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 قانون رقم )12( ل�سنة 2018
د ملكافحة الِغ�ش التجاري  باملوافقة على القانون )النظام( املوحَّ

لدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة            ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة وتعديالته،
ل  املعدَّ عليها،  والرقابة  الأ�شعار  بتحديد   1975 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1977،
وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،

ل  وعلى املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1977 اخلا�س باملوازين واملقايي�س واملكاييل، املعدَّ
باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1983،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1985 ب�شاأن مراقبة املواد الغذائية امل�شتوردة،
وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته،

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، املعدَّ

وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته،
وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2003 ب�شاأن الأ�شرار التجارية وتعديالته،

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( العالمات التجارية لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2014 ب�شاأن مكافحة الِغ�س التجاري،

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س،
د ملكافحة الِغ�س التجاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج  وعلى القانون )النظام ( املوحَّ
العربية، وال�شادر باعتماده قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته 
ال�شابعة والثالثني املنعقدة يف مملكة البحرين يومي الثالثاء والأربعاء 7 و8 ربيع الأول 1438هـ 

املوافق 6- و7 دي�شمرب 2016م، املرافق لهذا القانون،
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي ن�شُّ
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املادة االأولى
لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التجاري  الِغ�س  ملكافحة  د  املوحَّ )النظام(  القانون  على  ُوْوِفق 

يِّ ثالثني يومًا من تاريخ �شدور القرار بالئحته التنفيذية. اخلليج العربية، وُيعمل به بعد ُم�شِ

املادة الثانية
الوزارة  املخت�شة(  )ال�شلطة  بعبارة  د  ُيق�شَ املرافق  )النظام(  القانون  اأحكام  تطبيق  يف 

د بكلمة )الوزير( الوزير املعِني ب�شئون التجارة. املعنية ب�شئون التجارة، كما ُيق�شَ

املادة الثالثة
مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف اأي قانون اآخر، يعاَقب كل َمن ارتكب 
جرمية من اجلرائم املن�شو�س عليها يف القانون )النظام( املرافق باحلب�س والغرامة اأو باإحدى 
رة يف كل جرمية. هاتني العقوبتني – بح�شب الأحوال - ِوْفقًا للحد الأدنى والأق�شى للعقوبة املقرَّ

 
املادة الرابعة

يف تطبيق اأحكام القانون )النظام( املرافق يعاِدل الدينار البحريني ع�شرة ريالت �شعودية.

املادة اخلام�سة
ي�شتمر العمل بالقانون رقم )62( ل�شنة 2014 ب�شاأن مكافحة الِغ�س التجاري، على اأْن يلغى 

اعتبارًا من تاريخ العمل باأحكام القانون )النظام( املرافق لهذا القانون.

املادة ال�ساد�سة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين  
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 9 �شعبان 1439هـ
الموافق: 25 اأبريل 2018م
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 قانون رقم )15( ل�سنة 2018
 بتعديل بع�ش اأحكام قانون اجلمعيات

 واالأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�سة 
 العاملة يف ميدان ال�سباب والريا�سة واملوؤ�س�سات اخلا�سة 

ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 1989

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة          ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

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

املادة االأولى
الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  من   )60( املادة  من  الثانية  الفقرة  بن�س  ُي�شتبَدل 
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، الن�س الآتي:
الثانية: الفقرة   )60( "مادة 

لأيِّ  منتميًا  الريا�شي  الحتاد  اأو  النادي  اإدارة  جمل�س  لع�شوية  ح  املر�شَّ يكون  اأن  يجوز  ول 
جمعية �شيا�شية، كما ل يجوز اجلْمع بني ع�شوية اأكرث من ناٍد اأو احتاد ريا�شي واحد."

املادة الثانية
حُتذف الفقرة الأخرية من املادة )4( من 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.

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

اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 14 �شعبان 1439هـ
الموافق: 30 اأبريـــل 2018م
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 تعميم ب�ساأن
عطلة يوم العمال العاملي لعام 2018م

ل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة  مبنا�شبة يوم العمال العاملي لعام 2018م ُتعطَّ
يوم الثالثاء املوافق الأول من �شهر مايو  2018م.

رئي�ش جمل�ش الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 13 �شعبان 1439هـ
المــــــــــوافــق: 29 اأبـــريل 2018م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )23( ل�سنة 2018
ب�ساأن الرتخي�ش باإن�ساء دار ح�سانة بامبينو ماحوز

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ
ل�شنة 2014،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر االآتي:
مادة )1(

�س لل�شيدة ملياء يو�شف حبيب اآل داغر باإن�شاء دار ح�شانة بامبينو ماحوز ملدة �شنتني،  ُيرخَّ
حتت قيد رقم )4/دح/2018(.

مادة )2(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 2 �شعبـان 1439هـ
الـمـــــوافــــــق: 18 اأبريل 2018م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )67( ل�سنة 2018
ة - جممع 603 ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة ْمَهزَّ

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر االآتي:
مادة )1(

ة  جممع 603 اإلى ت�شنيف مناطق اخلدمات  ُيغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة ْمَهزَّ
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عليها  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   ،)ps( العامة  واملرافق 
ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 رجب 1439هـ
الـمــــــوافــــق: 16اأبريل 2018م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )68( ل�سنة 2018
اية - جممع 228 ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة ال�سَّ

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املحرق،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر االآتي:
مادة )1(

ت�شنيف  اإلى   228 جممع  اية   ال�شَّ مبنطقة  الكائن   02030674 رقم  العقار  ت�شنيف  ُيغريَّ 
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مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( باإ�شرتاطات الإ�شتخدمات الطبية، ِوْفقًا ِلـما هو 
وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف 

قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 رجب 1439هـ
الـمــــــوافــــق: 16اأبريل 2018م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )75( ل�سنة 2018
 ب�ساأن تعديل ت�سنيف عقارين بعد التق�سيم

يف منطقة املالكية - جممع 1032

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم 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

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

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

قرر االآتي:
مادة )1(

ُيعدل ت�شنيَّف العقاران رقم 10026460 ورقم 10026461 بعد التق�شيم الكائنان مبنطقة 
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الطبيعة  ذات  وامل�شاريع   )RA( اأ  اخلا�س  ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  اإلى   1032 جممع  املالكية 
الرتفيهية  واملناطق   )PS( العامة  واملرافق  اخلدمات  مناطق  اإلى  بالإ�شافة   )SP( اخلا�شة 
)REC( وامل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة ز )sp )g، ِوْفقًا مِلا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الواردة يف قرار  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  ق عليهما  وتطبَّ القرار، 

رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 7 �شعبان 1439هـ 
المــــــــوافـــق: 23 اأبريل 2018م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )25( ل�سنة 2018
ب�ساأن اإلغاء الرتخي�ش ال�سياحي ملرفق �ساجنيت بفندق ديز

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  املعدَّ ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 
ل�شنة  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   2006

1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر االآتي:
مادة )1(

الفندق  اإدارة  لإخالل  وذلك  ديز،  بفندق  �شاجنيت  ملرفق  ال�شياحي  الرتخي�س  ُيلغى 
باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 13 �شعبان 1439هـ  
الـمـــــوافــــــق: 29 اأبريــل 2018م 

قرارات وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة ب�ساأن اإلغاء اأو 
وقف اأو رف�ش جتديد تراخي�ش مبرافق �سياحية
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )26( ل�سنة 2018
ب�ساأن وقف العمل بالرتخي�ش ال�سياحي ملرفق كا�سرب بفندق اأجنحة العليا

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  املعدَّ ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 
ل�شنة  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   2006

1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر االآتي:
مادة )1(

وذلك  �شهر،  ملدة  العليا  اأجنحة  بفندق  كا�شرب  ملرفق  ال�شياحي  بالرتخي�س  العمل  يوَقف 
لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة 

الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 13 �شعبان 1439هـ  
الـمـــــوافــــــق: 29 اأبريــل 2018م 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )27( ل�سنة 2018
ب�ساأن رف�ش جتديد الرتخي�ش ال�سياحي ملرفق ليايل ال�سلطان

بفندق هوليداي بحرين

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  املعدَّ ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 
ل�شنة  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   2006

1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر االآتي:
مادة )1(

يرَف�س جتديد الرتخي�س ال�شياحي ملرفق ليايل ال�شلطان بفندق هوليداي بحرين ملدة �شهر، 
وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة 

ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 13 �شعبان 1439هـ  
الـمـــــوافــــــق: 29 اأبريــل 2018م 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )28( ل�سنة 2018
ب�ساأن اإلغاء الرتخي�ش ال�سياحي ملرفق بالك فيلفيت بفندق جراند �سفري

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  املعدَّ ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 
ل�شنة  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   2006

1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر االآتي:
مادة )1(

اإدارة  لإخالل  وذلك  �شفري،  بفندق جراند  فيلفيت  ملرفق بالك  ال�شياحي  الرتخي�س  ُيلغى 
الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 13 �شعبان 1439هـ  
الـمـــــوافــــــق: 29 اأبريــل 2018م 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )29( ل�سنة 2018
ب�ساأن وقف العمل بالرتخي�ش ال�سياحي ملرفق ريج بفندق برج ال�سفري

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  املعدَّ ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 
ل�شنة  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   2006

1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر االآتي:
مادة )1(

يوَقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق ريج بفندق برج ال�شفري ملدة �شهر، وذلك لإخالل 
ال�شياحة  م�شلحة  مي�س  نحو  على  ال�شياحية  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة 

الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 13 �شعبان 1439هـ  
الـمـــــوافــــــق: 29 اأبريــل 2018م 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )30( ل�سنة 2018
ب�ساأن وقف العمل بالرتخي�ش ال�سياحي ملرفق اأبولو بفندق برج ال�سفري

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  املعدَّ ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 
ل�شنة  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   2006

1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر االآتي:
مادة )1(

يوَقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق اأبولو بفندق برج ال�شفري ملدة �شهر، وذلك لإخالل 
ال�شياحة  م�شلحة  مي�س  نحو  على  ال�شياحية  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة 

الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 13 �شعبان 1439هـ  
الـمـــــوافــــــق: 29 اأبريــل 2018م 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )31( ل�سنة 2018
 ب�ساأن وقف العمل بالرتخي�ش ال�سياحي ملرفق اإنفي بفندق برمييري

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  املعدَّ ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994م والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 
ل�شنة  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   2006

1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر االآتي:
مادة )1(

يوَقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق اأنفي بفندق برمييري ملدة �شهر، وذلك لإخالل اإدارة 
الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 13 �شعبان 1439هـ  
الـمـــــوافــــــق: 29 اأبريــل 2018م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )32( ل�سنة 2018
 ب�ساأن وْقف العمل بالرتخي�ش ال�سياحي

ملرفق ممتاز بفندق برمييري

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  املعدَّ ال�شياحة،  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة  رقم )15(  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 
2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 

1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر االآتي:
مادة )1(

ال�شياحي ملرفق ممتاز بفندق برمييري ملدة �شهر، وذلك لإخالل  بالرتخي�س  العمل  يوَقف 
ال�شياحة  م�شلحة  مي�س  نحو  على  ال�شياحية  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة 

الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 13 �شعبان 1439هـ  
الـمـــــوافــــــق: 29 اأبريــل 2018م 



العدد: 3364 – الخميس 3 مايو 2018

33

قرار جلنة التثمني يف اجلل�سة رقم )36( ل�سنة 2018

لة لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009  اإن جلنة التثمني بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامة، قد قررت تثمني جزء من ملك رائدة ح�شن عبداهلل 
باملقدمة رقم  وامل�شجل  ال�شهلة اجلنوبية عقار رقم )03270255(،  الكائن يف  اأحمد عبداهلل، 
2013/10148، و ذلك يف مح�شر جلنة التثمني رقم )26( ل�شنة 2018 املعتَمد بتاريخ 30 يناير 
2018  ب�شعر: -/50 دينارًا بحرينيًا )خم�شون دينارًا بحرينيًا( فقط للقدم املربع لالأر�س، اأي ما 
يعادل 538/200 دينارًا بحرينيًا )خم�شمائة وثمانية وثالثون دينارًا ومائتان فل�س( فقط للمرت 
والتعوي�س  ال�شتمالك  اإدارة  اإلى  ا�شتئناف  تقدمي  يرجى  العرتا�س  حالة  ويف  لالأر�س.  املربع 

خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخ هذا الإ�شعار.
اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 
الت�شال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة 

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

 مدير اإدارة اال�ستمالك والتعوي�ش 
حمود بن اإبراهيم اآل خليفة 



العدد: 3364 – الخميس 3 مايو 2018

34

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )314( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك �شركة ال�شخ�س 
الواحد التي تحمل ا�شم )كلية البحرين الجامعية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 98430، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 
لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، 
وت�شبح مملوكة لكل من: ال�شيخ خالد بن محمد بن عبداهلل اآل خليفة، وال�شيخ علي خالد محمد اآل خليفة، وال�شيخ عبداهلل 

خالد محمد اآل خليفة.

اإعالن رقم )315( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة تو�سية ب�سيطة
 

�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  عن  نيابة  والإداريـــة،  القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة  واإ�شليم  قيومجي  البحرين 
بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  والكهربائية  الميكانيكية  للمقاولت  )�شيرينا  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية 
وبراأ�شمال  ب�شيطة،  تو�شية  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 74157، طالبًا 
مقداره 5،000  )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: منى محمد م�شطفى ا�شليم، وزياد روفان 

نقول قيومجي، و�شاجي ديفاراج.

اإعالن رقم )316( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالرحمن 
محمد غنيم هالل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الغنيم محامون وم�شت�شارون قانونيون(، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،104747 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 8،000 )ثمانية اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالرحمن محمد 

غنيم هالل، واإ�شالم عبدالرحمن محمد غنيم هالل.
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اإعالن رقم )317( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/  اأميرة 
خليل اإبراهيم علي اأحمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون الركن الملكي(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 65494-6، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
اأحمد ح�شن علي محفوظ،  لكل من: �شهير  وت�شبح مملوكة  دينار بحريني،  )األفين(  وبراأ�شمال مقداره 2،000 

ومنى اأحمد محمود ح�شن، وباهر محمد جابر عبدالنعيم.

اإعالن رقم )318( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى 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 )ور�شة المحرو�س لت�شليح المكيفات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
ديتا محمد ح�شين  اهلل  لل�شيد/  المملوكة  الفردية  الموؤ�ش�شة  من  فرع  اإلى  ال�شركة  تحويل  رقم 55801، طالبين 
�شم�س دين محمد دين، الم�شجلة بموجب القيد رقم 64359، وتغيير ال�شم التجاري لل�شركة اإلى )ور�شة زاري�س 

لت�شليح المكيفات( وقيام مالك الموؤ�ش�شة باإجراءات التحويل. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )319( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الزهارنة العقارية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 96666، طالبًا تغيير 
ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال وقدره 250،000 )مائتان 
وخم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكلة كل من عبدالفتاح �شعيد اأحمد الزهارنة، ورغدة عبدالفتاح �شعيد 

اأحمد الزهارنة.
 

اإعالن رقم )320( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ت�سامن
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب المحامي 
زهير عبداللطيف عبدالوهاب، نيابة عن ال�شيدين �شادق يو�شف واإيرج يو�شف، �شاحبا ال�شركة ذات الم�شئولية 
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المحدودة التي تحمل ا�شم )حلويات توا�شع(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 54229-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 
لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل 

من: اإيرج يو�شف باقر يو�شف، و�شادق يو�شف باقر يو�شف.

اإعالن رقم )321( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
عبدالكريم جا�شم محمد نايم الحايكي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شبيد وورلد للمقاولت(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 75112، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
 وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد عبدالكريم جا�شم محمد نايم الحايكي،

.Venkatachalam Veeramaniو

اإعالن رقم )322( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

علي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
بموجب  الم�شجلة  للعقارات(،  )ال�شاج  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الحماد،  ح�شن  اأحمد  �شعيد 
بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبًا   ،59456 رقم  القيد 
الحماد، ح�شن  اأحمد  �شعيد  من: علي  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره   وبراأ�شمال 

.Jamaluddin Chelantakath Puthiya Purayil و

اإعالن رقم )323( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

اإليه ال�شيدة/ دنيا  باأنه قد تقدمت  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
لت�شميم  �شتايل  )محجبة  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  محمد،  محمود  عبدالواحد  محمود 
الأزياء �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 113850، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 400 )اأربعمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: دنيا 

محمود عبدالواحد محمود محمد، وعادل �شابر محمد منجود.
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اإعالن رقم )324( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ش الواحد
  

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(،  دي�شكاونت  �شوت  )بحرين  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  89261، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ لوؤي ر�شي ح�شن �شلمان نا�س.

اإعالن رقم )325( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شاكر اأحمد 
عبداهلل ح�شين الماحوزي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )محالت �شاكر الماحوزي(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 20027 ، طالبًا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 
 وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شاكر اأحمد عبداهلل ح�شين الماحوزي،

.Macherintavide Aboobackerو
اإعالن رقم )326( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل  فروع من �سركة ذات م�سئولية محدودة
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة 

 
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 )مقهى ليالي زيزينيا ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
قائمة  م�شئولية محدودة  �شركة ذات  اإلى   )11 ،10 ،9 الأرقــام )4،  ال�شركة ذات  فروع  تحويل  46492، طالبين 
بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لكل من: اأحمد �شباح �شلمان 

ال�شلوم، و�شركة هاي لند لإدارة المطاعم والمقاهي ذ.م.م.

اإعالن رقم )327( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

ال�شيد/ ح�شين  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
جا�شم طاهر ح�شين التحو، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مجوهرات الكنزالجديد(، الم�شجلة بموجب 
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محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،17771 رقم  القيد 
ح�شين  طاهر  جا�شم  لل�شادة: ح�شين  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال 
التحو، بحريني الجن�شية، ويحمل بطاقة هوية رقم 650402537، وهاريالل جايا�شوكالل، هندي  الجن�شية، يحمل 
بطاقة هوية رقم 670604151، وكيريت هاريالل راتود، هندي   الجن�شية، ويحمل جواز �شفر رقم 780146751.

اإعالن رقم )328( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإلى �سركة ت�سامن 
 

عامر  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ب�شام اإبراهيم الزبيدي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شتاتيرا لال�شت�شارات البيئية �س.�س.و( 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 108308، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 
اإبراهيم الزبيدي، وبا�شم  وبراأ�شمال مقدره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عامر ب�شام 

اإبراهيم نايف الزبيدي.

اإعالن رقم )329( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإلى موؤ�س�سة فردية
  

موؤ�ش�شة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  ــوزارة  ب للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
العتماد ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شيد/ عالء بوح�شين، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بوح�شين 
اإنتربرايز�س لإدارة المطاعم �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 92590، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 
وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، با�شم ال�شيد/ عالء بوح�شين، وقيام موؤ�ش�شه العتماد ال�شت�شارية باإجراءات 

التحويل .

اإعالن رقم )330( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

طاهر  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ح�شين خان، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )تريندت لالأن�شطة الإدارية واأن�شطة الدعم للمكاتب 
اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1-88941 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(، 
�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 
طاهر ح�شين خان، باك�شتاني الجن�شية، ويحمل بطاقة �شكانية رقم 500100802، و�شمية طاهر خان، باك�شتانية 
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الجن�شية، وتحمل بطاقة �شكانية رقم 570301017.

اإعالن رقم )331( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة 

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأحمد خليل 
القاهري وم�شاركوه من �شركة )اأنفال/ ت�شامن(، نيابة عن ال�شيد/ اأ�شامة محمد الإمام، مالك �شركة ال�شخ�س 
الواحد التي تحمل ا�شم )الإمام لال�شت�شارات الإدارية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 111726، طالبًا 
مقداره  10،000  وبراأ�شمال  م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 
)ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأ�شامة محمد الإمام، كندي الجن�شية، ويحمل جواز �شفر 

.Qi590254 وعبدالرحمن الإمام، كندي الجن�شية، ويحمل جواز �شفر رقم ،Hb786302 رقم

اإعالن رقم )332( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

اإليه ال�شيدة/ رانة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 
عبدالغفار ال�شيد اإبراهيم العلوي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )زفير للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 59446-4، طالبة تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 
وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: رانة عبدالغفار ال�شيد اإبراهيم 

.Shine Joyو ،Vipin Devasiaالعلوي، و


