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 اأمر ملكي رقم )46( ل�سنة 2018

 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

ُيعَهد 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:
بتاريـــــخ: 26 محــرم 1440هـ
الموافـق:  6  اأكـتـوبـر 2018م
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 مر�سوم رقم )46( ل�سنة 2018

 بتجديد تعيني رئي�س تنفيذي للهيئة الوطنية 

لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�سحية

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

بعد الطالع على الد�شتور، 
واخِلْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، وعلى الأخ�س املادة )10( منه، ال�شحية، املعدَّ
وبناًء على تر�شيح املجل�س الأعلى لل�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

للهيئة الوطنية لتنظيم املهن  د تعيني الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة رئي�شًا تنفيذيًا  ُيجدَّ
واخِلْدمات ال�شحية، وذلك ملدة ثالث �شنوات.

املادة الثانية

اجلريدة  يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  ال�شحة  وزير  على 
الر�شمية.

 

ملك مملكة البحرين   

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 26 محرم 1440هـ
الموافق: 6 اأكتوبــــر 2018م
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 قرار  رقم )33( ل�سنة 2018

 با�ستبدال اأع�ساء يف جمل�س اإدارة

هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�س

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، واملعار�س، املعدَّ
وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2016 بت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبَدل كلٌّ من النائب الأول لرئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة البحرين، ورئي�س 
جمعية وكالء ال�شفر وال�شياحة، بكل من رئي�س جلنة القطاع ال�شياحي يف غرفة جتارة و�شناعة 
اإدارة  البحرين، يف ع�شوية جمل�س  املعار�س يف غرفة جتارة و�شناعة  البحرين، ورئي�س جلنة 

هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س.
وتكون مدة ع�شويتهم باملجل�س لنهاية مدة �شلفهم.

املادة الثانية

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

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 23 محرم 1440هـ
الـمـــوافـــــــق: 3 اأكتـوبــــر 2018م



العدد: 3388 – الخميس 11 أكتوبر 2018

8

 قرار رقم )34( ل�سنة 2018 

 باإعادة ت�سكيل جمل�س الولية على اأموال القا�سرين

وَمن يف حكمهم

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون الولية على املال ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1986، 

وعلى الأخ�س املادة )2( منه،
وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2018 بتجديد مدة ع�شوية اأع�شاء جمل�س الولية على اأموال 

القا�شرين وَمن يف حكمهم،
وبناًء على تر�شيح وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

العدل  وزير  برئا�شة  حكمهم  يف  وَمن  القا�شرين  اأموال  على  الولية  جمل�س  ت�شكيل  ُيعاد 
وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف، وع�شوية ُكلٍّ من:

1 - ال�شيد ر�شا عبداهلل فرج.
2 - ال�شيد جا�شم اأحمد المهزع.

3 - المهند�س اإبراهيم ح�شن الحواج.  
4 - ال�شيد عبدالجليل علي اأحمد الحايكي. 

5 - المهند�س مناف يو�شف حمزة.
6 - ال�شيد محمد ال�شيخ اأحمد الع�شفور.

7 - المهند�س ناجي �شبت �شالم �شبت.

8 - ال�شيد علي ح�شن نا�شر الخزعلي.

املادة الثانية

تكون مدة ع�شوية اأع�شاء املجل�س املذكور �شنتني قابلة للتجديد.
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املادة الثالثة

على وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 
لتاريخ َن�شِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 24 محرم 1440هـ
الـمـــوافـــــــق: 4 اأكتـوبــــر 2018م
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 قرار رقم )35( ل�سنة 2018

  بتعديل املادة )2( من القرار رقم )2( ل�سنة 2015

ب�ساأن جمل�س ال�سالمة وال�سحة املهنية

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )175( منه،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2015 ب�شاأن جمل�س ال�شالمة وال�شحة املهنية،

وبناًء على عْر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية،
قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبَدل بن�س املادة )2( من القرار رقم )2( ل�شنة 2015 ب�شاأن جمل�س ال�شالمة وال�شحة 
املهنية، الن�س الآتي:

والتنمية  العمل  وزير  حميدان  علي  حممد  بن  جميل  ال�شيد/  برئا�شة  املجل�س  ل  "ُي�شكَّ
الجتماعية، وع�شوية ُكلٍّ من ال�شادة: 

 الدكتور محمد علي الأن�شاري1-
الوكيل الم�شاعد ل�شئون العمل - وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

نائبًا 
للرئي�س

 الدكتور عبدالبا�شط محمد عبدالمح�شن2-
ع�شوًاالم�شت�شار القانوني - وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

 م�شطفى عقيل ال�شيخ3-
ع�شوًارئي�س ق�شم ال�شالمة المهنية - وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

 ح�شن يو�شف علي اأحمد4-
م�شت�شار ال�شالمة المهنية باإدارة اأداء وعالقات الموظفين -  ديوان الخدمة 

المدنية.
ع�شوًا

 العقيد حمد علي الكعبي5-
ع�شوًامدير اإدارة الحماية وال�شالمة بالإدارة العامة للدفاع المدني - وزارة الداخلية.

 الدكتورة مها �شالح اآل �شهاب 6-
ع�شوًااأمين ال�شر بجمعية ال�شحة وال�شالمة البحرينية.

 اأحمد خليل اإبراهيم7-
ع�شوًامدير دائرة ال�شحة وال�شالمة والبيئة – �شركة نفط البحرين )بابكو(.

 المهند�س يا�شر عبدالرحيم العبا�شي8-
ع�شوًامدير عمليات الم�شانع – �شركة الخليج ل�شناعة البتروكيماويات )جبيك(.
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جميل يو�شف الغناة9-
ع�شوًاع�شو مجل�س الإدارة - غرفة تجارة و�شناعة البحرين.

 محمد خليل �شعيد10-
مدير اأول لل�شحة وال�شالمة والبيئة والأمن والحريق -

�شركة األمنيوم البحرين )األبا(.
ع�شوًا

محمد ح�شن اآل م�شاعد11-
الأمين العام الم�شاعد لل�شحة وال�شالمة المهنية - التحاد العام لنقابات عمال 

البحرين.
ع�شوًا

 الدكتور يو�شف اأحمد الحداد12-
طبيب ا�شت�شاري والقائم باأعمال رئي�س مجموعة ال�شحة المهنية - 

وزارة ال�شحة.
ع�شوًا

 محمد ر�شول بخ�س13-
نائب رئي�س التحاد لل�شحة وال�شالمة المهنية - 

التحاد الحر لنقابات عمال البحرين.
ع�شوًا

يقي14- دِّ  الدكتور محمد عبدالرزاق ال�شِّ
ع�شوًامدير اإدارة التعليم الفني والمهني - وزارة التربية والتعليم.

محمود اأحمد عبدالرحيم15-
 مدير اإدارة الموارد الب�شرية ب�شئون الأ�شغال - وزارة الأ�شغال

ع�شوًاو�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

المهند�شة لمى عبا�س محرو�س16-
ع�شوًاالقائم باأعمال مدير اإدارة التقوم والرقابة البيئية - المجل�س الأعلى للبيئة

المهند�س عماد عبدالواحد العريِّ�س 17-
م�شت�شار ال�شئون الفنية – وزارة الإ�شكان.

ع�شوًا

ويحل نائب الرئي�س محل الرئي�س في مبا�شرة جميع اخت�شا�شاته في حالة غيابه اأو قيام 
مانع لديه.

املادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 
يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 24 محرم 1440هـ
المـــــــوافــــق: 4 اأكتــــوبـر 2018م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )58( ل�سنة 2018

 ب�ساأن الرتخي�س بت�سجيل

اجلمعية البحرينية ل�سالمة الطفل

 وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 
في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 في �شاأن تنظيم �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
والثقافية  الجتماعية  والأنــديــة  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 
وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الترخي�س بجْمع المال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية ل�شالمة الطفل،

قرر التى: 

مادة - 1 -

الجتماعية  والأندية  الجمعيات  قْيد  �شجل  في  الطفل  ل�شالمة  البحرينية  الجمعية  ل  ت�شجَّ
والثقافية تحت قيد رقم  )8/ج/اأج(.

مادة - 2 -

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي المرفق في الجريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من 
اليوم التالي لتاريخ الن�شر.      

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 3 محـــــــرم 1440هـ
الـمــوافــــــــق: 13 �شبتمبر 2018م
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موؤ�س�سو اجلمعية البحرينية ل�سالمة الطفل

1- عهدية اأحمد ال�شيد محمد نور
2- األ�س توما�س يو�شف �شمعان

Benedicte Maria -3
Frank Elisabeth -4

5- حليمة كاظم اأحمد كاظم
6- هدى عزرا اإبراهيم نونو

7- خالد علي جليل اأحمد ترك
Kimsofied Provo -8

9- نبيل ميخائيل خوري
10- وداد محمد ح�شن الفا�شل

Simon James -11
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ملخ�س النظام الأ�سا�سي

للجمعية البحرينية ل�سالمة الطفل

البحرين  بمملكة  تاأ�ش�شت  قد  الجمعية  اأن  على  الأ�شا�شي  النظام  من  الأولى  المادة  تن�س 
في عام 2018 تحت قيد رقم )8/ج/اأج( طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة، ال�شادر 

بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
ل الجمعية بوزارة العمل والتنمية الجتماعية وَتثُبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية من  ُت�شجَّ
تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها في الجريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 
والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة  �شاأن تنظيم �شجل قْيد الجمعيات والأندية الجتماعية  في 

العمل وال�شئون الجتماعية. 
مقر الجمعية ومركز اإدارتها  هو �شقة رقم 11، مبنى رقم 1004، طريق 1224 الرفاع الغربي 

912، مملكة البحرين.
ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول في م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن 
تنت�شب اأو ت�شترك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
الموافقة  اأْخــذ  وبعد  البحرين  مملكة  في  بها  المعمول  القوانين  حدود  في  الجمعية  تقوم 

الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة بالعمل على تحقيق الأهداف التالية :
عين باأهمية ومتطلبات �شالمة الأطفال من الحوادث  اع القرار والم�شرِّ نَّ 1 - العمل على اإقناع �شُ

والحدِّ منها.
2 - توعية المجتمع بمفهوم  وطبيعة وحْجم كلفة حوادث الأطفال.

3 - خْف�س عدد حوادث الأطفال والحدِّ منها والتقليل من �شدة اإ�شابتها.
4 - التعـــاون مع الوزارات المعنيـــة والموؤ�ش�شات والجمعيات الأهليـــة لو�شع خطط عمل لمراقبة 

حوادث الأطفال.
5 - تاأييد واعتماد وتنفيذ خطط عمل ناجحة للحدِّ من حوادث الأطفال.

6 - تعزيز م�شاركة المجتمع بكافة اأطيافه لتنفيذ خطط العمل المتعلقة ب�شالمة الأطفال.
7 - تعزيـــز وتقويـــة قدرات الآبـــاء والعاملين في كافة مجالت الطفولـــة، وتزويدهم بالمعلومات 

والمهارات الالزمة للحدِّ من حوادث الأطفال.
8 - زيادة عدد وتح�شين نوعية وم�شداقية الإح�شاءات والدرا�شات والأبحاث المتعلقة بخطورة 

وكلفة حوادث الأطفال.
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9 - العمل على تقديم المعلومات والإر�شادات الالزمة في مجال الوقاية من حوادث الأطفال.
10 - الحث على �َشنِّ القوانين واأنظمة ومعايير لكافة منتجات الأطفال بما ي�شمن �شالمتهم.

11 - التوا�شـــل مـــع المنظمات والموؤ�ش�شات الدولية العاملة فـــي مجالت الطفولة للح�شول على 
اأف�شـــل المعلومات والإر�شادات للحدِّ مـــن حوادث الأطفال والوقاية منهـــا، وذلك بالتن�شيق 

وبعد اأْخذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.
12 - تنفيـــذ مبـــادرات نوعية تتناول �شالمـــة الطفل وتوفير المعدات الالزمـــة ل�شمان �شالمته، 

وذلك بالتن�شيق مع الإدارة العامة للمرور في المجالت التالية:
م/   )ال�شالمـــة المرورية/ اإ�شابات الحروق/ حـــوادث ال�شباحة/ حوادث ال�شقـــوط/ التَّ�َشمُّ

الختناق/ الحوادث المنزلية العامة/ �شالمة منتجات واألعاب الأطفال(.
اأهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين وبعد   وت�شعى الجمعية لتحقيق 

اأْخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة، وذلك بالو�شائل التالية:
1 - اإقامـــة الفعاليات والموؤتمرات ذات العالقة بن�شاط الجمعية بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من 

الجهات الحكومية المخت�شة.
2 - عْقد الندوات والدورات وور�س العمل التدريبية في نف�س المجال بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة 

من الجهات الحكومية المخت�شة.
3 - اإ�شدار ن�شرات ومطبوعات وِفْق اأهداف الجمعية المر�شومة بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من 

الجهات الحكومية المخت�شة.
4 - اإن�شـــاء موقع اإلكتروني للجمعية على �شبكة الإنترنت بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات 

الحكومية المخت�شة.
5 - التعاون مع الموؤ�ش�شات المدنية ذات العالقة بن�شاط الجمعية.

وت�شتهدف الجمعية القيام بالأن�شطة الجتماعية.
وقد بيَّن النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية في الجمعية، وهي على النحو التالي:

1 - اأْن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.
2 - اأْن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.

3 - اأْن يكـــون ح�شـــن ال�شمعـــة وال�شلوك، واأْن ل يكون قد ُحِكم عليه فـــي جريمة مِخلَّة بال�شرف اأو 
الأمانة ال اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

وبيَّن النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
واإ�شقاط الع�شوية من الجمعية، كما بيَّنت المادة )16( من النظام حق الع�شو في التََّظلُّم من 
له اأمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيًا  قرار ف�شْ
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في هذا ال�شاأن.
الجمعية  اأن  اعتبر  فقد  للجمعية،  المختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ن  ت�شمَّ وقد 
العمومية هي ال�شلطة العليا في ر�ْشم �شيا�شة الجمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على 
العمومية  الجمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  وبيَّن  واأع�شائها.  ولجانها  اأجهزتها  جميع 
�شاب القانوني الواجب  باعها عند عْقدها، والنِّ العادية منها وغير العادية، وال�شروط الواجب اتِّ

توافره، وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية. كما حدَّ

اأع�شاء  تنتخبهم الجمعية  اأنَّ مجل�س الإدارة يتكون من خم�شة  كما بيَّن النظام الأ�شا�شي 
انتخابهم  ويتم  اأخــرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتين  لمدة  اأع�شائها  بين  من  العمومية 

بالقتراع ال�شري المبا�شر.
بتنفيذ  ويقوم  للجمعية،  التنفيذية  ال�شلطة  الإدارة هو  اأنَّ مجل�س  الأ�شا�شي  النظام  واعتبر 
ال�شيا�شة التي تر�شمها الجمعية العمومية والقرارات التي ُت�شِدرها تحقيقًا لالأغرا�س الم�شروعة 
للجمعية. وبيَّن النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات المجل�س و�شروط الع�شوية فيه وحقه في ت�شكيل 
د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان المختلفة، واأن اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر، كما حدَّ

وكيفية حل المجل�س.
وحول مالية الجمعية بيَّن النظام الأ�شا�شي اأن موارد الجمعية تتكون من: 

1( ر�ْشم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عِقب قْيده اأو اإعادة قْيده بع�شويتها.
2( ا�شتراكات الأع�شاء.

ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 3( الهبات والتبرعات التي ت�شرِّ
4( اأيـــة مـــوارد اأخرى يقبلها مجل�ـــس الإدارة ِوْفقًا للقانون وبما ل يتعار�س مـــع النظام الأ�شا�شي 

للجمعية، وب�شرط الموافقة الم�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 
5( الأربـــاح الناتجـــة عـــن ا�شتثمار اأمـــوال الجمعية في حـــدود القوانين المعمول بهـــا في مملكة 

البحرين.
لت�شيير  بيَّن النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ الجمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة  كما 
اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأن تبداأ ال�شنة المالية للجمعية من اأول يناير 
وتنتهي في 31 دي�شمبر من كل عام، وُت�شتثَنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة المالية، بحيث 
تبداأ من تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها في الجريدة الر�شمية اإْن لم يكن في �شهر يناير، �شريطة اأْن يكون 
ْرف طبقًا لالئحة المالية للجمعية، وعلى �شرورة اأْن يقوم مجل�س الإدارة بعْر�س الح�شاب  ال�شَّ

الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.
لإيرادات  الختامية  الح�شابات  وتدقيق  المالية  المراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات الجمعية.
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واأخيرًا بيَّن النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج الجمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلِّها 
اختياريًا اأو اإجباريًا والجهة التي توؤول اإليها اأموالها عند الحل.

ي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل  وبعد اإتمام عملية الت�شفية يقوم الم�شفِّ
في ميدان عمل الجمعية.

د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدِّ
الجتماعية التي ترى توجيه اأموال الجمعية اإليها.



العدد: 3388 – الخميس 11 أكتوبر 2018

18

وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )61( ل�سنة 2018

ق لُّ
َ
اأ ب�ساأن الرتخي�س باإن�ساء دار ح�سانة التَّ

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 الآتي:

مادة )1(

اأَلُّق ملدة �شنتني، حتت قيد رقم  اأَلُّق ذ.م.م باإن�شاء دار ح�شانة التَّ �س ل�شركة ح�شانة التَّ ُيرخَّ
)9/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 الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 15 محــرم 1440هـ
الـمـــوافـــــــق: 25 �شبتمبر 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )80( ل�سنة 2018

 ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات بعد التق�سيم 

يف منطقة الهملة - جممع 1012

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 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،
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قرر الآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  اإىل   1012 جممع  الهملة  مبنطقة  الكائنة  التق�شيم  بعد  العقارات  ت�شنيف  يغريَّ 
كن املت�شل اأ )RHA( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق  مناطق ال�شَّ
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�ْشِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 �شعبان 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 9 مــايــــــــو 2018م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )53( ل�سنة 2018

 ب�ساأن اإلغاء الرتخي�س املمنوح

لل�سركة ال�سعودية العامة للتاأمني �س�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، 
وبناًء على توجيه املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية باإلغاء الرتخي�س املمنوح لل�شركة 
�س به، بقرار من اجلمعية العامة غري العادية  ِفها عن مزاولة الن�شاط املرخَّ املذكورة، وذلك لَتَوقُّ

لل�شركة بتاريخ 6 نوفمرب 2016،

قرر الآتي:

مادة )1(

ال�شجل  يف  امل�شجلة  )مقفلة(  �س.م.ب  العامة  ال�شعودية  لل�شركة  املمنوح  الرتخي�س  ُيلغى 
التجاري حتت رقم 1-28360 املوؤرخ يف 1992/11/1.

مادة )2(

تاريخ  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  املركزي  البحرين  املعنية مب�شرف  الإدارات  على 
ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 29 محرم 1440هـ 
الـمــــوافــــــق: 9 اأكـتـوبــر 2018م
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قرارات ا�ستمالك

قرار ا�ستمالك رقم )19( ل�سنة 2018

لة لها مبوجب  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
وامل�شجل  املالكية  يف  الكائن  خليفة،  اآل  �شلمان  بن  حممد  بن  حمد  بن  �شلمان  ال�شيخ  �شمو  ملك  من 
املتاأثرة  الأجزاء  التعوي�س عن  اأجل  باملقدمة رقم 2017/18322 عقار رقم 10040097، وذلك من 

بال�شارع، ح�شب طلب  هيئة التخطيط والتطوير العمراين.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
                                                        

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ا�ستمالك رقم )20( ل�سنة 2018

لة لها مبوجب  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك ال�شيخ عبدالرحمن بن حممد بن را�شد اآل خليفة، الكائن يف توبلي وامل�شجل باملقدمة رقم 
1993/2721 عقار رقم 08009932، وذلك من اأجل التعوي�س عن الأجزاء املتاأثرة بال�شارع، ح�شب 

طلب  هيئة التخطيط والتطوير العمراين.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
                                                        

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ا�ستمالك رقم )21( ل�سنة 2018

لة لها مبوجب  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك 
ال�شيد/ عادل عبداهلل حممد املو�شى، الكائن يف قاليل، وامل�شجل باملقدمة رقم 2016/17963 عقار 
رقم 02004611، وذلك من اأجل اإن�شاء مواقف لل�شيارات، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين/ �شئون البلديات.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
                                                        

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ا�ستمالك رقم )22( ل�سنة 2018

لة لها مبوجب  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك/ ال�شيد �شعيد ال�شيد مرزوق ال�شيد ماجد، الكائن يف البالد القدمي، وامل�شجل باملقدمة رقم 
1961/1843 عقار رقم 03261613، وذلك من اأجل التعوي�س عن الأجزاء املتاأثرة بال�شارع، ح�شب 

طلب  هيئة التخطيط والتطوير العمراين.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
                                                        

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ا�ستمالك رقم )23( ل�سنة 2018

لة لها مبوجب  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك ال�شيد/ حممود عبدالر�شول غلوم علي و�شركائه، الكائن يف ال�شلمانية، وامل�شجل باملقدمة رقم 
2015/9407 عقار رقم 03090073، وذلك من اأجل التعوي�س عن الأجزاء املتاأثرة بال�شارع، ح�شب 

طلب  هيئة التخطيط والتطوير العمراين.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
                                                        

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ا�ستمالك رقم )24( ل�سنة 2018

لة لها مبوجب  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك ال�شيدين/ عقيل وعامر ابنا �شالح ح�شني مرزوق، الكائن يف ط�شان، وامل�شجل باملقدمة رقم 
بال�شارع، ح�شب  املتاأثرة  الأجزاء  التعوي�س عن  اأجل  من  وذلك  رقم 04041515،  عقار   2017/878

طلب  هيئة التخطيط والتطوير العمراين.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
                                                        

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )676( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

 اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالرحمن 
لتنظيم  �شتوديو  لونج  )ديزاين  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  محمود،  اآل  محمود  العابدين  زين 
الموؤتمرات والمعار�س التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 119870، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، واإدخال �شفية 

�شاجد علي فدا علي �شريكة معه في ال�شركة.
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 )677( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن 

جعفر  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  ال�شناعة والتجارة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
اإبراهيم مح�شن علي الموؤذن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جعفر اإبراهيم مح�شن الموؤذن(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 47996 طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
ا�شمها التجاري �شركة )متعب بن عثمان بن عي�شى التركي و�شركاه/ ت�شامن بحرينية(، وبراأ�شمال مقداره 2،000 
اإبراهيم مح�شن علي الموؤذن، الوليد بن فهد بن محمد  )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: جعفر 

اد، متعب بن عثمان بن عي�شى التركي. اد خليفة حمَّ اللحيدان، حميدة محمد حمَّ
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 )678( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 
في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  ال�شناعة والتجارة  بــوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
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ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة لتي تحمل ا�شم )ترايدنت لال�شت�شارات المالية والمحا�شبية ذ.م.م(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 54101، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 
زاهد علي  محمد  طارق  لل�شيد/  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره   وبراأ�شمال 

علي �شبر محمد علي.

اإعالن رقم )679( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 
اإلــيــه  تــقــدم  ــد  ق ــه  ــاأن ب والــ�ــشــيــاحــة  ــارة  ــج ــت الــ�ــشــنــاعــة وال بـــــوزارة  للم�شتثمرين  مــركــزالــبــحــريــن  يــعــلــن 
ــم )اأحـــمـــد نا�س  ــش ــي تــحــمــل ا� ــت ــة ال ــردي ــف ــوهــاب مــكــي نــا�ــس، مــالــك الــمــوؤ�ــشــ�ــشــة ال ــدال الــ�ــشــيــد/ اأحــمــد عــب
وذلــك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طــالــبــًا   ،3-25578 رقــم  القيد  بموجب  الم�شجلة  لــلــمــقــاولت(، 
بحريني، ــار  ــن دي )األـــــف(   1.000 مـــقـــداره  ــمــال  ــراأ�ــش وب مـــحـــدودة،  م�شئولية  ذات  �ــشــركــة  اإلـــى   بتحويلها 

 Kayippiseri Kizhakkethil Narayanan Madhuو نا�س،  مكي  عبدالوهاب  اأحمد  من:  لكل  مملوكة  وتكون 
.Mohanan

اإعالن رقم )680( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

 اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد 

 
ال�شيد/ محمود  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  ال�شناعة والتجارة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
نا�شر ال�شيد محمد اليو�شف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فيديو العربية(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 80667 طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد با�شمه �شخ�شيًا، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني.

اإعالن رقم )681( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

با  �شَ ال�شيخة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  ال�شناعة والتجارة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
عبدالرحمن اآل خليفة، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الما�شي للمجوهرات �س.�س.و(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 107322، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شم المالكة 

نف�شها وقيامها بمتابعة اإجراءات التحويل.
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اإعالن رقم )682( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 اإىل فرع مبوؤ�س�سة فردية 

 

اأ�شحاب ال�شركة  اإليه  يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  والتعمير  لالإن�شاء  )الحماد  ا�شم  تحمل  التي  للمحدودة  الم�شئولية  ذات 
من  فرعًا  لي�شبح  المحرق(  زهــرة  )مطعم  الم�شمى  ال�شركة  من  الثاني  الفرع  عن  تنازلهم  معلنين   ،27205
الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأر�س الزعفران للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 117345، والمملوكة 

لل�شيد/ عبدالحميد اإ�شماعيل غلوم ر�شا �شنبه.

اإعالن رقم )683( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

 يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ و�شيم 
عبدال�شمد عبداهلل ركن الدين باركر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأرت رتاج لالأر�شيات 

والحوائط(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 95219-3، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني وتكون مملوكة لكل من: و�شيم 

.Yaseen Nazimuddin Rajpurkarعبدال�شمد عبداهلل ركن الدين باركر، و
 

اإعالن رقم )684( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 
يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب اآمال العبا�شي 
كونترول  )تايم  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اإدواردو،  جي�ش�س  ال�شيد/  عن  للمحاماة، نيابة 
تكنولوجيز �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 122979، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل 
موريكاردو  واأندري�س  موريللو،  مارينو هيرناندز  واإدوين  ريكاردو،  وجوني دي جي�ش�س  ذ.م.م،  مينا  برينك  من:  

فلوليز اأريفالو، وغ�شان محمد جعفر ح�شن يو�شف، وجي�ش�س اإدواردو جونير الفاردو اإيجيفيررا.

اإعالن رقم )685( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  ال�شناعة والتجارة  بـــوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
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القيد  بموجب  الم�شجلة  حبيب(،  )�شعيد  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عبا�س،  حبيب  اأحمد  �شعيد 
بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلــى  الموؤ�ش�شة  من  الثالث  الفرع  تحويل  طالبا   ،3-17207 رقم 
عبا�س، اأحمد حبيب  من: �شعيد  لكل  مملوكة  وتكون   ، بحريني  دينار  اآلف(  5،000 )خم�شة  مقداره   وبراأ�شمال 

وVijeesh Kattu Vayalil، وبها�شكاران بادينهاتاييل، وبيجو جورج.

اإعالن رقم )686( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل موؤ�س�سة فردية 

 

ال�شيد/ محمد  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  ال�شناعة والتجارة  بوزارة  للم�شتثمرين  يعلن مركزالبحرين 
تنظيف  ودكتور  )موني�س  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  ال�شلمان،  ح�شن  جواد  محمد  جا�شم 
�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 104797، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة 

فردية وت�شبح با�شمه �شخ�شيًا وت�شجل تحت القيد رقم 90728، وقيامه بمتابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )687( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 
يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ خالد �شالح 
جا�شم محمد ب�شير،  مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الب�شير للخط والر�شم(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 33626، طالبا تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 
مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: خالد �شالح جا�شم محمد ب�شير، وفهد خالد 

.Abdul Mushir Lathif Puthiaveetilشالح جا�شم محمد ب�شير، و�

اإعالن رقم )688( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

ال�شيد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  ال�شناعة والتجارة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
ح�شين بن عدنان بن �شرف العوامي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيدلية المنار(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 52801-4، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: فتحى �شعد اإبراهيم اأمين، ومها 

عبدالمطلب اإ�شماعيل علي �شلتوت، ودينا جالل جالل ح�شن، وح�شين بن عدنان بن �شرف العوامي. 
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اإعالن رقم )689( ل�سنة 2018

�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

الموؤ�ش�شة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  ال�شناعة والتجارة  بوزارة  للم�شتثمرين  يعلن مركزالبحرين 
القانوني  ال�شكل  تغيير  بموجب القيد رقم 93636، طالبًا  الم�شجلة  التوقيع(،  ا�شم )الأثاث  التي تحمل  الفردية 
دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة 

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 )690( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

 اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

 

�شعيد  ناهد  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  ال�شناعة والتجارة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن    
عبدالرحمن بوب�شيت، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم المنا�شبات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
38348، طالبة تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة، الم�شمى )فري�س كير فالي للخ�شروات والفواكه( اإلى �شركة 
 Rasheed ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقدره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، واإدخال

Manoli Meethal �شريكًا معها في ال�شركة.

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 )691( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل موؤ�س�سة فردية

 
اإليه زهرة عبداهلل  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  ال�شناعة والتجارة  بوزارة  للم�شتثمرين  يعلن مركزالبحرين 
اأحمد فردان و�شريكها، �شاحب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )كيزلر ميك اأب/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 117968، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة 

لل�شيدة/ نجاح علي جا�شم التيتون، وقيامها بمتابعة اإجراءات التحويل.
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اإعالن رقم )692( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد 

 
يعلن مركزالبحرين 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(،  العقارية  لالأن�شطة  )اأفنان  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
107882، طالبية تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

1.000 )األف( دينار  بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اأحمد حمدي محمد علي عجم.


