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 مر�سوم رقم )41( ل�سنة 2018
ى من مدة العقوبة ال�سالبة للحرية ا تَبقَّ  بالعفو اخلا�ص عمَّ

املحكوم بها يف اإحدى الدعاوى

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

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته، وعلى 
الأخ�س املادتني )90( و)91( منه،

وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته،
وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ى من مدة العقوبة ال�شالبة للحرية وعقوبات الغرامة املحكوم بها على التالية  ُي�شَقط ما تَبقَّ
اأ�شماوؤهم وفقًا للجدولني )اأ( و)ب(، يف الق�شايا املبيَّنة قرين كلٍّ منهم:

اجلدول )اأ( 
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اجلدول )ب(

رقم القضيةالرقم الشخصياالسمتسلسل
009009016934/1018سيد كميل علوي رضي علي أحمد    .1
3802018806934/1018حسن عباس علي حسن العلواني    .1
106098868186/1018قاسم حسين علي جاسم علي    .9
102090463028/1018أدم جعفر كاظم ابراهيم أحمد    .6
3808081893028/1018عمار صالح حسن مكي يوسف    .2
3806028393028/1018 إبراهيمأيمن حبيب عبد العزيز محمد     .4
3801018143028/1018سين علوي ماجد مكي حسنح    .8
901088818018/1018حسين محمد صالح أحمد الدرازي    .8
0109022801189/1018ىحسن إبراهيم عيس إبراهيم    .3
8041241189/1018محمد حبيب جعفر حبيب حسين           .10
1016831189/1018اسم محمد النجارحسين محمد ج           .11
010106111430/1018حسين محمد كاظم جاسم الدرازي           .11
011003683419/1018السيد حسين محسن أحمد علي أحمد            .19
010901994419/1018صادق جعفر علي أحمد حسين           .16
381104483419/1018مد ححسين علي جعفر علي أ           .12
330606134419/1018فاضل علي حبيب عبد هللا مكي           .14
001100883848/1018علي حسن علي محمد جاسم           .18
0011030811110/1018محمد حسين يوسف المطاوعةحسن            .18
0111060211110/1018علي عبدالرسول حسن المطوع           .13
011009101110/1018محمد راشد علي أحمد حسن           .10
3801038649283/1016دهللاعبدهللا مدن عب جعفرعبدهللا            .11
3301019813811/1012أحمد عبدالعزيز عيسى جاسم علي           .11
38010116110390/1018محمد عبدالنبي سلمان مهدي           .19
38100366310390/1018حبيب حسين عبدهللامحمد ابراهيم            .16
33010089910390/1018لؤي فاضل علي ثابت مخلوق           .12
1019088489/1012منتظر زهير محمد حسين أحمد           .14
3802028611049/1012عبدالهادي عبدالكريم علي أحمد بحر           .18
3810009018226/1016محمد جعفر عبدالحسن أحمد حسين            .18
3808021818981/1016أحمد علي أحمد مطر نصيف           .13
10448611481/1014سفجابر يو يوسفعبدهللا جعفر            .90
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3808011834120/1019محسن عباس عنان           .91
33081191211869/1014السيد محمد جواد رضا ابراهيم أحمد           .91
3811041104126/1016 محمود علي شرف ور موسىنالسيد أ           .99
3311061133300/1012علي عبدهللا جعفر عيسى نصيف           .96
2091619048/1018حسن جعفر علي عبدعلي عبدهللا           .92
38080444310912/1012عباس علي يوسف حسن جواد           .94
1146601308/1018الظاهر ناصرهايل جمال علي            .98
3811008809238/1018علي عبدهللا عيسى عبدهللا محروس           .98

 380901113محمود مجيد عبدعلي علي مكي           .93
9043/1018

3802088844984/1016عبدهللا عيسى أحمد أحمد عبدهللا           .60

 3808184801166/7002 شينتا فينيث           .61
1966/7002
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املادة الثانية
وُين�شر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره،  وُيعمل به من  الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم،  على وزير 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

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

الفريق الركن
وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 4 ذي الحجة 1439هـ   
الموافق: 15 اأغ�شطـ�س 2018م  
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 قرار رقم )29( ل�سنة 2018
باإعادة ت�سكيل جلنة العتماد الأكادميي

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،

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

ل بالقرار  وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2009 ب�شاأن ت�شكيل جلنة العتماد الأكادميي، املعدَّ
رقم )15( ل�شنة 2016،

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن املعايري والقواعد اخلا�شة مبْنح مكافاآت لروؤ�شاء 
واأع�شاء املجال�س واللجان احلكومية وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة واإجراءات التنفيذ،

وعلى تو�شية جمل�س التعليم العايل،
وبناًء على عْر�س وزير الرتبية والتعليم، رئي�س جمل�س التعليم العايل،

قرر الآتي:
املادة الأولى

والعتمادية  للتقييم  امل�شاعد  العام  الأمني  برئا�شة  الأكادميي،  العتماد  ت�شكيل جلنة  ُيعاد 
بوزارة الرتبية والتعليم، وع�شوية ُكلٍّ من:

رئي�س مجل�س تنظيم مزاولة المهن الهند�شية.1
مدير اإدارة البحث العلمي بوزارة التربية والتعليم.2
مدير اإدارة التقييم والمتابعة بوزارة التربية والتعليم.3
مدير اإدارة العتمادية والتراخي�س بوزارة التربية والتعليم.4
الم�شت�شار القانوني بمكتب وزير التربية والتعليم.5
ممثل عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحية.6
ممثل عن جامعة البحرين.7
ممثل عن كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(.8
ممثل عن جامعة الخليج العربي.9

ممثل عن هيئة جودة التعليم والتدريب.10
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املادة الثانية
املهام  مبا�شرة  اللجنة  وتتولى  للتجديد،  قابلة  �شنوات  اأربع  اللجنة  الع�شوية يف  مدة  تكون 

املن�شو�س عليها يف املادة التا�شعة من القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل.

املادة الثالثة
لالعتماد  الفعلية  امل�شاريف  الأكادميي  العتماد  طالبة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شة  تتحمل 
الأكادميي، وتودع هذه املبالغ يف ح�شاب خا�س با�شم الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل، ويكون 

ْرف التي ت�شعها وزارة الرتبية والتعليم. الت�شرف يف هذه املبالغ ِوْفقًا لقواعد ال�شَّ

املادة الرابعة
ُي�شِدر وزير الرتبية والتعليم – رئي�س جمل�س التعليم العايل – قرارًا بنظام العمل يف اللجنة 

واللجان الفرعية املنبثقة عنها.

املادة اخلام�سة
رة ِوْفقًا للمر�شوم رقم  يتقا�شى اأع�شاء اللجنة مكافاأة �شهرية طبقًا للقواعد والإجراءات املقرَّ
)19( ل�شنة 2014 ب�شاأن مكافاآت روؤ�شاء واأع�شاء املجال�س واللجان احلكومية، والقواعد الواردة 
بالقرار رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن املعايري والقواعد اخلا�شة مبْنح مكافاآت لروؤ�شاء واأع�شاء 

املجال�س واللجان احلكومية، وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة واإجراءات التنفيذ.

املادة ال�ساد�سة
ُيلغى القرار رقم )41( ل�شنة 2009 ب�شاأن ت�شكيل جلنة العتماد الأكادميي.

املادة ال�سابعة
على وزير الرتبية والتعليم – رئي�س جمل�س التعليم العايل – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به 

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

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

�شدر بتاريخ: 8 ذي الحجــة 1439هـ
الـمـوافـــــــــق: 19 اأغ�شطـــ�س 2018م



العدد: 3381 – الخميس 30 أغسطس 2018

14

 قرار رقم )30( ل�سنة 2018
بنقل وتعيني مديَرين يف وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

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

ل�شنة 2012 وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

واملعار�س،  لل�شياحة  البحرين  هيئة  اإلى  مدير  بنقل   2016 ل�شنة   )12( رقم  القرار  وعلى 
وتعيني مدراء يف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُينقل ال�شيد خالد �شلمان حممد القا�شمي مدير اإدارة تطوير املناطق ال�شناعية ليكون مديرًا 
لإدارة التنمية ال�شناعية يف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

املادة الثانية
وزارة  يف  ال�شناعية  املناطق  تطوير  لإدارة  مديرًا  تقي  اأحمد  يو�شف  اأحمد  ال�شيد  ُيعنيَّ 

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

املادة الثالثة
�شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  على 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.
رئي�ص جمل�ص الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة
�شدر بتاريخ: 8 ذي الحجــة 9341هـ
الـمـوافـــــــــق: 91 اأغ�شطـــ�س 8102م
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وزارة  العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

قرار رقم )62( ل�سنة 2018
باإ�سدار لئحة اإجراءات اإدارة الدعوى

 اأمام مكتب اإدارة الدعوى املدنية والتجارية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )7( مكرًرا منه،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

وبناء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قـرر الآتي:
املادة الأولى

والتجارية  املدنية  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام  الدعوى  اإدارة  اإجراءات  لئحة  باأحكام  ُيعمل 
املرافقة لهذا القرار، وت�شري اأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون 
مع  يتعار�س  ل  الالئحة، ومبا  ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذه  يرد  فيما مل  ل�شنة 1971  رقم )12( 

طبيعة هذا املكتب.

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ اأحكام هذا القرار والالئحة املرافقة له، وُيعمل بهما 

من تاريخ 2 �شبتمرب 2018م، وُين�شرا يف اجلريدة الر�شمية.

  
  وزيـــــر العــــدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف                                                         

  خالد بن علي بن عبد اهلل اآل خليفة
                                     

�شدر بتاريخ: 18 ذو الحجــة 1439هـ
المــــــوافـــــق: 29 اأغ�شطــــــ�س 2018م
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لئحة اإجراءات اإدارة الدعوى اأمام مكتب اإدارة الدعوى املدنية والتجارية

مادة )1(
تعـــاريف

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 
ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

الوزير: الوزير المعني ب�شئون العدل.
القانون: قانون المرافعات المدنية والتجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971.
المكتب: مكتب اإدارة الدعوى المدنية والتجارية المن�شاأ بموجب المادة )7( مكرًرا من القانون.

رئي�ـــص المكتـــب: القا�شـــي الذي ي�شرف على عمـــل المكتب طبًقا لأحكام هـــذه الالئحة وي�شدر 
بت�شميته قرار من المجل�س الأعلى للق�شاء.

مدير الدعـوى: اأي ع�شو من اأع�شاء المكتب من الق�شاة  والقانونيين والفنيين. 
المحكمة المخت�سة: المحكمة التي تخت�س بنظر الدعاوى التي تتم اإدارتها عن طريق المكتب. 
الجدول: الجدول الذي تدرج فيه تواريخ الآجال وتواريخ الجتماعات متى ما تم تقريرها، طبًقا 

لأحكام المادة )10( من هذه الالئحة.  

مادة )2(
نطاق �سريان الالئحة

والذي  الوزير  التي ي�شدر بتحديدها قرارًا من  الدعاوى  اأحكام هذه الالئحة على  ت�شري 
يتوجب اإدارتها عن طريق املكتب.

مادة )3(
اإجراءات اإدارة الدعــوى

يتولى املكتب حت�شري الدعوى وتهيئتها للمرافعة تبًعا لالإجراءات الآتية:
1- قــيد الدعوى واإعالن الخ�شوم.

2- اإعـداد الجـدول مبيًنا فيه اآجال اإدارة الدعوى.
3- تلقي المذكرات والم�شتندات والطلبات طبًقا للجدول.

4-عقد اجتماعات مع الخ�شوم، اإن لزم الأمر ذلك، وُتدرج في الجدول.
5-اإعـداد تقـرير اإدارة الدعوى.
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مادة )4(
اإجراءات رفع الدعــوى

اأ- ترفع الدعوى اإلى المكتب يدوًيا اأو الكترونًيا اأو كليهما، بناًء على طلب المدعي، بالئحة تقدم 
اإلى ق�شم ت�شجيل الدعاوى، ت�شمل الآتي:

اأو موطنه المختار ورقم الهاتف  اإقامته  اأو وظيفته ومحل  1-  ا�شم المدعي ولقبه ومهنته 
والبريد  الفاك�س  ورقم  التجاري  �شجله  رقم  اأو  ال�شخ�شي  ورقمه  النقال،  الهاتف  ورقم 
موطنه  اأو  اإقامته  ومحل  و�شفته  وظيفته  اأو  ومهنته  ولقبه  يمثله  من  وا�شم  الإلكتروني، 
والبريد  الفاك�س  ورقم  ال�شخ�شي  ورقمه  النقال  الهاتف  ورقم  الهاتف  ورقم  المختار 

الإلكتروني.
ورقم  المختار،  اأو موطنه  اإقامته  ومحل  وظيفته  اأو  ومهنته  ولقبه  عليه  المدعى  ا�شم    -2
الهاتف ورقم الهاتف النقال ورقم الفاك�س والبريد الإلكتروني اإن وجدت، فاإن لم يكن له 

محل اإقامة معلوم وقت رفع الدعوى فاآخر محل اإقامة له.
3-  وقائع الدعوى وطلبات المدعي.

اإليها في دعواه مرفقا بها قائمة بمفردات هذه  4- حافظة م�شتندات بالأدلة التي ي�شتند 
تقديم  عليه  فيجب  اأجنبية  بلغة  محررة  بع�شها  اأو  الم�شتندات  كانت  واإذا  الحافظة، 

ترجمة لها اإلى اللغة العربية.
ب- علـــى المدعـــي ب�شط وقائع ومو�شوع الدعوى واأ�شبابها وطلباتـــه واأ�شانيده في لئحة الدعوى 
بو�شوح وجالء، وعليه اأن يقدم �شوًرا منها وكافة مرفقاتها بقدر عدد المدعى عليهم، ويبقى 

اأ�شل لئحة الدعوى في المكتب.
ج- يجـــب اأن تكـــون الدعـــوى �شاملة لجميع مـــا يحق للمدعي المطالبـــة به بالن�شبـــة اإلى اأ�شباب 
الدعـــوى، ويجوز للمدعي اأن يجمع في دعـــوى واحدة طلبات متعددة تقوم على �شبب قانوني 

واحد اأو اأ�شباب اأو وقائع قانونية متعددة.
د- تراعى البيانـــات والم�شتندات الواجب ا�شتيفاوؤها عند ت�شجيل الدعاوى والتي ي�شدر ب�شاأنها 

تعاميم.

مادة )5(
تقدمي لئحة الدعـوى وقيدها

اأ- يجب على المدعي عند تقديم لئحة الدعوى اأن يوؤدي الر�شم كاماًل.
ب- يقـــوم المكتب، بعـــد التحقق من �شداد الر�شم وا�شتيفاء جميـــع البيانات والم�شتندات، بقيد 
الدعـــوى - يدوًيـــا اأو الكترونًيـــا اأو كليهما - في �شجـــل المكتب الخا�س بذلـــك واإيداع لئحة 
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الدعوى واإي�شال �شداد الر�شوم والم�شتندات ملف الدعوى.
ج- ُي�شلم المدعي ما يفيد قيد دعواه ويتم اإعالنه بالجدول في ذات الوقت، ويتم اإعالن المدعى 

عليه بالئحة الدعوى والجدول مًعا.

املكتب  اإلى  الدعوى  اأن يحيل لئحة  الدعاوى  ت�شجيل  ق�شم  الأحوال، يجب على  ويف جميع 
خالل اليوم التايل لقيد الدعوى على الأكرث. 

مادة )6(
اأوامـــر الأداء

ا�شتثناًء من الأحكام املنظمة لرفع الدعوى طبًقا لأحكام هذه الالئحة، تتبع الأحكام الواردة 
يف الباب العا�شر من القانون اخلا�شة باأوامر الأداء يف مرحلة اإدارة الدعوى، ويف حالة امتناع 
القا�شي املخت�س عن اإ�شدار اأمر الأداء يتم اإحالة اأوراق الدعوى للمكتب لإدارتها طبًقا لأحكام 

هذه الالئحة.

مادة )7(
الإعـالن وبياناته

الإ�شراف  الدعوى  للقانون، ويتولى مدير  بياناته طبًقا  اإ�شدار م�شتند الإعالن وحتدد  يتم 
عليه.

ويكون اإعالن املدعي عليه يف مرحلة اإدارة الدعوى مبراعاة اأحكام املادة )49( من القانون.

مادة )8(
اأثــر ح�سور اخل�سوم

املكتب  اأمام  اأو طلب  اأو م�شتند  اأو تقدمي مذكرة  اأو وكالئهم  يرتتب على ح�شور اخل�شوم 
اعتبار اخل�شومة ح�شورية يف حقهم ولو تخلفوا عن احل�شور اأمام املكتب اأو املحكمة املخت�شة.

مادة )9(
�سالحية مدير الدعوى لإدارتها

يكون رئي�س املكتب اأو مدير الدعوى غري �شالح لإدارتها اإذا كان خ�شًما يف الدعوى اأو كانت 
تربطه �شلة قرابة اأو م�شاهرة حتى الدرجة الرابعة باأحد اخل�شوم اأو ممثله اأو املدافع عنه، اأو 
كانت له يف الدعوى م�شلحة �شخ�شية اأو كان قد اأفتى اأو ترافع عن اأحد اخل�شوم يف الدعوى اأو 
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كتب فيها.
يف  له  لالإذن  مبا�شرًة  املكتب  رئي�س  اإخطار  �شالحيته  عدم  حال  يف  الدعوى  مدير  وعلى 
مبا�شرًة  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  اإخطار  �شالحيته  عدم  حالة  يف  املكتب  رئي�س  وعلى  التنحي، 

لالإذن له يف التنحي، ويف كلتا احلالتني يثبت ذلك يف حم�شر خا�س مبلف الدعوى.

مادة )10(
اجلـــدول 

اأ- ي�شتمـــل الجـــدول على رقم الدعـــوى واأ�شماء الخ�شوم وتـــدون فيه الآجال المحـــددة لتقديم 
الخ�شوم جميع الأمور المتعلقة بالدعوى واإثباتها من مذكرات وم�شتندات وطلبات، وي�شتمل 
علـــى تاريـــخ جل�شة اأمـــام المحكمـــة المخت�شة في حالة عـــدم رد المدعى عليـــه على لئحة 
الدعوى المقدمة من المدعي، وتاريخ جل�شة اأخرى في حالة رده، كما قد ي�شتمل على تواريخ 

الجتماعات متى ما تم تقريرها.
ب-  يجـــب علـــى الخ�شوم اللتزام بالآجال المحددة في الجـــدول، فاإذا تخلف اأي من الخ�شوم 
عن تقديم اأي مذكرات اأو م�شتندات اأو طلبات خالل اأي اأجل من الآجال المحددة بالجدول، 

جاز لمدير الدعوى، بعد التحقق من �شحة اإعالن المتخلف، اإحالة الدعوى اإلى المحكمة.
ج- اإذا تخلف المدعى عليه عن  تقديم اأي مذكرات اأو م�شتندات اأو طلبات خالل الآجال المحددة 
بالجدول وفي غ�شون ال�شهر الأول من مدة اإدارة الدعوى المن�شو�س عليها في المادة )19( 
مـــن هذه الالئحة، جاز لمدير الدعوى، بعد التحقق من �شحة اإعالن المدعى عليه، اعتماد 

التاريخ الأول للجل�شة المحددة بالجدول واإحالة الدعوى اإلى المحكمة المخت�شة.
د- اإذا ا�شتلزمـــت اإدارة الدعـــوى عقـــد اجتماعات بيـــن الخ�شوم، اأو طلـــب اأحدهم ذلك، يجوز 
لمديـــر الدعوى تحديدهـــا واإدراجها في الجدول واإعالن الخ�شوم بهـــا، واإذا تخلف اأي من 
الخ�شـــوم عن ح�شور اأي اجتماع مقرر، جاز لمديـــر الدعوى، بعد التحقق من �شحة اإعالن 

المتخلف عن الح�شور، اإدارة الدعوى بح�شور من ح�شر منهم.
هـ- اإذا �شادف تاريخ نهاية اأحد الآجال اأو تاريخ اأحد الجتماعات المقررة عطلة ر�شمية، وجب 
علـــى الخ�شوم تقديم الالزم بح�شب الأحـــوال اأو الح�شور في اأول يوم عمل بعدها، من دون 

الحاجة اإلى اإعادة اإعالنهم.
و-  يجوز لمدير الدعوى تعديل الآجال في الجدول، بعد اعتماد رئي�س المكتب، واإعالن الخ�شوم 
بهـــا، كما يجوز له تعديل تواريخ الجتماعات المقررة فـــي ح�شور الخ�شوم، فاإذا تم تعديل 
تاريـــخ الجتمـــاع في غيبـــة اأي من الخ�شوم وجـــب اإعالنه به، وفي جميـــع الأحوال يجب اأن 
يراعـــي مدير الدعوى المـــدة المحددة لإدارة الدعوى طبًقا لأحـــكام المادة )19( من هذه 

الالئحة.
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ز-  يراعـــى فـــي اإعداد الجدول الم�شـــاواة بين الخ�شوم بمـــا يتيح لكل خ�شـــم الفر�شة الكافية 
لتقديم دفاعه وعر�س اأدلته.

ح-  يتولـــى مدير الدعـــوى اإثبات تاريخ تقديم اأي خ�شم لمذكـــرات اأو م�شتندات اأو طلبات، وفي 
حالـــة تقديـــم اأي من ذلـــك بعد الأجل المحـــدد لذلك في الجـــدول، على الخ�شـــم اأن يبين 
اأ�شبـــاب وظروف تاأخره كتابًة، وتودع المذكرات اأو الم�شتندات اأو الطلبات ملف الدعوى بعد 
التاأ�شيـــر عليها وتوقيعهـــا من قبل مدير الدعوى، واتخاذ الإجـــراءات الالزمة طبًقا لأحكام 

هذه الالئحة بما في ذلك اإعالن الخ�شوم.
ط-  يتول���ى مدي���ر الدعوى تحرير محا�ض���ر اجتماع���ات اإدارة الدعوى، وت���ودع المحا�ضر ملف 
الدعوى بعد توقيعها من قبله، ويجوز بقرار من رئي�س المكتب ت�شمية اأمين �شر يتولى تحرير 

محا�شر الجتماعات واإيداعها ملف الدعوى بعد توقيعها من مدير الدعوى.

مادة )11(
تقدمي املذكرات وامل�ستندات والطلبات

يجب على كل خ�شم يف الدعوى تقدمي جميع الأمور املتعلقة بالدعوى واإثباتها من مذكرات 
وم�شتندات وطلبات مبا فيها طلبات باإجراءات الإثبات خالل الآجال املحددة باجلدول، وله على 

الأخ�س تقدمي ما ياأتي:
اأ- مذكرات بالدفاع والدفوع.

ب- حوافظ م�شتندات بالأدلة التي ي�شتند اإليها في دفاعه، مع قائمة بمفردات هذه الحوافظ.
ج- الطلبات العار�شة والدعاوى المتقابلة.

د- طلبات اخت�شام الغير والإدخال والتدخل.
هـ- تقارير الخبراء.

و- طلب �شماع ال�شهود، وبيان الوقائع التي يرغب في اإثباتها بالبينة.
ز- طلـــب ندب خبير، وبيـــان الم�شائل المراد اإثباتها بالخبرة، واأ�شمـــاء الخبراء ممن يرغب في 

�شماع راأيهم الفني.
ح- طلب الإنكار اأو الدعاء بالتزوير.

ط- طلب اإلزام الخ�ضم الآخر في الدعوى بتقديم المحررات الموجودة تحت يده.
ي- طلب اإلزام الجهات الإدارية بتقديم المعلومات اأو الوثائق الموجودة لديها.

ك- طلب اإلزام الغير بعر�س ما يحوزه اأو يحرزه من اأ�شياء.
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ل- طلب ا�شتجواب الخ�شوم.
م- طلب توجيه اليمين الحا�شمة، وبيان الوقائع التي يريد ا�شتحالف خ�شمه عليها وذكر �شيغة 

اليمين.
ن- طلب المعاينة.

مادة )12(
اأ�شباب رد الدعــوى وعـدم قبولها

اأ- يجوز للمدعى عليه اأن يطلب في مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل المحدد لذلك بالجدول رد 
الدعوى المرفوعة عليه وذلك ل�شبق الف�شل في الدعوى اأو عدم الخت�شا�س اأو مرور الزمن 

اأو اأي �شبب اآخر ي�شتوجب رد الدعوى.
ب- يجـــوز للمدعى عليه اأن يدفـــع في مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل المحدد لذلك بالجدول 
بعدم قبولها لنعدام �شفة المدعي اأو اأهليته اأو م�شلحته اأو لرفعها بغير الطريق الذي ر�شمه 

القانون اأو لأي �شبب اآخر.
ج- اإذا اكتفـــى المدعى عليه بطلب رد الدعوى اأو الدفـــع بعدم قبولها طبًقا للفقرتين ال�شابقتين 
مـــن هذه المادة مـــن دون تقديم دفوع مو�شوعيـــة اأخرى، يتولى مديـــر الدعوى عر�س هذا 
الطلـــب اأو الدفـــع على رئي�ـــس المكتب ليحيل الدعـــوى اإلى المحكمة المخت�شـــة، وفي جميع 
الأحـــوال ل يجوز للمحكمة المخت�شة اإعادة الدعوى للمكتـــب بعد ف�شلها في هذا الطلب اأو 

الدفع. 

مادة )13( 
الطلبات العار�سة والدعاوى املتقابلة

يجوز للخ�شوم - بح�شب الأحوال- تقدمي الطلبات العار�شة والدعاوى املتقابلة يف مرحلة 
هذه  لأحكام  طبًقا  وتعلن  ترفع  بالئحة  اجلدول  يف  لذلك  املحدد  الأجل  خالل  الدعوى  اإدارة 

الالئحة. 

مادة )14(
طلبات اخت�سام الغري والإدخـال والتدخـل

يف  والتدخل  والإدخال  الغري  اخت�شام  طلبات  تقدمي  الأحوال-  بح�شب   - للخ�شوم  يجوز 
اإدارة الدعوى خالل الأجل املحدد لذلك يف اجلدول بالئحة ترفع وتعلن طبًقا لأحكام  مرحلة 

هذه الالئحة. 
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مادة )15(
طلبات اإجراءات الإثبات

اإدارة  الإثبات يف مرحلة  اإجراءات  الأحوال- تقدمي طلبات  يجب على اخل�شوم - بح�شب 
الدعوى خالل الآجل املحدد لذلك يف اجلدول.

بالتزوير  والدعاء  خبري  ندب  طلبات  بنظر  املرحلة  هذه  يف  املخت�شة  املحكمة  وتخت�س 
واملعاينة ، ويخت�س رئي�س املكتب بنظر طلب اإلزام اجلهات الإدارية بتقدمي املعلومات اأو الوثائق 

املوجودة لديها. 
مادة )16(

الطلبات امل�ستعجلة والإجراءات التحفظية والوقتية
يجوز للمدعي تقدمي الطلبات امل�شتعجلة التي ترفع تبًعا للطلب الأ�شلي والطلبات التحفظية 
والوقتية يف مرحلة اإدارة الدعوى، ويخت�س بنظر هذه الطلبات يف هذه املرحلة رئي�س املحكمة 

املخت�شة.

مادة )17(
التفاق على ال�سلح

اأ- يجـــوز للخ�شوم خالل مرحلة اإدارة الدعوى، طلب ت�شوية النـــزاع �شلحًا، فاإذا ما اتفقوا على 
ذلك اأُثبت ما اتفقوا عليه في مح�شر تكون له قوة ال�شند التنفيذي بعد توقيعه من الخ�شوم 

اأو من وكالئهم ومن مدير الدعوى ويختم بال�شيغة التنفيذية.
ب- اإذا اتفـــق الخ�شـــوم على ت�شويـــة النزاع �شلًحا خـــالل مرحلة اإدارة الدعـــوى ُيح�شب ن�شف 
الر�شـــم،   وذلـــك باأن يرد ن�شـــف الر�شم المقرر اإلى المدعـــي اإذا كان مدفوًعا، وينفذ عليه 

بمقدار الن�شف اإذا كان الر�شم موؤجاًل.

مادة )18(
عـوار�ص اخل�سومة

اأ- يجـــوز لرئي�ـــس المكتب وقف الدعوى بنـــاء على اتفاق الخ�شوم على عـــدم ال�شير فيها مدة ل 
تزيـــد علـــى �شتة اأ�شهر من تاريخ اإقرار اتفاقهم، واإذا لم تعجـــل الدعوى خالل الثمانية اأيام 
التالية لنهاية الأجل، اعتبر المدعي تاركا دعواه، ول تح�شب مدة الوقف من المدة المحددة 

لإدارة الدعوى المن�شو�س عليها في المادة )19( من هذه الالئحة. 
ب- ينقطـــع �شير الخ�شومة بوفاة اأحد الخ�شوم اأو بفقـــده اأهليته اأو بزوال �شفة من كان يبا�شر 
الخ�شومـــة عنـــه من النائبيـــن، اإل اإذا بلغت الدعوى درجة النهاية وتمـــت اإفادات الخ�شوم 
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بحيث ت�شبح الدعوى مهياأة للحكم في مو�شوعها، وفي جميع الأحوال يحيلها رئي�س المكتب 
اإلى المحكمة المخت�شة.

ج- بخالف ما ورد في الفقرتين )اأ( و )ب( من هذه المادة، يكون الف�شل فيما يعر�س للدعوى 
بع���د �ضماعه���ا وال�ضير فيها من وق���ف تعليقي و�ضق���وط الخ�ضومة وانق�ضائه���ا وتركها اأمام 

المحكمة المخت�شة.

مادة )19(
مـدة اإدارة الدعـوى

لئحة  قيد  تاريخ  من  �شهرين  على  الدعوى  مدير  اأمام  الدعوى  اإدارة  مدة  تزيد  األ  يجب 
الدعوى.

ويجوز بقرار من رئي�س املكتب، بناًء على اتفاق اخل�شوم اأو طلب م�شبب من مدير الدعوى 
مرفًقا به اجلدول باآجال جديدة ح�شب الأحوال، مد هذه املدة مبا ل يجاوز �شهرين اآخرين.

مادة )20(
اإحـالة الدعوى اإلى املحكمة املخت�سة

الدعوى  بوقائع  قائمة  يت�شمن  تقريًرا  الدعوى،  اإدارة  انتهائه من  بعد  الدعوى،  يعد مدير 
طلبات  من  به  تقدموا  وما  اأدلة  من  اإليه  ا�شتندوا  وما  ودفاعهم  وطلباتهم  اخل�شوم  وحجج 
باإجراءات الإثبات، ويجب على مدير الدعوى من خالل رئي�س املكتب اإحالة ملف الدعوى خالل 

ثالثة اأيام عمل من انتهاء اإدارة الدعوى اإلى املحكمة املخت�شة مرفًقا به التقرير امل�شار اإليه.
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وزارة  العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )63( ل�سنة 2018
 بتحديد الدعاوى التي تتم اإدارتها عن طريق

مكتب اإدارة الدعوى املدنية والتجارية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )7( مكرًرا منه،
وعلى لئحة اإجراءات اإدارة الدعوى اأمام مكتب اإدارة الدعوى املدنية والتجارية ال�شادرة 

بالقرار رقم )62( ل�شنة 2018،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

قـرر الآتي:
املادة الأولى

با�شتثناء دعاوى التحكيم، يتولى )مكتب اإدارة الدعوى املدنية والتجارية( اإدارة الدعاوى 
ويتم  املدنية،  الكربى  باملحكمة  اخلام�شة  الدائرة  اخت�شا�س  يف  تدخل  التي  والتجارية  املدنية 

ت�شجيلها وقْيُدها ابتداًء من تاريخ 2 �شبتمرب 2018.

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 2 �شبتمرب 2018، 

وُين�َشر  يف اجلريدة الر�شمية.

 وزيـر العـدل 
 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 ذي الحجـة 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 29 اأغـ�شـطـــ�س 2018م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )46( ل�سنة 2018
 ب�ساأن املوافقة على طلب حتويل حمفظة التمويل من �سركة �سكنَّا

حلول عقارية متكاملة �ص�م�ب )مقفلة( اإلى بنك الإثمار �ص�م�ب )مقفلة(

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

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
اأعمال  مبزاولة  لهم  �س  املرخَّ اأعمال  حتويل  طلب  يف  البت  اإجراءات  حتديد  لئحة  وعلى 

التاأمني يف مملكة البحرين، ال�شادرة بالقرار رقم )33( ل�شنة 2012،
ا حلول عقارية متكاملة �س.م.ب )مقفلة(  وعلى طلب حتويل حمفظة التمويل من �شركة �شكنَّ

اإلى بنك الإثمار �س.م.ب )مقفلة(.
ا  م من �شركة �شكنَّ وعلى الإعالن ال�شادر من م�شرف البحرين املركزي ب�شاأن الطلب املقدَّ
�س.م.ب  الإثمار  بنك  اإلى  التمويل  حمفظة  بتحويل  )مقفلة(  �س.م.ب  متكاملة  عقارية  حلول 
ويف   ،)2017 �شبتمرب   7 بتاريخ   ،3330 رقم  )العدد  الر�شمية،  اجلريدة  يف  املن�شور  )مقفلة(، 

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

قرر الآتي:
مادة )1(

حمفظة  بتحويل  )مقفلة(  �س.م.ب  متكاملة  عقارية  حلول  ا  �شكنَّ �شركة  طلب  على  ووفق 
التمويل اخلا�شة بها اإلى بنك الإثمار �س.م.ب )مقفلة(.

مادة )2(
تاريخ  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  املركزي  البحرين  املعنية مب�شرف  الإدارات  على 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

حمافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 15 ذي الحجة 1439هـ 
الـمــوافــــــــق: 26 اأغـ�شـطـــ�س 2018م
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هيئة تنظيم الت�سالت

 اإعالن �سادر عن هيئة تنظيم الت�سالت
باإلغاء الرتاخي�ص املمنوحة اإلى �سركة )موفينغ غلف تيليكوم ذ�م�م(

اإلى الإعالن ال�شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت )الهيئة( املن�شور يف اجلريدة  بالإ�شارة 
الر�شمية العدد )3375( ال�شادر بتاريخ 19 يوليو 2018، والذي اأخطرت الهيئة مبوجبه الأطراف 
ذوي امل�شلحة عن عزمها اإلغاء الرتاخي�س املمنوحة ل�شركة )موفينغ غلف تيليكوم ذ.م.م( من 
قبل الهيئة مبوجب قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، ودعت 

الأطراف ذوي امل�شلحة اإلى تقدمي مالحظاتهم بهذا اخل�شو�س.
و الرتاخي�س كالآتي:

1(    الترخي�س العادي لتقديم خدمات القيمة الم�شافة الممنوح ل�شركة )موفينغ غلف تيليكوم 
ذ.م.م( ال�شادر بتاريخ 17 اأكتوبر 2005.

2(    الترخي�ـــس الممتـــاز لخدمات الت�شـــالت الدولية الممنوح ل�شركـــة )موفينغ غلف تيليكوم 
ذ.م.م( ال�شادر بتاريخ 17 اأكتوبر 2005.

ومبا اأن الهيئة مل تت�شلم اأية مالحظات من الأطراف ذوي امل�شلحة، فاإن الرتاخي�س املذكورة 
اأعاله املمنوحة اإلى �شركة )موفينغ غلف تيليكوم ذ.م.م( ُتعترَب ملغاة اعتبارًا من تاريخ الن�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.

هيئة تنظيم الت�سالت
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )595( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
  

�شركة  مالكة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
رقم  83206،  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  وال�شالمة  لالأمن  )الن�شر  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 
طالبة 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: طارق مبارك محمد بن دينه، وحنان عبدالعزيز فهد 

جالل.

اإعالن رقم )596( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإلى موؤ�س�سة فردية
  

يعلن مركزالبحرين 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 )مخابز الف�شيلة الآلية ذ.م.م(،  الم�شجلة بموجب القيد رقم 15139، 
طالبين تغيير  ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ �شلمان مبارك 

عبدالكريم العطية، وتعيين مكتب المحامي اأحمد عبداهلل ال�شمالن لمبا�شرة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )597( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد 

 يعلن مركزالبحرين 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 )كا�شا دي مورادو ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-87987، 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000  طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

)ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لمريم عبداهلل محمد عبدالرحيم.
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اإعالن رقم )598( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن
  يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك الموؤ�ش�شة 

الفردية التي تحمل ا�شم )�شافار لت�شييد المباني(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 86905، طالبًا تحويل الفرع 
الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�س مال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )599( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد
 

المحامي ح�شن  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  النفيعي،  اإبرهيم  �شلمان  ال�شيد/  عن  نيابة  العجوز،  محمد  علي  محمد  علي 
�شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  الرابع من  الفرع  القيد رقم 55161،  طالبًا  الم�شجلة بموجب  في�شن(،  ا�شم )تيدو  تحمل 
مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  الواحد   ال�شخ�س 

.Aklilu Zenebe Kassa /لل�شيد

اإعالن رقم )600( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإلى �سركة ت�سامن
يعلن مركزالبحرين 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 )دار دبي للمقاولت ومواد البناء ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000  102701، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
)األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عفاف �شالح كريم الغزاي، وعبداهلل اأحمد ال�شاري، وعمر حمود 

ال حمدان الخلف. اإبراهيم ال�شليمان، وعذَّ

اإعالن رقم )601( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 اإلى فرع من �سركة ذات م�سوؤلية حمدودة اأخرى 
 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  القت�شادية  للدرا�شات  اإم جي  بي  ا�شم )كي  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
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القيد رقم  8215، طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع من ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )كي بي اإم جي 
لال�شت�شارات ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 47568.

اإعالن رقم )602( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل فرع موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 
الموؤ�ش�شة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  يعلن مركزالبحرين 
الفردية التي تحمل ا�شم )مركز وجوه لطب الأ�شنان(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 101999، طالبًا تحويل فرع 

من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 130،000 دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )603( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

لت�سبح فرعاً من �سركة ذات م�سئولية حمدودة
 

محمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
اأبو المعاطى العدل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم لقمة ال�شلطان(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 92688، طالبا تحويل الموؤ�ش�شة ا لت�شبح فرعًا من ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )فير�س اإيجل 

التجارية ذ.م .م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 115724.

اإعالن رقم )604( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل فرع �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد م�ستقلة
 

يعلن مركزالبحرين 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 )بحرين اآيلند تريدنغ ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 48104
طالبين تحويل الفرع الخام�س من ال�شركة الم�شمى )بلوتك( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 
�شيما عبداهلل هالل ح�شين عبداهلل  لل�شيدة/  مملوكه  وت�شبح  بحريني،  دينار  اآلف(  مقداره 10،000 )ع�شرة 

بوحميد.
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اإعالن رقم )605( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإلى �سركة ذات م�سئوليه حمدودة 

ال�شركه  موؤ�ش�شو  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  يعلن مركزالبحرين 
القيد  بموجب  الم�شجلة  المحدودة(،  للتاأمين  التعاونية  )الخليج  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 
وبراأ�شمال  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم �س، طالبين 
مقداره 50،000 دينار، وتكون مملوكة لكل من: ال�شركة التجارية لخدمات الت�شويق والوكالت المحدودة، وجمال 

بن عبداهلل بن محمد الدباغ.

اإعالن رقم )606( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة
اإلى فرع من �سركة ذات م�سوؤلية حمدوده

 
يعلن مركزالبحرين 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 )كي بي اإم جي ل�شت�شارات الم�شروعات الكبرى ذ.م.م(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 79184، طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع من ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )كي 

بي اإم جي لال�شت�شارات ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 47568.


