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 اأمر ملكي رقم )30( ل�سنة 2019

 بتكليف ويل العهد نائب القائد الأعلى

القيام مبهام احلكم

ملك مملكة البحرين� نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة  

بعد الطالع على الد�شتور،

 

اأمرنا بالآتي:

 املادة الأوىل

 ُيعهد اإىل ويلِّ عهِدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن 

ا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج. عي�شى اآل خليفة، القيام مبهام احلكم نيابة عنَّ

املادة الثانية

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

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــــخ: 25 رم�شان 1440هـ

المـوافـق: 30 مــــايــــــو 2019م
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 قانون رقم )11( ل�سنة 2019

باعتماد امليزانية العامة للدولة لل�سنتني املاليتني 2019 و2020

ملك مملكة البحرين�  نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة   

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1977 باإ�شدار �شندات التنمية، وتعديالته، 

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة، وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )28( ل�شنة 2006 ب�شاأن الحتياطي لالأجيال القادمة، 

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

مادة )1(

ر اإيرادات الدولة يف ميزانية ال�شنتني املاليتني 2019 و2020 مببلغ )5.762.194.913(  ُتقدَّ

وت�شعمائة  األفًا  وت�شعني  واأربعة  ومائة  مليونًا  و�شتني  واثنني  و�شبعمائة  مليارات  )خم�شة  دينارًا 

دينارًا   )2.815.701.359( مبلغ   2019 املالية  ال�شنة  ن�شيب  يكون  دينارًا(،  ع�شر  وثالثة 

وخم�شني  وت�شعة  وثالثمائة  األف  وواحد  و�شبعمائة  مليونًا  ع�شر  وخم�شة  وثمامنائة  )مليارين 

دينارًا(، ون�شيب ال�شنة املالية 2020 )2.946.493.554( دينارًا )مليارين وت�شعمائة و�شتة 

واأربعني مليونًا واأربعمائة وثالثة وت�شعني األفًا وخم�شمائة واأربعة وخم�شني دينارًا(، ِوْفقًا للجدولني 

رقمي )1( و )2( املرافقني لهذا القانون. 

مادة )2(

مببلغ  و2020   2019 املاليتني  ال�شنتني  ميزانية  يف  للدولة  الإجمالية  امل�شروفات  ر  ُتقدَّ

)7.058.869.660( دينارًا )�شبعة مليارات وثمانية وخم�شني مليونًا وثمامنائة وت�شعة و�شتني 

 )3.511.667.330( مبلغ   2019 املالية  ال�شنة  ن�شيب  يكون  دينارًا(،  و�شتني  و�شتمائة  األفًا 

وثالثمائة  األفًا  و�شتني  و�شبعة  و�شتمائة  مليونًا  ع�شر  واأحد  وخم�شمائة  مليارات  )ثالثة  دينارًا 

وثالثني دينارًا(، ون�شيب ال�شنة املالية 2020 مبلغ )3.547.202.330( دينارًا )ثالثة مليارات 

وخم�شمائة و�شبعة واأربعني مليونًا ومائتني واثنني األف وثالثمائة وثالثني دينارًا(، ِوْفقًا للجدول 

رقـم )1( املرافق لهذا القانون.
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مادة )3(

مببلغ  و2020   2019 املاليتني  ال�شنتني  ميزانية  يف  للدولة  املتكررة  امل�شروفات  ُتقدر 

)6.658.869.660( دينار )�شتة مليارات و�شتمائة وثمانية وخم�شني مليونًا وثمامنائة وت�شعة 

و�شتني األفًا و�شتمائة و�شتني دينارًا(، يكون ن�شيب ال�شنة املالية 2019 مبلغ )3.311.667.330( 

وثالثمائة  األفًا  و�شتني  و�شبعة  و�شتمائة  مليونًا  ع�شر  واأحد  وثالثمائة  مليارات  )ثالثة  دينار 

وثالثني دينارًا(، ون�شيب ال�شنة املالية 2020 مبلغ )3.347.202.330( دينار )ثالثة مليارات 

وثالثمائة و�شبعة واأربعني مليونًا ومائتني واثنني األف وثالثمائة وثالثني دينارًا(، وفقًا للجدولني 

رقمي )1( و )3( املرافقني لهذا القانون.

مادة )4(

مببلغ  و2020   2019 املاليتني  ال�شنتني  ميزانية  يف  للدولة  امل�شاريع  م�شروفات  ُتقدر 

مبلغ   2019 املالية  ال�شنة  ن�شيب  يكون  دينار(،  مليون  )اأربعمائة  دينار   )400.000.000(

)200.000.000( دينار )مائتي مليون دينار(، وذات املبلغ لل�شنة املالية 2020 وفقًا للجدولني 

رقمي )1( و )4( املرافقني لهذا القانون.

مادة )5(

ُتقدر املبالغ املُحولة من اإيرادات النفط اإىل ح�شاب احتياطي الأجيال القادمة يف ميزانية 

ومائة  مليونًا  واأربعني  )واحد  دينار   )41.172.000( مببلغ   2020 و   2019 املاليتني  ال�شنتني 

دينار   )20.586.000( مبلغ   2019 املالية  ال�شنة  ن�شيب  يكون  دينار(،  األف  و�شبعني  واثنني 

)ع�شرين مليونًا و خم�شمائة و�شتة وثمانني األف دينار(، وذات املبلغ لل�شنة املالية 2020، وفقًا 

للجدول رقم )1( املرافق لهذا القانون.

مادة )6(

ُيقدر العجز يف ميزانية الدولة لل�شنتني املاليتني 2019 و2020 مببلغ )1.296.674.747( 

و�شبعة  و�شبعمائة  األفًا  و�شبعني  واأربعة  و�شتمائة  مليونًا  وت�شعني  و�شتة  ومائتني  )مليار   دينار 

)�شتمائة  دينار   )695.965.971( مبلغ   2019 املالية  ال�شنة  ن�شيب  يكون  دينارًا(،  واأربعني 

وخم�شة وت�شعني مليونًا وت�شعمائة وخم�شة و�شتني األفًا وت�شعمائة وواحد و�شبعني دينارًا(، ون�شيب 

اآلف  وثمانية  و�شبعمائة  مليون  )�شتمائة  دينار   )600.708.776( مبلغ   2020 املالية  ال�شنة 

و�شبعمائة و�شتة و�شبعني دينارًا(، وفقًا للجدول رقم )1( املرافق لهذا القانون، على اأن ُيغطى 

العجز بالقرتا�س من املوؤ�ش�شات املالية وال�شناديق العربية والإ�شالمية.
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مادة )7(

ـل جميع الإيرادات الواردة يف اجلدول رقم )2( املرافق لهذا القانون طبقًا للت�شريعات  ـ�شَّ ُتَ

والأنظمة املالية، وتودع جميعها يف احل�شاب العمومي، كما تنَفق امل�شروفات الواردة يف اجلدولني 

رقمي )3( و )4( املرافقني لهذا القانون طبقًا للت�شريعات والأنظمة املالية.

مادة )8(

املاليتني  لل�شنتني  لها  املعتَمدة  امليزانيات  يف  العا�شمة  واأمانة  البلديات  اإيرادات  ر  ُتقدَّ

ن�شيب  يكون  دينار(،  وخم�شة ماليني  )مائتني  دينار  و2020 مببلغ )205.000.000(   2019

2019 مبلغ )100.000.000( دينار )مائة مليون دينار(، ويكون ن�شيب ال�شنة  ال�شنة املالية 

ر امل�شروفات  املالية 2020 مبلغ )105.000.000( دينار )مائة وخم�شة ماليني دينار(. وُتقدَّ

الإجمالية للبلديات واأمانة العا�شمة يف امليزانيات املعتَمدة لها لل�شنتني املاليتني 2019 و2020 

دينار(،  اآلف  وثالثة  وثالثمائة  مليونًا  واأربعني  وواحد  )مائة  دينار   )141.303.000( مببلغ 

يكون ن�شيب ال�شنة املالية 2019 مبلغ )68.435.000( دينار )ثمانية و�شتني مليونًا واأربعمائة 

وخم�شة وثالثني األف دينار(، ون�شيب ال�شنة املالية 2020 مبلغ )72.868.000( دينار )اثنني 

و�شبعني مليونًا وثمامنائة وثمانية و�شتني األف دينار(، وذلك ِوْفقًا للجدول رقم )5( املرافق لهذا 

ذ ميزانية البلديات واأمانة العا�شمة ِوْفقًا لأحكام قانون البلديات. القانون. وتنفَّ

مادة )9(

ل وزير املالية والقت�شاد الوطني، اأثناء تنفيذ امليزانية بتوزيع مبلغ )17.165.000(  ُيخَوَّ

تقديرات  املر�شود �شمن ح�شاب  دينار(  األف  و�شتني  ومائة وخم�شة  مليونًا  دينار )�شبعة ع�شر 

رة لل�شنتني املاليتني املذكورتني،  اأخرى للوزارات واجلهات احلكومية مبيزانية امل�شروفات املتكرِّ

و�شتمائة  ماليني  )ت�شعة  دينار   )9.606.000( مبلغ   2019 املالية  ال�شنة  ن�شيب  يكون  بحيث 

ماليني  )�شبعة  دينار   )7.559.000( مبلغ   2020 املالية  ال�شنة  ون�شيب  دينار(،  اآلف  و�شتة 

النواب  وجمل�س  الوزراء  جمل�س  اإبالغ  الوزير  وعلى  دينار(.  األف  وخم�شني  وت�شعة  وخم�شمائة 

رة  وجمل�س ال�شورى بتوزيعات هذه املبالغ، واإجراء التعديالت الالزمة على اأرقام امليزانية املتكرِّ

ِوْفقًا لذلك.

مادة )10(

حدود  يف  امليزانية  هذه  لتنفيذ  الالزمة  التعليمات  الوطني  والقت�شاد  املالية  وزير  ُي�شِدر 

القواعد املن�شو�س عليها يف هذا القانون.
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مادة )11(

وُين�َشر يف  القانون،  – تنفيذ هذا  – كٍل فيما يخ�شه  الوزراء والوزراء  على رئي�س جمل�س 

اجلريدة الر�شمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتــاريــخ: 24 رم�شان 1440هـ

الموافق: 29 مــايــــــــو 2019م
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 تعميم

 ب�ساأن عطلة عيد الفطر املبارك

لعام 1440هـ

ل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة  مبنا�شبة عيد الفطر املبارك لعام 1440هـ تعطَّ

عنه  فيعوَّ�س  ر�شمية،  يوم عطلة  العيد  اأيام  اأحد  �شادف  واإذا  له،  التاليني  واليومني  العيد  يوم 

بتمديد  العطلة يومًا اآخر .

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 رم�شان 1440هـ

الـمـــوافـــــق: 2 يــونيـــــــــــــو 2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف

 قرار رقم )39( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تخويل بع�ض موظفي اإدارة ال�سحة العامة واآخرين

ْبط الق�سائي من موظفي وزارة ال�سحة �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 بعد الطالع على قانون الإجراءات اجلنائية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 

2002 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2009 ب�شاأن مكافحة التدخني والتبغ باأنواعه، وعلى الأخ�س 

املادة )19( منه،

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

)99( منه،

وعلى القرار رقم )34( ل�شنة 2014 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اإدارة ال�شحة العامة واآخرين 

ْبط الق�شائي، من موظفي وزارة ال�شحة �شفة ماأموري ال�شَّ

وبناًء على التفاق مع وزيرة ال�شحة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ْبط  ل موظفو اإدارة ال�شحة العامة بوزارة ال�شحة، التالية اأ�شماوؤهم �شفة ماأموري ال�شَّ ُيخوَّ

قانون  من  كل  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم  دوائر  يف  تقع  التي  للجرائم  بالن�شبة  الق�شائي 

2018 واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا  ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 

له، والقانون رقم )8( ل�شنة 2009 ب�شاأن مكافحة التدخني والتبغ باأنواعه، وهم :

)اأ( موظفو ق�سم مكافحة الأمرا�ض:

2 . د. كبرى ال�شيد نا�شر 1. د. عادل �شلمان ال�شياد    

4. د. عفاف ميرزا 3. د. جليلة ال�شيد جواد    

6. فتحية علي ال�شطيح 5. د. غادة عبداللطيف الزياني   

8. �شو�شن عبدالر�شا 7. قطمير علي الدولبي    

10. منى �شيد ح�شين 9. زينب علي اأحمد    

12. د. ب�شمة محمود ال�شفار 11. منى يحيى عبا�س     
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14. فاطمة عبداهلل حبيب 13. نرج�س يعقوب الق�شاب    

16. فاطمة اأحمد عي�شى 15. عفاف عبداهلل اإبراهيم   

18. يو�شف اأحمد الحداد 17. فاطمة محمد �شعيد   

20. �شلمان عي�شى علي 19. �شهيل اأختر �شرواني    

)ب( موظفو ق�سم �سحة البيئة:

2. ح�شين عبدالعزيز عبدالح�شين وم      1. رجـاء ر�شا ال�شـلُـّ

4. �شامر �شمير نعيم 3. مازن اإبراهيم مكي القالف   

6. نورة علي �شالح  5. مريم اأحمد عبداهلل    

8. فاطمة جعفر اإبراهيم العكراوي 7. ح�شن �شلمان محمد �شعيب   

10. ابت�شام علي ال�شفوان 9. حبيب جواد اأحمد     

12. حوراء مهدي عبداهلل 11. زهرة ال�شيد اإبراهيم نا�شر   

14. جا�شم محمد �شرحان 13. م�شطفى ماجد �شالمين   

16. محمد محمود كرم 15. فا�شل عبا�س عي�شى    

17. خديجة اإبراهيم يو�شف

)ج( موظفو ق�سم التغذية: 

1. د. بثينة عجالن                                              2. لبنى ح�شين ال�شلمان

4. مروه ح�شين اأكبر     3. �شهزلن عبدالح�شين اأحمد   

6. اأمينة عي�شى الماللي ـان العو�شي     5. اآمنة غ�شَّ

8. نور محمد طراده 7. زينب علي عبداهلل زهير   

ـاد 10. فاطمة عبدالرحمن الحمَّ 9. مريم محمد عبدالعزيز    

)د( موظفو مكافحة التدخين والتبغ:

ـ�س 2. ح�شين علي الريِّ 1. د. اإجالل في�شل العلوي    

4. زينب علي ال�شفوان 3. �شلمان في�شل �شراعي    

6. عقيلة ح�شن العرادي 5. علياء عبدالجليل جا�شم   

8. اأمين يو�شف مال ح�شن 7. رباب مهدي �شلمان     

9. مريم عادل يو�شف الدو�شري

)هــ( موظفو �سلمة الأغذية المحلية والتراخي�ض:

1. في�شل علي اإبراهيم ال�شاري    2. نجود خليفة المقهوي

3. ح�شن علي جا�شم     4. علي يو�شف اأحمد

اق ـان    6. زينب محمد الحدَّ ـتَّ 5. مجتبى عبدالمح�شن التَّ

7. فهد غريب جمعة الغريب    8. حيدر خليل اإبراهيم

9. عبدالوهاب ح�شن الحواج    10. كاظم محمد كاظم مدن

11. لبيب محمد ال�شهابي    12. جعفر من�شور المطوع 
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14. محمد عبدعلي حبيب ـار     13. محمد عادل ال�شفَّ

16. علي �شهاب الفردان 15. عبدالر�شا جمعة الع�شماوي  

18. جعفر حمزة الع�شفور 17. محمد عي�شى محمد نوار   

20. اأحمد �شالح اأحمد 19. عبداهلل عي�شى الهنان    

22. علي ح�شين حمزة 21. مقداد ح�شن نعمة     

24. رباب ال�شيد اأحمد �شرف 23. مريم علي ح�شن العرادي   

26. فاطمة اإبراهيم �شلمان 25. �شيماء عبداهلل الفرج   

28. فاطمة من�شور معتوق 27. زهرة علي محمد فردان   

30. مريم جا�شم محمد الح�شيني 29. زينب جعفر علي     

31. �شهى جواد اأحمد     32. منال عبداهلل ح�شن

34. مريم �شلمان ح�شن 33. حنان محمد عطية    

اي 36. زهرة عي�شى اأحمد ال�شوَّ ـار     35. اآلء حميد ال�شفَّ

37. مع�شومة ح�شن محمد    38. ليلى عبا�س �شلمان

40. اآيات عبدالكريم عبدالح�شن 39. اأمل محمد علي عبداهلل    

41. فاطمة جعفر ح�شن اإ�شماعيل   42. زهراء كاظم عبداهلل

43. اأمال عبا�س عبدالنبي    44. زهراء مح�شن محمد

46. جميلة محمد علي 45. خديجة اأحمد ح�شن بو�شفوان   

ـي �شبيل    48. مريم عي�شى عبا�س 47. زينب اأحمد ر�شِ

49. يا�شر عبدالنبي جعفر    50. �شيد محمد مهدي كاظم

52. في�شل محمد علي 51. ح�شين عبداهلل اأحمد    

54. فاطمة ح�شن علي ال�شائغ 53. محمد جمعة محمد    

56. كميل حبيب اأحمد 55. نهاية علي اأحمد     

57. �شادق اأحمد عبداهلل اأحمد              58. ر�شا علي كاظم

60. اأحمد عبداهلل علي مهدي 59. كميل يعقوب يو�شف �شهاب    

62. علياء محمد علي عي�شى 61. فاطمة يو�شف اأحمد    

64. ح�شين جعفر �شيف 63. هاجر جمال اأحمد    

66. ب�شرى جعفر عبداهلل الحمران 65. اإبراهيم محمد اإبراهيم جواد   

67. دعاء تقي عبا�س

املادة الثانية

ُيلغي القرار رقم )34( ل�شنة 2014 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اإدارة ال�شحة العامة واآخرين                  

ْبط الق�شائي. من موظفي وزارة ال�شحة �شفة ماأموري ال�شَّ
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املادة الثالثة

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

 وزير العدل وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 17 رم�شان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 22 مـايـــــــو  2019م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )60( ل�سنة 2019

 بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )197( ل�سنة 2014

 ب�ساأن الدول التي ميكن لرعاياها احل�سول على

تاأ�سريات اإلكرتونية لدخول مملكة البحرين

وزير الداخلية:

بعد الطالع على القرار رقم )197( ل�شنة 2014 ب�شاأن الدول التي ميكن لرعاياها احل�شول 

على تاأ�شريات اإلكرتونية لدخول مملكة البحرين، وتعديالته،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُت�شاف جمهورية كو�شتاريكا، وجمهورية مونتينيغرو )اجلبل الأ�شود(، وجمهورية هندورا�س 

م للح�شول على تاأ�شريات اإلكرتونية لدخول مملكة  اإىل قائمة الدول التي ُي�شمح لرعاياها بالتقدُّ

نة باملرفق )اأ( من القرار رقم )197( ل�شنة 2014 ب�شاأن  البحرين وعددها )116( دولة، املبيَّ

الدول التي ميكن لرعاياها احل�شول على تاأ�شريات اإلكرتونية لدخول مملكة البحرين، لي�شبح 

عددها )119( دولة.

املادة الثانية

ُت�شاف مادة جديدة برقم )2( مكررًا اإىل القرار رقم )197( ل�شنة 2014 ب�شاأن الدول التي 

ميكن لرعاياها احل�شول على تاأ�شريات اإلكرتونية لدخول مملكة البحرين، ن�شها الآتي:

"مع عدم الإخالل بال�شروط املن�شو�س عليها يف املادة )2( من القرار رقم )197( ل�شنة 
مملكة  لدخول  اإلكرتونية  تاأ�شريات  على  احل�شول  لرعاياها  ميكن  التي  الدول  ب�شاأن   2014

تاأ�شرية  على  بطلب احل�شول  م  التقدُّ )اأ(،  باملرفق  ـنة  املبيَّ الدول  رعايا  لغري  ُي�شمح  البحرين، 

اإلكرتونية لدخول مملكة البحرين، متى توافرت اإحدى ال�شروط الأتية:

اأن يكـــون طالب التاأ�شيرة حاماًل لتاأ�شيرة زيارة �شاريـــة المفعول للمملكة العربية ال�شعودية،  اأ- 

�شة للحج اأو العمرة. با�شتثناء التاأ�شيرات المخ�شَّ
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اأن يكـــون طالـــب التاأ�شيرة حامـــاًل لتاأ�شيرة زيارة �شاريـــة المفعول لدولة الإمـــارات العربية  ب- 

المتحدة.

اأن يكون طالب التاأ�شيرة حاماًل لتاأ�شيرة دخول �شارية المفعول للمملكة المتحدة. ج- 

اأن يكون طالب التاأ�شيرة حاماًل لتاأ�شيرة دخول �شارية المفعول للوليات المتحدة الأمريكية.  د- 

اأن يكـــون طالب التاأ�شيرة حا�شـــاًل على بطاقة اإقامة �شارية المفعـــول في الوليات المتحدة  هـ- 

الأمريكية.

اأن يكون طالب التاأ�شيرة حاماًل لتاأ�شيرة دخول �شارية المفعول لالتحاد الأوروبي." و- 

املادة الثالثة

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

اليوم التايل لن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الداخلية

الفريق اأول ركن

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 رم�شان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 مـايـــــــــو 2019م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )61( ل�سنة 2019

 بتعديل بع�ض اأحكام النظام املرافق للقرار رقم )4( ل�سنة 2010 

 ب�ساأن �سوابط و�سروط واإجراءات اإ�سدار تاأ�سريات لرعايا الدول 

 التي ُتنح تاأ�سريات مبنافذ مملكة البحرين

واملقيمني بدول جمل�ض التعاون

وزير الداخلية:

اإ�شدار  واإجراءات  ب�شاأن �شوابط و�شروط   2010 ل�شنة  القرار رقم )4(  بعد الطالع على 

جمل�س  بدول  واملقيمني  البحرين  مملكة  مبنافذ  تاأ�شريات  ُتنح  التي  الدول  لرعايا  تاأ�شريات 

التعاون، وتعديالته،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُت�شاف جمهورية اأوكرانيا اإىل قائمة الدول التي مُينح رعاياها تاأ�شرية دخول باملنافذ ململكة 

ـنة باملرفق )اأ( من النظام املرافق للقرار رقم )4( ل�شنة  البحرين وعددها )68( دولة، واملبيَّ

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

مبنافذ مملكة البحرين واملقيمني بدول جمل�س التعاون، لي�شبح عددها )69( دولة.

املادة الثانية

ُي�شاف بند جديد برقم )اأوًل( مكررًا، ومرفق جديد برقم )ب( اإىل القرار رقم )4( ل�شنة 

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

مبنافذ مملكة البحرين واملقيمني بدول جمل�س التعاون، على النحو الآتي:

ـنة بالمرفق )ب(: "اأوًل مكرراً: بالن�شبة لرعايا الدول المبيَّ
ُت�شَدر التاأ�شريات لرعايا تلك الدول بعد التاأكد من ا�شتيفاء ال�شروط الآتية:

ـدة للقادمين عن طريق الجو. ـعة وموؤكَّ 1- وجود تذاكر �شفر مرجَّ

ـر ما يكفي لالإعالة مدة الإقامة في المملكة. 2- تَوفُّ
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د. ـر عنوان معروف ومحدَّ 3- تَوفُّ

4- اأن يكون لدى طالب التاأ�شيرة اإحدى التاأ�شيرات التالية �شارية المفعول:

�شة للحج اأو العمرة. اأ- تاأ�شيرة زيارة للمملكة العربية ال�شعودية، با�شتثناء التاأ�شيرات المخ�شَّ

ب- تاأ�شيرة زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ج- تاأ�شيرة دخول للمملكة المتحدة.

د- تاأ�شيرة دخول للوليات المتحدة الأمريكية.

هـ- تاأ�شيرة دخول لالتحاد الأوروبي.

و- بطاقة اإقامة في الوليات المتحدة الأمريكية."

املادة الثالثة

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

اليوم التايل لن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الداخلية

الفريق اأول ركن

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 رم�شان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 مـايـــــــــو 2019م
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مرفق )ب( 

جمهورية الهند  -1
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )46( ل�سنة 2019

ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي جلمعية مدينة حمد اخلريية

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 قيد 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 )107( ل�شنة 2010 ب�شاأن َتـوُّل موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي ملدينة حمد 

اإىل جمعية مدينة حمد اخلريية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية مدينة حمد اخلريية،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية مدينة حمد اخلريية، املنعقدة بتاريخ 9 

فرباير 2019.

قرر الآتي:

مادة )1(

ـد يف �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري  ُيَقـيَّ

2019، وهو  9 فرباير  العادية جلمعية مدينة حمد اخلريية، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 

كالآتي:

بند  اجلمعية  باأهداف  اخلا�شة  للجمعية،  الأ�شا�شي  النظام  من   )8( املادة  اإىل  "ي�شاف 
جديد كالتايل:

اإن�شاء موؤ�ش�شة لرعاية الوالِدين وتقدمي اخِلـْدمات اخلا�شة املتميزة."

مادة )2(

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

وزير العمل والتنمية الجتماعية 

 جميل بن حممد علي حميدان

 �شدر بتاريخ: 16 رم�شان 1440هـ

الـمــــوافـــــق: 21 مـايــــــــــو  2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )47( ل�سنة 2019

ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي جلمعية اأبرار للرعاية الأ�سرية

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 قيد 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 )18( ل�شنة 2015 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية اأبرار للرعاية الأ�شرية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية اأبرار للرعاية الأ�شرية،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية اأبرار للرعاية الأ�شرية، املنعقدة بتاريخ 

22 مايو 2016،

قرر الآتي:

مادة )1(

يقيَّد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري 

العادية جلمعية اأبرار للرعاية الأ�شرية، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 22 مايو 2016، وهو 

كالآتي:

اأوًل: تغييـــر ت�شمية )جمعية اأبرار للرعاية الأ�شرية( اإلـــى الت�شمية الجديدة وهي )جمعية اأبرار 

للرعايـــة الأ�شريـــة الخيريـــة( اأينما وردت فـــي النظام الأ�شا�شـــي للجمعية وفي القـــرار الخا�س 

بالترخي�س بت�شجيل الجمعية.

ثانيـــٌا: ي�شـــاف اإلى المادة )8( مـــن النظام الأ�شا�شي للجمعية، الخا�شـــة باأهداف الجمعية بند 

جديد كالتالي:

الفقرية  لالأ�شر  واحلياتية  املادية  الحتياجات  ل�شد  اخلري  اأعمال  خمتلف  يف  "امل�شاركة 
واملحتاجة وذلك بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة".
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مادة )2(

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

                                                             

   وزير العمل والتنمية الجتماعية 

 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 16 رم�شان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 21 مــايــــــو  2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )48( ل�سنة 2019

ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي جلمعية البحرين لرعاية الوالِدين

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 قيد 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 )17( ل�شنة 2010 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل موؤ�ش�شة دار البحرين لرعاية 

الوالِدين،

وعلى القرار رقم )40( ل�شنة 2013 ب�شاأن َتوُّل موؤ�ش�شة دار البحرين لرعاية الوالِدين اإىل 

جمعية البحرين لرعاية الوالِدين،

وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2016 ب�شاأن تعديل النظام الأ�شا�شي جلمعية البحرين لرعاية 

الوالِدين،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية البحرين لرعاية الوالِدين،

املنعقدة  الوالِدين،  لرعاية  البحرين  جلمعية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  وعلى 

بتاريخ 25 مار�س 2019،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـد يف �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري  ُيقيَّ

العادية جلمعية البحرين لرعاية الوالِدين، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  25 مار�س 2019، 

وهو كالآتي:

بند  اجلمعية  باأهداف  اخلا�شة  للجمعية،  الأ�شا�شي  النظام  من   )8( املادة  اإىل  "ي�شاف 
جديد كالتايل:
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اإن�شاء موؤ�ش�شة لرعاية الوالِدين وتقدمي اخلدمات اخلا�شة املتميزة."

مادة )2(

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

                                                     

           وزير العمل والتنمية الجتماعية 

 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 16 رم�شان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 21 مــايــــــو  2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )116( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة املحرق  - جممع 216

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

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

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 العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،

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 الآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  اإىل   216 جممع  املحرق  مبنطقة  الكائن   02025093 رقم   العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  ِوْفقًا   )PS( مناطق اخِلْدمات واملرافق العامة

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 رم�شان 1440هـ 

الـمـــوافـــــــق: 21 مـايـــــــــو 2019م



العدد: 3422 – الخميس 6 يونيو 2019

39



العدد: 3422 – الخميس 6 يونيو 2019

40

وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )46( ل�سنة 2019

  ب�ساأن تقييم طلبات الإعانات 

ال�ستثنائية للأندية للم�ساركة يف البطولت اخلارجية

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1983 ب�شاأن تعديل املر�شوم الأمريي رقم 

)2( ل�شنة 1975 باإن�شاء جمل�س اأعلى لل�شباب والريا�شة، وتعديالته،

وعلى قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان 

 ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب 

وتعديالته، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2015 باإلغاء املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1990 يف �شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية 

اخلا�شعة لإ�شراف املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وبعد التن�شيق مع اللجنة الأوملبية،

قرر الآتي:

مادة )1(

مل  ما  منها،  ُكـلٍّ  قريَن  نَة  املبيَّ املعايَن  التالية  للكلمات  تكون  القرار  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: 

الوزارة: وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

الوزير: وزير �شئون ال�شباب والريا�شة.

النادي: النادي الريا�شي الذي يعتزم الم�شاركة في بطولة خارج مملكة البحرين.    

اللجنة: اللجنة المن�َشـاأة بموجب المادة )5( من هذا القرار. 

مادة)2(

البطولت  يف  للم�شاركة  ا�شتثنائية  اإعانة  ل�شرف  بطلب  الوزارة  اإىل  يتقدم  اأن  للنادي   

اخلارجية.
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مادة )3(

عم واخِلْدمات بالوزارة،  م رئي�س جمل�س اإدارة النادي اأو نائبه الطلب كتابًة اإىل اإدارة الدَّ يقدِّ

وذلك قبل ميعاد الت�شجيل يف امل�شاركة ب�شهرين على الأقل، م�شفوعًا بالأ�شباب التي ُبـِنـَي عليها 

ـدة له. ومرفقة به كافة امل�شتندات املوؤيِّ

مادة )4(

 يتم اإخطار جميع الأندية الريا�شية الأخرى التي تار�س اللعبة يف مملكة البحرين ب�شورة 

م اإىل الوزارة.  من طلب الإعانة ال�شتثنائية الذي يقدَّ

مادة )5(

ل جلنة ت�شمى )جلنة تقييم طلبات الإعانات ال�شتثنائية لالأندية للم�شاركة يف البطولت  ت�شكَّ

اخلارجية(، برئا�شة مدير اإدارة الدعم واخلدمات بالوزارة، وع�شوية ُكلٍّ من:

1-  ممثل عن اللجنة الأولمبية البحرينية.                 نائبًا للرئي�س.  

2- مدير اإدارة الفعاليات والبرامج بالوزارة.                                     

3-  رئي�س التحاد الريا�شي المعِنـي اأو َمـن ينوب عنه اإْن ُوِجـد.                

4- مدرب المنتخب الوطني للعبة المراد الم�شاركة فيها اإْن ُوِجـد.                       

5- ع�شوين م�شتقلَّين يختارهما الوزير.                                          

رًا  عم واخِلـْدمات بالوزارة مقرِّ وتختار اللجنة يف اأول اجتماع لها من بني موظفي اإدارة الدَّ

لها.

مادة )6(

مة من الأندية، واقرتاح مبلغ  تتوىل اللجنة بحث ودرا�شة طلبات الإعانات ال�شتثنائية املقدَّ

ـ�شة لكل  الإعانة، وذلك يف �شوء الأ�شباب التي يبديها النادي، ويف حدود املوارد املالية املخ�شَّ

ريا�شة، وذلك من خالل الآتي:

فًا  1- بحـــث مـــدى تما�شـــي الم�شاركة مع الهـــدف الوطني بتمثيل مملكـــة البحرين تمثيـــاًل م�َشـرِّ

والم�شاركة الفعالة. 

م الطلب.  2- تقييم العائد الفني من تلك الم�شاركة في �شوء اإنجازات وم�شاركات النادي مقدِّ

م الطلب.  3- عدم ثبوت مخالفات اإدارية ج�شيمة في حق النادي مقدِّ
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مادة )7(

 تقوم اللجنة بتوجيه الدعوة اإىل النادي �شاحب طلب الإعانة ال�شتثنائية حل�شور الجتماع 

الأندية  ملمثلي  يجوز  كما  ـاًل،  م�شجَّ الجتماع  ويكون  نائبه.  اأو  اإدارته  جمل�س  رئي�س  يف  ـاًل  ممثَّ

الأخرى ح�شور الجتماعات. ويكون له ولذوي ال�شاأن احل�شول على ن�شخة اإلكرتونية من حم�شر 

الجتماع. 

مادة )8(

جتتمع اللجنة يف مقر الوزارة بدعوة من رئي�شها اأو نائبه، ول تكون اجتماعاتها �شحيحة اإل 

بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأْن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه.

الأ�شوات  َتـ�شاوي  وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  تو�شياتها  اللجنة  وُت�شِدر 

ـح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع. ُيرجَّ

مادة )9(

اخلربة  ذوي  من  منا�شبًا  تراه  مبن  ت�شتعني  اأن   – باأعمالها  القيام  �شبيل  يف   – للجنة 

باملعلومات  اأو تزويدها  امل�شورة  اأو  الراأي  واأْن تدعَوه حل�شور اجتماعاتها لإبداء  والخت�شا�س، 

ال�شرورية ملبا�شرة اخت�شا�شاتها دون اأْن يكون لأيٍّ منهم حق الت�شويت. 

مادة )10(

ـبًا بنتائج اأعمالها وتو�شياتها يف طلب الإعانة ال�شتثنائية  ترفع اللجنة اإىل الوزير تقريرًا م�شبَّ

حالة  يف  الإعانة  مبلغ  واقرتاح  ال�شتثنائية،  الإعانة  �شْرف  يف  النادي  ـة  اأحقيَّ مدى  حيث  من 

عم واخِلـْدمات بالوزارة.  ال�شتحقاق، وذلك خالل �شهر من تاريخ تقدمي الطلب اإىل اإدارة الدَّ

مادة )11(

التايل  اليوم  وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ   – – كل فيما يخ�شه  املعنيني  على 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 28 رم�شان 1440هـ 

الــمـــوافــــــق: 2 يـونـيــــــــــو 2019م 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعلنات مركز امل�ستثمرين

اإعلن رقم )485( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الواحد التي تحمل ا�شم )�شتون �س.�س.و(، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي الم�شماة )اإت�س.اآي ثري(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 95880-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني ل�شركة )اإت�س.اآي ثري( وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 

�شركة )�شتون �س.�س.و(، و�شركة )�شا�س القاب�شة �س.�س.و( مالكة المجموعة الرئي�شية.

اإعلن رقم )486( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

ال�شيد باقر ح�شن جعفر، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز كاربرو للعناية بال�شيارات(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،2-59438 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإلهام ال�شيد باقر ح�شن جعفر، 

و�شحر اإبراهيم عبدالر�شول اإ�شبعي.   

اإعلن رقم )487( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

كمال يو�شف حبي�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بترولينك اإنترنا�شيونال(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 8000، طالبا تحويل  الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقدره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: يو�شف كمال يو�شف حبي�شي، و�شركة )جيه 

اإم دي فنت�شرز ذ.م.م(.
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اإعلن رقم )488( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

الموؤ�ش�شة  نيابة عن مالك  القانونية(،  وال�شت�شارات  للمحاماة  العلوي من مكتب )محامون  ال�شيد مو�شى جعفر 

الفردية التي تحمل ا�شم )بو�س اأوتو كراج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 57336-15، طالبة تغيير ال�شكل القانوني 

وت�شبح  بحريني،  دينار   500 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة 

مملوكة لكل من: ح�شين مجيد اإبراهيم العالي، وبهار الدين روح الأمين.

اإعلن رقم )489( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )علم البحرين لال�شت�شارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 100862-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه ل�شركة )علم اإديوكي�شن فند اإل.بي(.  

اإعلن رقم )490( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

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

محمد جا�شم، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الرحلة ال�شعيدة للحجوزات(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 36684، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني. وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

اإعلن رقم )491( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

دالئى جالل، مالك �شركة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )العيون الما�شية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 96568 - 1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
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اآلف(  دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شاهزار دالئي جالل خيل  5،000  )خم�شه  وبراأ�شمال مقداره 

.AQAL BAD SHAH م�شعود، و

اإعلن رقم )492( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

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

الم�شجلة بموجب  البطريق(،  ا�شم )برادات  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  العليوات، مالك  عبدالكريم عبداهلل 

القيد رقم  23126، طالبًا تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

 THYVALAPPIL 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: علي عبدالكريم عبداهلل العليوات، و

     .SARAFUDDEEN

اإعلن رقم )493( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

حيدر محمود حاكمه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بيت لي لل�شوكول(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

99928، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري  

)�شركة بيت لي لل�شوكول ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره  5،000  )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل 

من: حبيبة وحيد، وحكم حيدر محمود حاكمه.

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.

اإعلن رقم )494( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن 

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

حمدي اإبراهيم ال�شيبه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كاليبر 7 لل�شاعات والمجوهرات(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 722129، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: جا�شم حمدي اإبراهيم ال�شيبه، وعالء اإبراهيم 

باقر جا�شم ر�شي.      

 


