شحافة والطباعة والن�شر،

وعلى قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية الـ�شادر بـالقانون رقم )58( ل�شنة 2006 

وتعديالته،

قنا عليه واأ�شدرناه: ـه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ِنـ�شُّ

�ملادة �لأوىل

ب�شاأن حماية املجتمع من   2006 ل�شنة  القانون رقم )58(  املادة )11( من  ُي�شتبَدل بن�س 

الأعمال الإرهابية، الن�س الآتي:

:)11( "مادة 
األفي دينار ول  يعاَقب بال�شجن مدة ل تزيد على خم�س �شنوات وبالغرامة التي ل تقل عن 

تزيد على خم�شة اآلف دينار كل َمـن قام باأية و�شيلة بالرتويج اأو التمجيد اأو التعظيم اأو التربير 

ـل ن�شاطًا اإرهابيًا معاَقـبًا عليه، �شواء كان ذلك داخل اململكة  اأو التحبيذ اأو الت�شجيع لأعمال ت�شكِّ

اأو خارجها.

ويعاَقب بال�شجن مدة ل تزيد على خم�س �شنوات كل َمـن حاز اأو اأحرز بالذات اأو بالوا�شطة 

ـد  بق�شْ ذلك  كان  متى  ال�شابقة،  الفقرة  يف  عليها  املن�شو�س  الأفعال  من  اأيًا  يت�شمن  رًا  حمرَّ

اأية و�شيلة من  اأو بالوا�شطة  اأو اأحرز بالذات  اأو اإْطالع الغري عليه، وكذلك كل َمن حاز  التوزيع 

ت لال�شتعمال ولو ب�شفة  و�شائل الطبع اأو الت�شجيل اأو العالنية اأيًا كان نوعها، ا�شُتـعِملت اأو اأعدَّ

وقتية لطبع اأو ت�شجيل اأو اإذاعة اأيٍّ من تلك الأفعال."

�ملادة �لثانية

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

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

 ملك مملكة �لبحرين

 حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 16 رم�شان 1440هـ

الموافق: 21 مــايـــــــو 2019م
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 مر�سوم رقم )39( ل�سنة 2019

بتنظيم هيئة تنظيم �سوق �لعمل

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل وتعديالته،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ـم هيئة تنظيم �شوق العمل، على النحو الآتي: ُتنظَّ

 جمل�س الإدارة، ويتبعه:

 الرئي�س التنفيذي، وتتبعه:

�أوًل: اإدارة ال�شيا�شات ومعلومات ال�شوق.

ـلمات والحماية. ثانياً: اإدارة التَّـظَّ

ثالثاً: اإدارة الت�شال.

رابعاً: نائب الرئي�س التنفيذي للموارد والِخـْدمات )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:

 1 - اإدارة الموارد المالية.

 2 - اإدارة الموارد الب�شرية.

 3 - اإدارة ِخـْدمات اأ�شحاب الأعمال.

 4 - اإدارة ِخـْدمات الوافدين.

 5 - اإدارة ال�شئون القانونية.

خام�ساً: نائب الرئي�س التنفيذي للعمليات وُنـُظـم المعلومات )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:

 1 - اإدارة معالجة الطلبات.

 2 - اإدارة التدقيق والتطوير.

 3 - اإدارة تطوير البرامج.

 4 - اإدارة ُنـُظـم المعلومات.

 5 - اإدارة حماية الأجور.

ـْبـط القانوني )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:  �ساد�ساً: نائب الرئي�س التنفيذي لل�شَّ
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 1 - اإدارة التراخي�س.

 2 - اإدارة التفتي�س الوقائي.

 3 - اإدارة التفتي�س العمالي.

�ملادة �لثانية

ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا املر�شوم.

�ملادة �لثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، ُوين�َشر 

يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 16 رم�شان 1440هـ

الموافق: 21  مــايــــــو 2019م
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 مر�سوم رقم )40( ل�سنة 2019

باإعادة ت�سكيل جمل�س �إد�رة �لهيئة �لوطنية للنِّـْفـط و�لغاز

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

بعد الطالع على الد�شتور ،

ْفط والغاز  وعلى القانون رقم )10( ل�شنة 2006 ب�شاأن مهام واخت�شا�شات الهيئة الوطنية للنِّ

املن�شاأة باملر�شوم رقم )63( ل�شنة 2005، وتعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 

1999 باإن�شاء �شركة ِنـْفـط البحرين، 

ْفط والغاز، وعلى املر�شوم رقم )63( ل�شنة 2005 باإن�شاء الهيئة الوطنية للنِّ

ْفط والغاز  للنِّ اإدارة الهيئة الوطنية  2005 بت�شكيل جمل�س  وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 

وحتديد اأغرا�شها واخت�شا�شاتها وتعديالته ،

ْفط  للنِّ الهيئة الوطنية  اإدارة  باإعادة ت�شكيل جمل�س   2015 ل�شنة  وعلى املر�شوم رقم )19( 

والغاز،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )61( ل�شنة 2018 بت�شكيل الوزارة،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

 ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ْفط والغاز برئا�شة معايل ال�شيخ حممد بن خليفة  ُيعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنِّ

ـْفط، وع�شوية كل من:  اآل خليفة وزير النِّ

1( معالي ال�شيخ �شلمان بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة. 

2( ال�شيد خالد عمرو الرميحي .

3( ال�شيخ طارق بن محمد اآل خليفة.

4( الدكتور فايز ها�شم ال�شادة.

5( المهند�س في�شل محمد المحرو�س.

6( الدكتور داُود ن�شيف.

وتكون مدة ع�شوية اأع�شاء جمل�س الإدارة ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة. 
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�ملادة �لثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل 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�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 16 رم�شان 1440هـ

الموافق: 21  مــايــــــو 2019م
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 قرار رقم )7( ل�سنة 2019

باإعادة ت�سكيل جمل�س �إد�رة معهد �لإد�رة �لعامة

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على املر�شوم رقم )65( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم معهد الإدارة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2013 باإعادة تنظيم معهد الإدارة العامة،

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة معهد الإدارة العامة،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س اإدارة معهد الإدارة العامة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة معهد الإدارة العامة برئا�شة رئي�س ديوان اخلدمة املدنية، وع�شوية 

كل من:

1( مدير عام معهد الإدارة العامة.

2( الوكيل الم�شاعد للموارد الب�شرية بوزارة التربية والتعليم.

3( الوكيل الم�شاعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية والقت�شاد الوطني.

4( الوكيل الم�شاعد للموارد والِخْدمات بوزارة ال�شحة.

5( ال�شيد عدنان عبدالرزاق المحمود، ممثاًل عن القطاع الخا�س.

وتكون مدة ع�شويتهم يف املجل�س اأربع �شنوات.

�ملادة �لثانية

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

 

�ملادة �لثالثة

يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  اعتبارًا  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  املعنيني  على 

اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

 

�شدر بتاريخ: 14 رم�شان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 19 مــايــــــــو 2019م 
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 قرار رقم )8( ل�سنة 2019

 بتعديل بع�س �أحكام �لقر�ر رقم )17( ل�سنة 2009

 باإن�ساء وت�سكيل �للجنة �لتن�سيقية �لعليا

بني �ملجال�س �لبلدية و�لوز�ر�ت �ملعنية

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

العمراين وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال يف وزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراين،

وعلى املر�شوم رقم )60( ل�شنة 2018 بت�شكيل جمل�س اأمانة العا�شمة،

وعلى املر�شوم رقم )61( ل�شنة 2018 بت�شكيل الوزارة،

وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2009 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة التن�شيقية العليا بني املجال�س 

ل بالقرار رقم )23( ل�شنة 2015، البلدية والوزارات املعنية، املعدَّ

وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر �لآتي:

مادة )1(

اللجنة  وت�شكيل  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )17( رقم  القرار  من  الأوىل  املادة  بن�س  ُي�شتبَدل 

التن�شيقية العليا بني املجال�س البلدية والوزارات املعنية، الن�س الآتي:

" تن�شاأ جلنة ت�شمى )اللجنة التن�شيقية العليا بني املجال�س البلدية وجمل�س اأمانة العا�شمة 
وبني الوزارات املعنية(، وي�شار اإليها يف هذا القرار بكلمة اللجنة.  

العمراين، وع�شوية كل  البلديات والتخطيط  الأ�شغال و�شئون  اللجنة برئا�شة وزير  ـل  ت�شكَّ  

من:

1- وكيل الوزارة ل�شئون البلديات.                            نائبًا للرئي�س. 

2- وكيل الوزارة ل�شئون الأ�شغال.

3-  وكيل وزارة التربية والتعليم. 

4- وكيل وزارة الإ�شكان.

5-  وكيل وزارة ال�شحة.
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6-  الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء.

7- رئي�س مجل�س اأمانة العا�شمة.

8- رئي�س المجل�س البلدي لبلدية المحرق.

9- رئي�س المجل�س البلدي لبلدية المنطقة ال�شمالية.

10- رئي�س المجل�س البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية. 

د مدة ع�شوية اأع�شاء اللجنة مبدة دور انعقاد جمل�س اأمانة العا�شمة واملجال�س البلدية،  وحتدَّ

ويجوز للجنة دعوة وكالء الوزارات الأخرى، وال�شتعانة مبن تراه منا�شبًا لأداء اأعمالها - كلما 

اقت�شت احلاجة ذلك - دون اأن يكون لهم �شوت معدود يف مداولت اللجنة."

مادة )2(

ُت�شتبَدل عبارة "باإن�شاء وت�شكيل اللجنة التن�شيقية العليا بني املجال�س البلدية وجمل�س اأمانة 

العا�شمة وبني الوزارات املعنية" بعبارة "باإن�شاء وت�شكيل اللجنة التن�شيقية العليا بني املجال�س 

وت�شكيل  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )17( رقم  القرار  عنوان  يف  املعنية" الواردة  والوزارات  البلدية 

اللجنة التن�شيقية العليا بني املجال�س البلدية والوزارات املعنية. 

مادة )3(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

 

مادة )4(

 - يخ�شه  فيما  كل   - والوزراء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزير  على 

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

 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 رم�شان 1440هـ 

الـمـــوافـــــــق: 21 مـايــــــــــو 2019م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قرار رقم )45( ل�سنة 2019

ب�ساأن ��ستبد�ل ع�سوية يف �للجنة �لوطنية للإر�ساد و�لتوجيه �ملهني

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

2007 ب�شاأن التدريب املهني، وبالأخ�س املادة  بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�شنة 

)20( منه،

ل  املعدَّ  ،2012 ل�شنة   )36( رقم  بالقانون  ال�شادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون  وعلى 

بالقانون رقم )31( ل�شنة 2014،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني 

وحتديد اخت�شا�شاتها، وتعديالته،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُي�شتبَدل بالبند )17( من املادة )1( من القرار رقم )3( ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة 

الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني، البند الآتي:

"17- حمد محمد ال�شبيعي،   نائب رئي�س التحاد للتدريب والتثقيف العمالي – التحاد الحر 
لنقابات عمال البحرين."

مادة )2(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 14 رم�شان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 20 مــــايــــــو 2019م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )117( ل�سنة 2019

 بتعديل �ملادة )1( من �لقر�ر رقم )70( ل�سنة 2018 

ب�ساأن �إعادة ت�سكيل جلنة تثمني �لعقار�ت �مل�ستملَكة للمنفعة �لعامة 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، 

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

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

وعلى القرار رقم )81( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتمَلكة للمنفعة 

العامة ونظام عملها وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )70( ل�شنة 2018 باإعادة ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتمَلكة للمنفعة 

العامة وتعديالته، 

وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية برت�شيح ممثليها،

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

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

من  الأوىل  املادة  من  و)13(  و)11(  و)10(  و)9(  و)5(   )4( البنود  بن�شو�س  ُت�شتبَدل 

للمنفعة  امل�شتمَلكة  العقارات  تثمني  جلنة  ت�شكيل  اإعادة  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )70( رقم  القرار 

العامة، الن�شو�س الآتية:

"4- ال�شيدة لطيفة عبداهلل الدو�شري    رئي�س م�شاريع الِخْدمات القت�شادية والإدارة  
العامة – وزارة المالية والقت�شاد الوطني        

ع�شوًا         

   – 5- المهند�س �شاهين عبداهلل الم�شاحكة   مهند�س في ق�شم هند�شة التكاليف 

       وزارة الإ�شكان     

ع�شوًا        
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ممثل عن غرفة تجارة و�شناعة البحرين   9- ال�شيد محمد منير اليعقوبي   

ع�شوًا        

خبير عقاري – جمعية العقاريين البحرينية   10- ال�شيد عبدالكريم عبدالرحمن ال�شادة  

ع�شوًا        

خبير عقاري – جمعية العقاريين البحرينية   11- ال�شيد عبدالعزيز اأحمد العالي   

ع�شوًا        

13- ال�شيد مازن محمد الحداد              اأخ�شائي درا�شات عمراني اأول – هيئة   

               التخطيط والتطوير العمراني )معاون اإداري(  

                            اإداري 

�ملادة �لثانية

تكون مدة الأع�شاء امل�شار اإليهم يف املادة الأوىل من هذا القرار �شنتني. 

�ملادة �لثالثة

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

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

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 17  رم�شان 1440هـ 

الـمــوافــــــــق: 22  مــايــــــــو 2019م 
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 وز�رة �ملالية و�لقت�ساد �لوطني

 قرار رقم )8( ل�سنة 2019

ـَظـلُّـمات و�لعرت��سات �ل�سريبية  بت�سكيل جلنة فْحـ�س �لتَّ

 

وزير المالية والقت�شاد الوطني:

بعد الطالع على قانون �شريبة القيمة امل�شافة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 

2018، وعلى الأخ�س املادة )66( منه،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون �شريبة القيمة امل�شافة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( 

ل�شنة 2018، ال�شادرة بالقرار رقم )12( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة )95( منها،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

عي�شى  �شلمان  ال�شيد/  برئا�شة  ال�شريبية  والعرتا�شات  مات  ـَظـلُـّ التَّ فْحـ�س  جلنة  ل  ُت�شكَّ

فليفل، وع�شوية كل من:

1- ال�شيد/ يو�شف عبدالح�شين خلف.

ـادي. 2- الدكتور/ مال اهلل جعفر الحمَّ

3- ال�شيدة/ اإلهام علي ح�شن.

4- الدكتور/ اأحمد اإبراهيم محمد البلو�شي. 

5- ال�شيدة/ هيام محمد العو�شي. 

وتكون مدة ع�شوية اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى. 

 

�ملادة �لثانية

على املعنيني – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ملالية و�لقت�ساد �لوطني

�سلمان بن خليفة �آل خليفة                        

�شدر بتاريخ: 17 رم�شان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 22 مــايــــــــو 2019م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قرار رقم )32( ل�سنة 2019 

 ب�ساأن �ملو�فقة على طلب بنك �إنف�ستكورب �س.م.ب

لتحويل جزء من �أعماله �إىل �إنف�ستكورب للِخـْدمات �ملالية �س.م.ب )م(، 

موؤ�س�سة ��ستثمار من �لفئة )1(

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 الَبـتِّ يف طلبات البنوك لتحويل الأعمال امل�شرفية يف مملكة 

البحرين، ال�شادرة بالقرار رقم )33( ل�شنة 2012،

بنك  من  م  املقدَّ الطلب  ب�شاأن  املركزي  البحرين  م�شرف  من  ال�شادر  الإعالن  وعلى 

اإنف�شتكورب �س.م.ب لتحويل جزء من اأعماله اإىل اإنف�شتكورب للِخـْدمات املالية �س.م.ب )م(، 

موؤ�ش�شة ا�شتثمار من الفئة )1(، املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، العدد )3406( بتاريخ 14 فرباير 

2019 ويف جريدتني حمليتني،

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي للرقابة امل�شرفية، 

قرر �لآتي:

مادة )1(

م من بنك اإنف�شتكورب �س.م.ب بتحويل الأعمال اخلا�شعة للرقابة يف  ووفق على الطلب املقدَّ

مملكة البحرين، وعلى وجه اخل�شو�س الت�شويق لعمالء اخلليج والإدارة واخِلـْدمات ال�شت�شارية 

اإنف�شتكورب  اإىل  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  اخلا�شة  الأ�شهم  يف  لال�شتثمار 

للِخـْدمات املالية �س.م.ب )م(، موؤ�ش�شة ا�شتثمار من الفئة )1(.

مادة )2(

تاريخ  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  املركزي  البحرين  املعنية مب�شرف  الإدارات  على 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 15 رم�شان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 20 مــايــــــــو 2019م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعلنات مركز �مل�ستثمرين    

�إعلن رقم )444( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

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

من�شور علي نعمة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات همزة الو�شل لتطوير مبيعات ال�شركات(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 70684-3، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ اإيمان عبا�س عثمان.

�إعلن رقم )445( ل�سنة 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/ عبدالحميد 

محمود محمد محمود المال، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عبدالحميد محمود مال محمد محمود(، 

)الفيحاء  والم�شمى  الموؤ�ش�شة  من   )21( رقــم  الفرع  تحويل  طالبًا   ،13801- رقــم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

للمقاولت( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، 

وتكون مملوكة لكل من: عبدالحميد محمود محمد محمود المال، و  SABU THOMAS، SUSAN KOSHY، و

.FEBA ELIZABETH SABU

�إعلن رقم )446( ل�سنة 2019

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

�إىل �سركة ت�سامن 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للمقاولت  ال�شالم  )مدينه  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

109587-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

 MUHAMMEDو راجا عبدال�شادق،  اأختر عبدالمالك  نورين  لكل من:  وت�شبح مملوكة  دينار بحريني،  )األف( 

.BASHEER KOLIKKATTI KUNNUMMEL
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�إعلن رقم )447( ل�سنة 2019

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

�إىل �سركة �ل�سخ�س �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 )الخطوة الذكية للدرا�شات وال�شت�شارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 75190، 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/ محمد يا�شر محمود عمرو.    

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.

�إعلن رقم )448( ل�سنة 2019

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

 �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 

 SONAM SANJAY يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه

RATHOD، مالك ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مجوهرات رما ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 44447، معلنًا تنازله عن كامل ح�ش�شه في ال�شركة لل�شيد/ روبرت جون مالكوم فرني�س روبرت اإلبرت 

 20،000 وبراأ�شمال مقداره  الواحد،  ال�شخ�س  اإلى �شركة  بتحويلها  القانوني وذلك  �شكلها  تغيير  فليب�س، وطالبًا 

)ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة للمتناَزل له. 

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.

�إعلن رقم )449( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

ح�شن اأختر علي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شويفت للخدمات الإدارية �س.�س.و(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،124370 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000  )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من  نازمول ح�شن اأختر علي، و

.TEHSEEN IQBAL
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�إعلن رقم )450( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ت�سامن

 

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

كامل الحديثي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )زيت وزعتر للمواد الغذائية(، الم�شجلة بموجب القيد 

اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره  107083، طالبًا تحويل الفرعين رقم )1( ورقم )3(  رقم 

وب�شير عبدالكريم محمد  �شامر زكريا �شادق قفي�شه،  لكل من:  1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة 

عفوني.

�إعلن رقم )451( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

�شركة  موؤ�ش�شو  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

القانوني  ال�شكل  تغيير  56409، طالبين  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب.  متنزه عذاري  )تطوير 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة تطوير متنزه عذاري ذ.م.م(، 

وتخفي�س راأ�شمالها من 7،500،000 اإلى 5،000 دينار، وت�شبح مملوكة لكل من: �شركة ال�شتثمارات ال�شناعية 

وال�شركة  �س.م.ك،  العقارية  التجارية  وال�شركة  مقفلة،  �س.م.ك.  الأ�شواق  مجمعات  و�شركة  �س.م.ك،  والمالية 

الثامنة ع�شرة لإدارة الم�شاريع ذ.م.م، واإنوف�شت �س.م.ب عامة. 

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.

�إعلن رقم )452( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 

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

بيبي محمد �شريف محمد فتح محمد رحمت، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة كول اأند كومفورت 

للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،123014 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  المكيفات(،  و�شيانة  الكهربائية 

1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة  اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  وذلك بتحويلها 

.   SHAMIM AKHTAR MUHAMMAD HANIF/لل�شيد
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�إعلن رقم )453( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

محمد جا�شم عبداهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فينو�س لالأدوات الكهربائية(، الم�شجلة بموجب 

ذات  �شركة  اإلى  لل�شالمة(  بيرت  )اإك�س  الم�شمى  الموؤ�ش�شة  من  الثالث  الفرع  تحويل  طالبًا   ،58811 رقم  القيد 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح ال�شركة مملوكة 

.LALU SREEDHARANلكل من: محمد جعفر محمد جا�شم، وكريم اأمير�شا ت�شوليبرامبل عبدول، و

�إعلن رقم )454( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 

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

علي مو�شى الميل، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون جوردن للتجميل(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 66030، طالبة تحويل الفرع العا�شر من الموؤ�ش�شة الم�شمى )ري�س بري �شكول( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد 

قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 50 )خم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ اأمينة اأحمد �شعيد مال 

ح�شين اآل رحمه.

�إعلن رقم )455( ل�سنة 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/ اأيوب محمد 

يا�شين محمد يون�س محمد اأن�شاري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بلو اأوك للمقاولت(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،99910 رقم  القيد  بموجب 

محدودة ا�شمها التجاري )�شركة  بلو اأوك للمقاولت ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، 

.SANTHI BHUSHAN KARREوتكون مملوكة لكل من: اأيوب محمد يا�شين محمد يون�س محمد اأن�شاري، 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.
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�إعلن رقم )456( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

�شعيد بن عبدالرحمن القحطاني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )هاجل للتجارة العامة(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،130001 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد ح�شن عبداهلل، 

وعلي بن �شعيد بن عبدالرحمن القحطاني. 

�إعلن رقم )457( ل�سنة 2019

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

�إىل موؤ�س�سة 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 )فونيك�س ون كافيه ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 2-91151، 

اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ بدرية  اإلى  طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

عبداللطيف ح�شن محمد، ومبا�شرتها القيام بمتابعة اإجراءات التحويل.

�إعلن رقم )458( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للتجارة(،  ا�شم )يم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الغتم  اأحمد  بن  عبداهلل 

13639-8، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 IRSHAD HUSSAIN IQTEDAR من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شه   5،000 مقداره 

.MOHAMMAD AAMIR MOHAMMAD ARSHADو ،HUSSAIN

�إعلن رقم )459( ل�سنة 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/ عبدالر�شول 
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بموجب  الم�شجلة  للعقارات(،  ر  الدُّ )بوابة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اإبراهيم،  عبداهلل  كاظم 

القيد رقم 93167-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

عبداهلل  كاظم  عبدالر�شول  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال 

راع.  اإبراهيم، و�شهام اأحمد محمد الزَّ

�إعلن رقم )460( ل�سنة 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/ عبير 

بموجب  الم�شجلة  الأندل�س(،  ق�شور  )مقاولت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ريا�س محمود مطر، 

القيد رقم 83034، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها 

اآلف( دينار بحريني،  10،000 )ع�شرة  التجاري )�شركة مقاولت ق�شور الأندل�س ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 

وت�شبح مملوكة لكل من: �شامية عيد فرحات حجازي، ومحمد يا�شر محمد علي ف�شتق، ويمن محمد �شبحى طباخ، 

ومحمد موؤيد محمد يا�شر ف�شتق.   

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.

�إعلن رقم )461( ل�سنة 2019

ب�ساأن تخفي�س ر�أ�سمال �سركة 

)تخزين للم�ستودعات و�ملخازن )تخزين( �س.م.ب/ مقفلة(

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

مقفلة(،  �س.م.ب  )تخزين(  والمخازن  للم�شتودعات  )تخزين  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 73466-1، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 13،500،000.00 دولر اأمريكي 

اإلى 12،500،000.00 دولر اأمريكي.

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.


