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 مر�سوم رقم )55( ل�شنة 2018

 باإن�شاء وتنظيم

كلية عبداهلل بن خالد للدرا�سات الإ�سالمية

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

بعد الطالع على الد�شتور،
ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 

احلكومة وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،
وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم،

ولئحته   ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 وتعديالتها،

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

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

مادة )1(

التعاريف

ُكلٍّ  قريَن  املبيَنة  املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  املر�شوم،  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 
منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الكلية: كلية عبداهلل بن خالد للدرا�شات الإ�شالمية المن�شاأة بموجب هذا المر�شوم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

ل طبقًا لحكم المادة )5( من هذا المر�شوم. المجل�س: مجل�س اأمناء الكلية الم�شكَّ

ل طبقًا لحكم المادة )11( من هذا المر�شوم. مجل�س الكلية: مجل�س اإدارة الكلية الم�شكَّ

العميد: عميد الكلية المعيَّن طبقًا لحكم المادة )14( من هذا المر�شوم.
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مادة )2(

اإن�ساء الكلية

ُتن�شاأ موؤ�ش�شة تعليم عاٍل حتت م�شمى )كلية عبداهلل بن خالد للدرا�شات الإ�شالمية(، تتبع 
جمل�س الوزراء وتخ�شع لإ�شراف الوزير.

ويكون الوزير هو امل�شئول عن الكلية اأمام جمل�س الوزراء وال�شلطة الت�شريعية.

مادة )3(

اأهداف الكلية

تهدف الكلية اإىل حتقيق الآتي:
اإعـــداد كفاءات فكرية متمكنة من تعزيز الهويـــة العربية والإ�شالمية، وتر�شيخ مناخ الحرية   - 1
والتعدديـــة الثقافيـــة، واحترام قيـــم المواَطنة والنتمـــاء، ِوْفقًا لثوابت ال�شريعـــة الإ�شالمية 

وقَيِمها الرا�شخة الم�شتَمدة من القراآن الكريم وال�شنة النبوية.
تزويد الطلبة بالأدوات المعرفية والمهارات العلمية والكفايات الأ�شا�شية في العلوم ال�شرعية   - 2

والعلوم الم�شاندة.
اإعـــداد خريجين اأكفـــاء قادرين علـــى القيام بواجب الدعـــوة اإلى اهلل بالحكمـــة والموعظة   - 3

الح�شنة في مجالت الوْعظ والإر�شاد والخطابة والتعليم والإجراءات ال�شرعية.
الجمـــع بيـــن الُبعدين الأكاديمي والتدريبـــي للطلبة لإمكانية تاأهيلهـــم لتولِّي مهام الوظائف   - 4
ال�شرعيـــة، كمعلِّمي المواد الإ�شالمية والق�شاة ال�شرعيين والباحثين ال�شرعيين والماأذونين 

اظ. ال�شرعيين واأئمة الم�شاجد والخطباء والُوعَّ
تاأهيـــل الطلبـــة لخدمـــة المجتمع عن طريـــق الم�شاركة فـــي اإلقاء المحا�شـــرات والندوات،   - 5
وعْقد الـــدورات المتخ�ش�شة في مجال ال�شريعة والدرا�شات الإ�شالمية؛ بهدف توعية اأبناء 

المجتمع وتب�شيرهم باأمور دينهم، وتر�شيخ مفاهيم تعاُي�س الأديان والمذاهب.
رْبـــط المجتمع البحرينـــي بتراثه وثقافته العربيـــة والإ�شالمية وتعريفـــه بالثقافات الأخرى   - 6

لدعم التوا�شل والحوار.

مادة )4(

مهام و�سالحيات الكلية

تبا�شـــر الكلية كافة المهام وال�شالحيات الالزمة لتحقيق اأهدافها، ويكون لها على الأخ�س  اأ- 
ما يلي:
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1- توفير البرامج التعليمية والتدريبية وبرامج التعليم والتدريب الم�شتمر في مجال ال�شريعة 
والعلوم الإ�شالمية.

يكون  اأْن  على  والمهارة،  الكفاءة  من  عاٍل  بقدر  يتمتعون  واإداريين  اأكاديميين  تعيين   -2
الأكاديميون من ذوي الخبرة واأ�شحاب ال�شيرة الح�شنة المحمودة.

3 - القيام بالبحوث الدينية وال�شت�شارات ال�شرعية الالزمة التي ُت�شِهم في خدمة الوطن 
والمجتمع العربي والإ�شالمي.

4 - مْنح ال�شهادات العلمية لخريجي الكلية.
واإبرام  اأو الدول الأخرى،  الكليات والجهات الأخرى النظيرة في المملكة  التعاون مع   - 5

التفاقيات لتقديم برامج م�شتركة فيما بينها كلما دعت الحاجة اإلى ذلك.
ال�شريعة  مجال  في  المتخ�ش�شة  الموؤهالت  ذات  والموؤ�ش�شات  الكليات  مع  التعاون   -  6

الإ�شالمية لمعادلة ال�شهادات التي تمنحها الكلية.
7 - التن�شيق مع كافة الجهات الحكومية والجامعات والمعاهد وموؤ�ش�شات القطاع الخا�س 

فيما يتعلق باأهداف الكلية واخت�شا�شاتها.
والأنظمة  المر�شوم  المن�شو�س عليها في هذا  الأخرى  وال�شالحيات  بالمهام  القيام   -  8

واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.
ب - علـــى الكلية تحقيق اأهدافهـــا وممار�شة مهامها و�شالحياتها بكفـــاءة وفاعلية و�شفافية بما 
ه المملكة وخطـــط التنمية فيها، واللتـــزام بكافة اأحـــكام القوانين والأنظمة  يتفـــق مـــع تَوجُّ
المعمـــول بها فـــي المملكة، وبالأخ�س القوانيـــن المتعلقة بالتعليم والتعليـــم العالي واللوائح 

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لها.

مادة )5(

ت�سكيل املجل�س

اأ - يكـــون للكلية مجل�ـــس اأمناء من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والمهنية المتنوعة ممن يتمتعون 
ل  ن المجل�س مـــن القيام بمهامه وممار�شـــة �شالحياته، وُي�شكَّ بخبـــرات اإداريـــة وقيادية تَمكِّ

المجل�س برئا�شة الوزير، وع�شوية ُكلٍّ من:
1( وكيل وزارة التربية والتعليم ل�شئون التعليم والمناهج.     

2( رئي�س مجل�س الأوقاف ال�شنية.
3( رئي�س مجل�س الأوقاف الجعفرية.                       

4( رئي�س جامعة البحرين.                                
5( ممثل عن الأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي.        
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6( ممثَلين اثنين عن المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية. 
7( ممثل عن المجل�س الأعلى للق�شاء.                     

8( اأربعة من ذوي الخبرة يختارهم الوزير.                   
9( العميد.                                           

ب - ي�شـــُدر مر�شوم بت�شميـــة اأع�شاء المجل�س بناًء على عْر�س الوزيـــر، وتكون مدة الع�شوية في 
المجل�س اأربع �شنوات قابلة للتجديد.

يتولى المجل�س في اأول اجتماع له اختيار نائب لرئي�س المجل�س يحل محله في حالة غيابه اأو  ج - 
قيام مانع لديه اأو ُخُلو من�شبه.

اإذا خـــال محـــل اأحد اأع�شاء المجل�ـــس لأيِّ �شبب ُيَعيَّن مـــن يحل محله بـــذات الأداة، وُيكِمل  د - 
الع�شو الجديد مدة �شلفه.

هـ - ُيعفـــى ع�شو المجل�س من من�شبه في حالة اإخاللـــه الج�شيم بواجبات من�شبه اأو عجزه عن 
القيام بها، ويكون الإعفاء بمر�شوم بناًء على عْر�س الوزير، وذلك بعد ا�شتماع المجل�س اإلى 

راأي الع�شو فيما ُن�ِشب اإليه.
د مكافاآت رئي�س واأع�شاء المجل�س بقرار من مجل�س الوزراء. تحدَّ و - 

مادة )6(

مهام و�سالحيات املجل�س

لتحقيق  الالزمة  ال�شالحيات  جميع  وله  الكلية،  �شئون  على  املهيمنة  ال�شلطة  هو  املجل�س 
اأغرا�شها ويخت�س املجل�س بوجه خا�س مبا يلي:

اإقرار الخطة ال�شتراتيجية وال�شنوية للكلية، ومتابعة تنفيذها لتحقيق اأهدافها التي اأن�شئت   - 1
من اأجلها الكلية.

تقييم اأداء الكلية من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية بناًء على   - 2
التقارير المرفوعة من العميد.

اإبرام مذكرات التفاهم بين الكلية والكليات والجامعات والجهات الحكومية والخا�شة، على   - 3
اأْن تخ�شـــع مذكـــرات التفاهم مع موؤ�ش�شـــات التعليم الخارجية اإلى متابعـــة ومراقبة مجل�س 

التعليم العالي.
اعتماد �شيا�شة القبول والتوظيف، واإقرار الميزانية ال�شنوية للكلية وح�شابها الختامي.  - 4

�س لهم بمزاولـــة المهنة، والم�شادقة  قين المرخَّ ق ح�شابات اأو اأكثـــر من المدقِّ تعييـــن مدقِّ  - 5
على تقارير التدقيق.
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الموافقة على العقود التي تكون الكلية طرفًا فيها، والتي يتم التفاق عليها لتحقيق اأهدافها.   - 6
وللمجل�س تفوي�س مجل�س الكليـــة بالموافقة على بع�س العقود المتعلقة بالمنقولت واإدارتها 

والت�شرف فيها.
قبـــول التبرعات والهبات والِمَنح والو�شايـــا والوْقف التي ترد اإلى الكلية، بعد موافقة مجل�س   - 7

الوزراء.
اإقـــرار الر�شوم الجامعيـــة وتعديلها بناًء على اقتراح مجل�س الكليـــة، على اأْن يتم عْر�س تلك   - 8

الر�شوم على مجل�س التعليم العالي لإبداء الراأي فيها.
�س في الكلية. ج الطلبة، ومْنح ال�شهادات في التخ�ش�شات التي تَدرَّ اعتماد نتائج تَخرُّ  - 9

مادة )7(

اجتماعات املجل�س

يجتمع المجل�س مرتين �شنويًا على الأقل، ويجوز لرئي�س المجل�س دعوته لجتماع غير عادي  اأ - 
بًا بذلك من  كلمـــا دعت الحاجة اإلى ذلك في اأيِّ وقت، اأو من تاريـــخ ت�َشلُّمه طلبًا كتابيًا م�شبَّ

ع�شوين على الأقل من اأع�شاء المجل�س اأو من العميد.
ب -  يجب في جميع الأحوال اأْن يت�شمن الإخطار بالدعوة لعقد الجتماع اإرفاق جدول الأعمال.

يح�شـــر العميد كافة اجتماعات المجل�س وذلك با�شتثنـــاء الحالت التي يقرر فيها المجل�س  ج - 
عدم ح�شوره. وللمجل�س اأْن يدعو لح�شور اجتماعاته َمن يرى ال�شتعانة بهم من اأهل الخبرة 
اأو ذوي ال�شـــاأن لمناق�شتهـــم وال�شتمـــاع لآرائهم، ول يكون لأيٍّ من هـــوؤلء �شوت معدود فيما 

يتخذه المجل�س من قرارات اأو تو�شيات.
ـــن المجل�س اأمينًا لل�شر من بين العاملين بالكليـــة يتولى اإعداد جداول اأعمال اجتماعات  ُيعيِّ د - 
المجل�ـــس، وتدويـــن محا�شـــر اجتماعاتـــه، وِحْفظ جميـــع الم�شتندات وال�شجـــالت الخا�شة 

بالمجل�س، والقيام بما يكلِّفه بها المجل�س من مهام اأخرى في مجال عمل الكلية.

مادة )8(

النِّ�ساب والت�سويت على قرارات املجل�س

يكون اجتماع املجل�س �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائه على اأْن يكون من بينهم رئي�س املجل�س 
اأو نائبه. 

ح  يرجَّ الأ�شوات  عدد  َت�شاوي  وعند  احلا�شرين،  اأ�شوات  باأغلبية  املجل�س  قرارات  وت�شدر 
اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.
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مادة )9(

َتعاُر�س امل�سالح

م�شلحة  فيه  الع�شو  لهذا  يكون  مو�شوع  لأيِّ  املجل�س  نظر  لدى  املجل�س  ع�شو  على  يجب 
ح عن  �شخ�شية مبا�شرة اأو غري مبا�شرة اأو اأية م�شالح تتعار�س مع مقت�شيات من�شبه، اأْن ُيف�شِ
ذلك كتابة مبجرد علمه بنظر املجل�س لهذا املو�شوع، ول يجوز له ال�شرتاك يف مداولت املجل�س 

اأو الت�شويت على املو�شوع املنظور.

مادة )10(

اللجان املخت�سة

واملهنية  الفنية  امل�شورة  تقدمي  تتوىل  للكلية  خمت�شة  فنية  جلانًا  ل  ُي�شكِّ اأْن  للمجل�س  يجوز 
للمجل�س والعميد. وُي�شِدر املجل�س قرارًا يبيِّ فيه ت�شكيل اللجان ونظام عملها مبا يكفل ا�شتقاللها 

يف اإبداء اآرائها، كما يبيِّ مكافاآت اأع�شائها، وكافة الأمور املتعلقة بعملها.
ل جلنة اأو اأكرث من بي اأع�شائه، اأو منهم مع غريهم، ويعهد اإليها  ويجوز للمجل�س اأْن ُي�شكِّ

بدرا�شة مو�شوع معيَّ ورْفع تو�شياتها اإىل املجل�س خالل املدة التي يحددها.

مادة )11(

ت�سكيل جمل�س الكلية

ل جمل�س الكلية برئا�شة العميد، وع�شوية ُكلٍّ من: ي�شكَّ
نائب العميد.  - 1

روؤ�شاء الأق�شام.  - 2
ممثل عن كل ق�شم.  - 3

عدد ل يزيد على ثالثة من ذوي الخبرة يعيَّنون بقرار من رئي�س المجل�س لمدة اأربع �شنوات   - 4
قابلة للتجديد.

مادة )12(

مهام و�سالحيات جمل�س الكلية

يخت�س جمل�س الكلية مبا يلي:
اقتراح ال�شيا�شة العامة وخطط التعليم والبحث العلمي في الكلية وتطويرها ِوْفقًا للمتطلبات   - 1

التعليمية والخطط ال�شتراتيجية.
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ق  اقتراح م�شروع ميزانية الكلية وخططها المالية وح�شابها الختامي، والنظر في تقرير مدقِّ  - 2
الح�شابـــات. ويتم عر�س م�شروع الميزانية على المجل�س قبـــل انتهاء ال�شنة المالية الجارية 

بثالثة اأ�شهر على الأقل.
تنظيم �شئون الطلبة.  - 3

اقتراح الر�شوم الجامعية.  - 4
اقتـــراح خطة اإن�شـــاء وا�شتكمال المبانـــي والتجهيزات والمكتبـــات في الكليـــة ِوْفقًا لأحكام   - 5

الالئحة الداخلية.
اإبـــداء الراأي فـــي الم�شائل التعليمية وفـــي م�شتوياتهـــا ونوعياتها المختلفـــة، ومتابعة تنفيذ   - 6

الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الكلية.
التو�شيـــة بقبول التبرعات والهبات والِمَنح والو�شايا والوْقف التي ترد اإلى الكلية، من داخل   - 7

المملكة اأو خارجها.
تقديم مقترحات الكلية ب�شاأن البرامج ومْنح ال�شهادات والدرجات الفخرية.  - 8

و�شـــع النظام العـــام للدرو�س والمحا�شـــرات والبحوث والتمرينات العمليـــة، وو�شع النظام   - 9
العام لأعمال المتحانات والتعليم الم�شتمر.

10 - و�شع التقويـــم الدرا�شي، وتحديد مواعيد بدء الدرا�شة ونهايتها، وبداية عطالت منت�شف 
ونهاية العام.

11 - اقتراح اللوائح الداخلية لل�شئون المالية والإدارية والفنية للكلية.
ع الخطط التي تكفل تحقيق دور الكلية في خدمة المجتمع. 12 - و�شْ

13 - اإبداء الراأي في الم�شائل التي يحيلها اإليه رئي�س المجل�س.

مادة )13(

اجتماعات جمل�س الكلية

يعقـــد مجل�س الكليـــة جل�شاته بدعوة من العميد مرتين خالل ال�شهـــر، وللعميد الدعوة لعقد  اأ - 
جل�شات كلما دعت الحاجة اإلى ذلك. 

ب -  تكـــون اجتماعـــات مجل�س الكلية �شحيحة بح�شور اأغلبية الأع�شـــاء على اأْن يكون من بينهم 
العميـــد اأو نائبـــه. وُي�شـــِدر المجل�س قراراتـــه باأغلبية الأع�شـــاء الحا�شريـــن، واإذا ت�شاوت 

ح الجانب الذي منه رئي�س الجتماع. الأ�شوات يرجَّ
ـــن مجل�س الكليـــة اأمينًا لل�شر مـــن بين العاملين بالكليـــة، يتولى اإعداد جـــداول الأعمال  ُيعيِّ ج - 
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والوثائق ذات ال�شلة وتوزيعها على الأع�شاء قبل اأ�شبوع من موعد انعقاد الجتماع، واإعداد 
محا�شر هذه الجتماعات وقراراتها وتوزيعها على الأع�شاء.

للعميد دعوة عدد من الخبراء لجتماعات المجل�س لال�شتئنا�س باآرائهم عند ال�شرورة، دون  د - 
اأْن يكون لهم الحق في الت�شويت.

مادة )14(

تعيني العميد 

د  يكون للكلية عميد، ُيعيَّن بقرار من المجل�س وذلك لمدة اأربع �شنوات قابلة للتجديد، ويحدِّ اأ - 
القرار ما ي�شتحقه من راتب.

ب - في حالة ُخُلو من�شب العميد لأيِّ �شبب، يعيَّن من يحل محله بذات الأداة.

مادة )15(

مهام العميد

يتوىل العميد اإدارة الكلية، ويكون م�شئوًل اأمام املجل�س عن �شرْي اأعمالها فنيًا واإداريًا وماليًا 
طبقًا لأحكام هذا املر�شوم والأنظمة واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، ويتوىل بوجه خا�س 

ما يلي:
الإ�شـــراف على �شْير العمل بالكلية وعلى موظفيهـــا، والتن�شيق بين الأجهزة الفنية والإدارية   - 1

والعاملين بالكلية.
تنفيذ قرارات وتو�شيات المجل�س.  - 2

ذة له. متابعة نظام العمل بالكلية وذلك ِوْفقًا لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنفِّ  - 3
اتخاذ الإجراءات الخا�شة بتوظيف العاملين في الكلية واإنهاء خدماتهم.  - 4

اإعداد �شيا�شة القبول ال�شنوية في الكلية و�شوابطها.  - 5
الإ�شراف على اإعداد الخطة التعليمية والعلمية في الكلية ومتابعة تنفيذها.  - 6

الإ�شراف على اإعداد المن�شاآت وتوفير الأدوات الالزمة ل�شير العملية التعليمية.  - 7
اإعداد تقرير �شنوي عن ن�شاط الكلية الفني والمالي، على اأْن ُيراعى في ذلك ال�شكل والطريقة   - 8

دها المجل�س. والإجراءات والمواعيد التي يحدِّ
اإعـــداد وعْر�س تقارير دورية ن�شف �شنوية على المجل�س عن ن�شاط الكلية و�شْير العمل فيها   - 9
وما تم اإنجازه ِوْفقًا للخطط والبرامج المو�شوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة 

لتفاديها. 
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10 - القيـــام بالمهـــام وال�شالحيـــات الأخـــرى التـــي يخت�س بها طبقـــًا لأحكام هـــذا المر�شوم 
والأنظمـــة واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لـــه، وما ن�شت عليه قوانين التعليم والتعليم 
ذة لهـــا، اأو التي يكلِّفه بها المجل�س تحـــت اإ�شراف ورقابة  العالـــي والقـــرارات واللوائح المنفِّ

رئي�س المجل�س.

مادة )16(

تعيني نائب العميد وروؤ�ساء الأق�سام

ُيعيَّ نائب العميد وروؤ�شاء الأق�شام بالكلية بقرار من رئي�س املجل�س بناًء على عْر�س العميد 
د الالئحة الداخلية ال�شروط التي يجب توافرها يف روؤ�شاء الأق�شام  وبعد موافقة املجل�س، وحتدِّ

ومدة تعيينهم والخت�شا�شات التي يبا�شرونها.

مادة )17(

هيئة التدري�س

يتحـــدد اختيـــار اأع�شاء هيئـــة التدري�س والمهـــام الموكلة اإليهـــم بالكلية ح�شـــب ال�شيا�شات  اأ - 
والإجراءات المعمول بها في الكلية.

ل العميد لجانًا مـــن ذوي الخبرة في مجـــال التعليم بالتو�شية باختيـــار اأع�شاء الهيئة  ب - ُي�شـــكِّ
التدري�شية.

مادة )18(

نظام اللتحاق والدرا�سة بالكلية

د مجل�ـــس الكلية عـــدد الطلبة الذين �شيتم قبولهـــم �شنويًا �شواء في مرحلـــة الدبلوم اأو  يحـــدِّ اأ - 
البكالوريو�س اأو في الدرا�شات العليا.

ب -  تكـــون الأولويـــة في قبـــول الطلبة لخريجي كلٍّ مـــن المعهد الديني ال�شنـــي والمعهد الديني 
الجعفري، وللكلية قبول عدد من خريجي فروع الثانوية العامة.

ل الكلية في بداية كل عام درا�شي لجنة مخت�شة لمقابلة الطلبة المتقدمين للقبول في  ت�شـــكِّ ج - 
الكلية.

ُتَعد المقررات والبرامج الدرا�شية ِوْفقًا لأهداف الكلية. د - 
هـ - يجـــرى تقويم الطلبة خالل الدرا�شة ِوْفقـــًا للمعايير الأكاديمية والتخ�ش�شية المعتَمدة التي 

رها الكلية. تقرِّ
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مادة )19(

الرقابة والإ�سراف

واللوائح  والأنظمة  املر�شوم  املن�شو�س عليها يف هذا  املهام  والعميد  الكلية  ميار�س جمل�س 
والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، حتت اإ�شراف ورقابة رئي�س املجل�س. وعلى جمل�س الكلية اأْن يرفع 
قات، واحللول  اإىل املجل�س تقارير دورية عن ن�شاط الكلية و�شرْي العمل بها وما تعرت�شها من معوِّ
املقرتحة لتفاديها، واأْن يزوده مبا يطلبه من بيانات اأو معلومات اأو قرارات اأو حما�شر اأو �شجالت 

اأو تقارير لزمة للقيام مبهام اأعمال الكلية.

مادة )20(

ميزانية الكلية

يكون للكلية اعتماد مالي �شمن ميزانية مجل�س الوزراء. اأ - 
ب -  يعتمـــد المجل�ـــس الميزانية قبـــل بداية ال�شنة الماليـــة الجديدة، فاإذا حلَّـــت ال�شنة المالية 
الجديـــدة دون اعتمـــاد ميزانيتهـــا يتم العمـــل بميزانية ال�شنـــة ال�شابقة اإلـــى اأن يتم اعتماد 

ميزانية ال�شنة الجديدة.

مادة )21(

املوارد املالية للكلية

تتكون املوارد املالية للكلية مما ياأتي:
�س لها في الميزانية العامة للمملكة. العتماد المالي المخ�شَّ  - 1

الِمَنح والإعانات والهبات والو�شايا التي يقبلها المجل�س.  - 2
مقابل الِخْدمات التي توؤديها الكلية للغير.  - 3

ر المجل�س قبولها. اأية موارد اأخرى يقرِّ  - 4

مادة )22( 

الالئحة الداخلية

تكون للكلية لئحة داخلية ت�شدر بقرار من املجل�س بناًء على اقرتاح جمل�س الكلية، تت�شمن 
بوجه خا�س ما يلي:

تحديد الأق�شام المختلفة بالكلية ونظام وبرامج التدريب والدرا�شة بها.  - 1
تنظيم �شئون اأع�شاء الهيئتين التعليمية والإدارية والباحثين في الكلية.  - 2
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الِخْدمات التي توؤديها الكلية للغير بمقابل مالي.  - 3

مادة )23(

التعاون مع اجلهات 

اأو  معلومات  اأو  بيانات  من  تطلبه  مبا  الكلية  تزويد  اململكة  يف  العامة  اجلهات  كافة  على 
اإح�شاءات تت�شل بن�شاط الكلية وذلك خالل امليعاد الذي حتدده.

مادة )24(

موظفو الكلية

معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  اأحكام  الكلية  موظفي  على  ت�شري 
ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  اأحكام  عليهم  ت�شري  كما  احلكومة،  ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت 

باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010.

مادة )25(

النفاذ

على الوزراء - ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 
يف اجلريدة 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: 10 ربيع الول 1440هــ
الموافق: 18 نـوفـمـبـــــــر 2018م
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 مر�سوم رقم )56( ل�شنة 2018

بتعيني رئي�س تنفيذي للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي

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

بعد الطالع على الد�شتور،
ل بالقانون  وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمي الجتماعي، املعدَّ

رقم )33( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة ال�شابعة منه،
وعلى املر�شوم رقم )42( ل�شنة 2018 بت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمي الجتماعي، 

وعلى تر�شيح جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمي الجتماعي،
وبناًء على عْر�س وزير املالية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُتعيَّ ال�شيدة اإميان م�شطفى حممد املرباطي رئي�شًا تنفيذيًا للهيئة العامة للتاأمي الجتماعي 
ملدة اأربع �شنوات.

املادة الثانية

اجلريدة  يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  املالية  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
بـتـاريــخ: 10 ربيع الأول 1440هـ
الموافق: 18 نـوفـمــبـــــر 2018م
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 تعميم ب�ساأن

 عطلة ذكرى املولد

النبوي ال�سريف لعام 1440هـ

ل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة  مبنا�شبة ذكرى املولد النبوي ال�شريف، ُتعطَّ
يوم الثالثاء الثاين ع�شر من �شهر ربيع الأول 1440هـ املوافق 20 نوفمرب 2018م.

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 9 ربيع الأول 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 17 نوفمبـــــر 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )192( ل�شنة 2018

 بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )52( ل�شنة 2003

باإعادة ت�سكيل وتنظيم عمل جلنة َبْيع الزوايا

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون الت�شجيل العقاري ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة 2013 ولئحته 

التنفيذية، 
وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2002 ب�شاأن الت�شرف يف الأرا�شي اململوكة للدولة 

ملكية خا�شة،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته التنفيذية 

وتعديالتها،
ل  وعلى القرار رقم )52( ل�شنة 2003 باإعادة ت�شكيل وتنظيم عمل جلنة َبْيع الزوايا، املعدَّ

بالقرار رقم )15( ل�شنة 2005،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

املحرق  بلدية  البناء يف  وتنظيم  الرتاخي�س  ق�شم  رئي�س  �شعاد حممد علي  املهند�شة  ُتعيَّ 
رئي�شًا للجنة َبْيع الزوايا.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات واملعنيي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 
لتاريخ َن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف  

�شدر بتاريخ: 26 �شـفـر 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 4 نوفمبــر 2018م
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )45( ل�شنة 2018

ب�ساأن تعيني جملـ�س اإدارة موؤقت لنادي الب�سيتني

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:
بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 
يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989م وتعديالته،  
وعلى املر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2015 باإلغاء املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2015 بتعيي وزير ل�شئون ال�شباب والريا�شة،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب 

والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990،
الأ�شا�شية  الأنظمة  �شات  وملخَّ قْيد  اأرقام  ن�ْشر  ب�شاأن   1990 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

لبع�س الأندية التي اأعيد ت�شجيلها باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،
وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي الب�شيتي،

نة عدم انعقاد  مة من الوكيل امل�شاعد ل�شئون الريا�شة واملن�شاآت، واملت�شمِّ وعلى املذكرة املقدَّ
اجلمعية العمومية لنادي الب�شيتي ملدة عامي متتاليي، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للنادي،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،
وبناَء على عْر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون الريا�شة واملن�شاآت، 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعيَّ جمل�س اإدارة موؤقت لنادي الب�شيتي ملدة عام، برئا�شة عدنان اأحمد يو�شف عبدامللك، 
وع�شوية كل من:

املن�شبال�شمالرقم
نائب الرئي�سع�شام اإ�شماعيل العلوي1
اأمي ال�شر العامجمال اأحمد عبداهلل غريب2
الأمي املايلحممد جا�شم اإبراهيم3
ع�شوًاغ�شان عبدالقادر الكوهجي4
ع�شوًااإح�شان عبدالرحيم العبا�شي5



العدد: 3394 – الخميس 22 نوفمبر 2018

20

املادة الثانيـة

الأ�شا�شي  النظام  يف  الإدارة  ملجل�س  رة  املقرَّ الخت�شا�شاُت  املعيَّ  الإدارة  ملجل�س  تكون 
للنادي، ويتوىل اإدارة �شئونه وت�شريف اأموره، ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر 
الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم 
لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 

1990، والنظام الأ�شا�شي للنادي.
املادة الثالثة

على القائمي بالعمل بالنادي اأْن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املعيَّ جميع اأموال النادي 
و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

املادة الرابعة

اأو�شاع  ب�شاأن  الريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  اإىل  م  يقدَّ تقريرًا  املعيَّ  الإدارة  جمل�س  ُيِعدُّ 
به،  العمل  وتنظيم  لتطوير  ومقرتحاته  املا�شيي،  العامي  خالل  املالية  اأموره  نًا  مت�شمِّ النادي 
ِوْفقًا لأحكام القانون، والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليها، وذلك خالل ثالثة 

اأ�شهر من تاريخ �شدور هذا القرار.

املادة اخلام�سة

يبا�شر جمل�س الإدارة املعيَّ فور �شدور هذا القرار فتح باب الع�شوية وح�شَرها وحتديد َمن 
تتوافر فيهم ال�شروط الالزمة لكت�شاب ع�شوية اجلمعية العمومية للنادي، على اأْن يقوم املجل�س 
بعد موافقة وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة بالدعوة لجتماع اجلمعية العمومية قبل نهاية مدته 
اًل عن حالة النادي. وتنتخب اجلمعية العمومية  ب�شهر على الأقل، واأْن يعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ
اأع�شاء  اإدارة جديدًا يف اجلل�شة ذاتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  جمل�س 

جمل�س الإدارة، ِوْفقًا للقانون والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي للنادي امل�شار اإليها.

املادة ال�ساد�سة

على الوكيل امل�شاعد ل�شئون الريا�شة واملن�شاآت تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 
لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

ه�سام بن حممد اجلودر

�شدر بتاريخ: 11 ربيع الأول 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 19 نوفــمبـــــــر 2018م
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )46( ل�شنة 2018

ب�ساأن تعيني مدير موؤقت لنادي �سرتة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:
بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 
يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989م وتعديالته،  
وعلى املر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2015 باإلغاء املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2015 بتعيي وزير ل�شئون ال�شباب والريا�شة،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب 

والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990،
الأ�شا�شية  الأنظمة  �شات  وملخَّ قْيد  اأرقام  ن�شر  ب�شاأن   1990 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

لبع�س الأندية التي اأعيد ت�شجيلها باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،
وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي �شرتة،

نة عدم انعقاد  مة من الوكيل امل�شاعد ل�شئون الريا�شة واملن�شاآت، واملت�شمِّ وعلى املذكرة املقدَّ
اجلمعية العمومية لنادي �شرتة ملدة عامي متتاليي، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للنادي،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،
 وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون الريا�شة واملن�شاآت، 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعيَّ ال�شيد علي ح�شن اأحمد العايل مديرًا موؤقًتًا لنادي �شرتة ملدة �شهرين اأو حلي اإجراء 
النتخابات اأيهما اأقرب.

املادة الثانيـة

للنادي،  الأ�شا�شي  النظام  يف  الإدارة  ملجل�س  رُة  املقرَّ الخت�شا�شاُت  الـُمعيَّ  للمدير  تكون 
الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفقًا  اأموره،  وت�شريف  �شئونه  اإدارة  ويتوىل 
والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر 
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الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم 
ل�شنة   )1( رقم  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  لالأندية 

1990، والنظام الأ�شا�شي للنادي.

املادة الثالثة

على القائمي بالعمل بالنادي اأْن يبادروا بت�شليم املدير الـُمعيَّ جميع اأموال النادي و�شجالته 
ودفاتره وم�شتنداته.

املادة الرابعة

النادي  اأو�شاع  ب�شاأن  الريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  اإىل  م  يقدَّ تقريرًا  الـُمعيَّ  املدير  ُيِعدُّ 
نًا اأموره املالية خالل العامي املا�شيي، ومقرتحاته لتطوير وتنظيم العمل به، ِوْفقًا لأحكام  مت�شمِّ
القانون، والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليها، وذلك خالل اأ�شبوعي من تاريخ 

�شدور هذا القرار.

املادة اخلام�سة

يبا�شر املدير الـُمعيَّ فور �شدور هذا القرار، وبعد موافقة وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 
الدعوة لجتماع اجلمعية العمومية قبل نهاية مدته باأ�شبوع على الأقل، واأْن يعر�س عليها تقريرًا 
اإدارة جديدًا يف اجلل�شة ذاتها،  العمومية جمل�س  النادي. وتنتخب اجلمعية  اًل عن حالة  مف�شَّ
رة قانونًا، ِوْفقًا للقانون والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي  وذلك بعد اتخاذ الإجراءات املقرَّ

للنادي امل�شار اإليها.

املادة ال�ساد�سة

على الوكيل امل�شاعد ل�شئون الريا�شة واملن�شاآت  تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 
لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

ه�سام بن حممد اجلودر

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الأول 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 21 نوفــمبـــــــر 2018م



العدد: 3394 – الخميس 22 نوفمبر 2018

23

م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )63( ل�شنة 2018

 ب�ساأن اإلغاء الرتخي�س املمنوح 

ل�سركة اخلليج التعاونية للتاأمني املحدودة �س.م.ب.م  

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

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
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 لتَوقُّ

لل�شركة بتاريخ 16 نوفمرب 2017،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيلغى الرتخي�س املمنوح ل�شركة اخلليج التعاونية للتاأمي املحدودة �س.م.ب.م، امل�شجلة حتت 
ال�شجل التجاري رقم 1-307931 املوؤرخ يف 1993/11/8.

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: 7 ربيع الأول 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 15 نوفمبـــــر 2018م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )64( ل�شنة 2018

 ب�ساأن اإلغاء الرتخي�س املمنوح

ل�سركة اإي�س اآربيا للتاأمني �س.م.ب )مقفلة(  

 م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية، ال�شادر بالقانون 

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
الممنوح  الترخي�س  باإلغاء  المالية  الموؤ�ش�شات  لرقابة  التنفيذي  المدير  توجيه  على  وبناًء 
�س به بقرار من الجمعية العامة  ِفها عن مزاولة الن�شاط المرخَّ لل�شركة المذكورة، وذلك لَتَوقُّ

غير العادية  لل�شركة بتاريخ 3 اأكتوبر 2018،

قرر الآتي:

مادة )1(

تحت  والم�شجلة  )مقفلة(،  �س.م.ب  للتاأمين  اآربيا  اإي�س  ل�شركة  الممنوح  الترخي�س  ُيلغى 
ال�شجل التجاري رقم 1-21046 الموؤرخ في 1989/5/22.

 مادة )2(

على الإدارات المعنية بم�شرف البحرين المركزي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 
ن�ْشِره في الجريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 10 ربيع الأول 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 18 نوفـمـبــــــــر 2018م
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هيئة تنظيم الت�سالت

 قرار رقم )8( ل�شنة 2018

 ب�ساأن الإعالن عن مطابقة ال�سفقة املوؤهلة ل�سركة )اأي  اإم  �سي( تليكوم ذ.م.م 

 مع لئحة تنظيم دمج وامتالك �سركات الت�سالت 

القائم باأعمال مدير عام هيئة تنظيم الت�شالت:
ل  بعد الطالع على قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، املعدَّ

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017، 
وعلى لئحة تنظيم دمج وامتالك �شركات الت�شالت رقم )3( ل�شنة 2004 ال�شادرة بتاريخ 

28 �شبتمرب 2004،

قرر الآتي

املادة الأوىل

تليكوم ذ.م.م مع  اإم �شي(  ل�شركة )اأي  اأ�شهم(  لة )حتويل  املوؤهِّ ال�شفقة  ُيعَلن عن تطابق 
 28 بتاريخ  ال�شادرة   2004 ل�شنة   )3( رقم  الت�شالت  �شركات  وامتالك  دمج  تنظيم  لئحة 

�شبتمرب2004، ِوْفقًا مللحق الإجراءات املرافق لهذا القرار.  

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وامللحق املرافق له يف اجلريدة الر�شمية . 

القائم باأعمال مدير عام هيئة تنظيم الت�سالت

 نا�سر بن حممد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 2 محــــــــرم 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 12 �شبتمـبـر 2018م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

 

اإعالن رقم )809( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شيفن نايت�س للحلول الإدارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
114244، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 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 المويِّ

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

اإعالن رقم )810( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 
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 )�شليمان داود العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 87384، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250،000 

)مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ �شليمان داود المنفي.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات المويِّ

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

اإعالن رقم )811( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من �سركة ت�سامن

اإىل فرع ب�سركة ال�سخ�س الواحد

 

�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
 ،73770 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(  العالمية/  عتبات  �شركة  )مجموعة  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن 
ال�شخ�س  �شركة  في  فرع  اإلى  بحرينية(  ت�شامن  اليوم/  الم�شمى )مخابز   19 رقم  ال�شركة  فرع  تحويل  طالبين 
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العريبي،  علي  ح�شن  علي  لل�شيد/  المملوكة  �س.�س.و(  للمقاولت  هومز  تاج  )�شركة  ا�شم  تحمل  التي  الواحد 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 100773.  

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

اإعالن رقم )812( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

 
حميد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
�شمير اأحمد يو�شف �شلطان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )زيون لخدمات دعم الأعمال(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 98094، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 
مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عي�شى علي ح�شن حيدر، وحميد �شمير اأحمد يو�شف 

�شلطان.  
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات المويِّ

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

اإعالن رقم )813( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 
كمور  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
للمحاماة وال�شت�شارات القانونية، نيابة عن ال�شيد/ عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد 
التي تحمل ا�شم )�شلمانكوم للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 110794، طالبين تغيير ال�شكل 
القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( 
دينار بحريني، وي�شبح ا�شمها التجاري )�شركة مافكو �شومان المحدودة للتنظيفات والمقاولت ذ.م.م(، وتكون 

.Suveej Somanمملوكة لكل من: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان، و

اإعالن رقم )814( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع من �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

 
ال�شيد  ال�شيد/  اإليه   باأنه قد تقدم  وال�شياحة  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة  البحرين  يعلن مركز 
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الم�شجلة  العامة(،  للتجارة  مول  )دار  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  العلوي،  علوي  عبداهلل مح�شن 
اإلى فرع من ال�شركة الم�شاهمة البحرينية  بموجب القيد رقم 74346، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة 

المقفلة التي تحمل ا�شم )المدينة للزجاج �س.م.ب.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 31402.

اإعالن رقم )815( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

  
نورة عبداهلل  اإليه  تقدمت  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
حمد الدو�شري، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شتيال نيرا للتجارة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،102878 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: نورة عبداهلل حمد الدو�شري، 

ومحمد �شكيل.

اإعالن رقم )816( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
الثاني  الفرع   تحويل  119441،طالبًا   رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  موت�شي(،  )كاني  ا�شم  تحمل  التي  الفردية 
اآلف( دينار  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  الموؤ�ش�شة  من 

بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات المويِّ

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

اإعالن رقم )817( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ نفي�شة 
ال�شيد نعمة خليل اأحمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المغادرون 24 للحجوزات(، الم�شجلة بموجب 
الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،2-39338 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.
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اإعالن رقم )818( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اإلهام خمي�س 
اأحمد ح�شن المير،  مالكة  الموؤ�ش�شة  الفردية  التي تحمل  ا�شم )برادات بامكو لين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 59577-

6، طالبة تحويل الفرع  ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة الم�شمى )عقارات ليبيريا( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 
 بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 3،000  )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإلهام خمي�س اأحمد ح�شن المير، 

.Rajan Punchakkaraو

اإعالن رقم )819( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اإليها  تقدم  قد  باأنه  ال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 
الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مدينة ال�شيف للت�شويق ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-118920، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن ا�شمها التجاري )�شركة اأحمد علي عمر 
اأحمد للت�شويق/ ت�شامن بحرينية( ل�شاحبها اأحمد علي عمر اأحمد و�شركاه، وبراأ�شمال مقداره 100،000 )مائة 
األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: علي ح�شن علي العبيدي، وفي�شل غازي علي العبيدي، واأحمد بن 

علي بن عمر اأحمد، وغازي علي عمر العبيدي، وماجد ح�شن علي العبيدي، وعمرو جمال جميل الملحم. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات المويِّ

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

اإعالن رقم )820( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ح�شين علي �شلمان كاظم القبيطي، نيابة عن ورثة المرحوم ح�شين علي �شلمان القبيطي، مالك الموؤ�ش�شة  الفردية  
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  البحرية(،  القبيطي  وخدمات  البحرية  البحار  وراء  ما  ا�شم )خدمات  تحمل  التي 
13017-2 و13017-4، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
وذلك باإدخال وبراأ�شمال مقداره 32،000 )اثنان وثالثون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة للورثة ال�شرعيين 
اأحمد ح�شين علي �شلمان كاظم القبيطي، واآلء ح�شين علي �شلمان كاظم القبيطي، وفاطمة ح�شين علي  وهم: 
القبيطي،  القبيطي، وعلي ح�شين علي �شلمان كاظم  القبيطي، وعي�شى ح�شين علي �شلمان كاظم  �شلمان كاظم 
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و�شكينة محمد عبا�س زاير، ومحمد ح�شين علي �شلمان كاظم القبيطي، وح�شن ح�شين علي �شلمان كاظم القبيطي، 
واأمينة حاني.

اإعالن رقم )821( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 
اإليه مالك الموؤ�ش�شة   باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
ال�شكل  تغيير  رقم  81232، طالبًا  القيد  بموجب  الم�شجلة  للتجارة(،  الخليج  ا�شم )ق�شر  التي تحمل  الفردية  
القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( 

دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات المويِّ

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

اإعالن رقم )822( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ مروة 
بهاء م�شطفى ل�شين، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم ا�شكندراني(، الم�شجلة بموجب القيد 
بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثالث  الفرع  تحويل  طالبة   ،3-102452 رقم 
وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مروة بهاء م�شطفى ل�شين، ومحمد 

يو�شف رم�شان محمود يو�شف.

اإعالن رقم )823( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 
ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بـــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الــ�ــشــيــارات/  الــتــي تحمل ا�ــشــم )كــالــيــكــوت لــخــدمــات  الــتــ�ــشــامــن  اأ�ــشــحــاب �ــشــركــة  ــاه،  ــرك ــش عــلــي حبيب و�
لل�شركة  الــقــانــونــي  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،123545 رقــم  القيد  بموجب  الم�شجلة  بحرينيه(،  ت�شامن 
بحريني،  ديــنــار  ـــف(  )األ  1،000 مــقــداره  وبــراأ�ــشــمــال  مــحــدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلــى  بتحويلها  وذلــك 
 ،Riyas Kozhikkodan Veettilو الــــفــــردان،  مــحــمــد  جــا�ــشــم  حــبــيــب  عــلــي  مـــن:  لــكــل  مــمــلــوكــة   وتـــكـــون 

.Haris Kozhikoden Veeduو
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اإعالن رقم )824( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 
ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
الم�شجلة  لل�شيارات(،  مرمرة  ا�شم )خدمات  تحمل  التي  الفردية   الموؤ�ش�شة   مالك  علي،  يو�شف محمد  عارف 
بموجب القيد رقم 92424-3 طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 
يو�شف  لكل من:  محمد عارف  وتكون مملوكة  اآلف( دينار بحريني،  وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة  بذاتها، 

.Abdul Khader Cherikudy Saidu Muhammedو ،Mohammad Ali Cherikudy Kadherمحمد علي، و

اإعالن رقم )825( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 

�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
الت�شامن التي تحمل ا�شم )مجوهرات ال�شرق الأو�شط Middle East Jewellers(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
التجاري  ا�شمها  الواحد،  ال�شخ�س  اإلى �شركة  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  1309-2، طالبين 
األف دينار بحريني، وت�شبح  )�شركة مجوهرات الكوهجي �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 300،000 )ثالثمائة( 
 Kooheji Jewellery Co. S.P.C Owned مملوكة لل�شركة التي تحمل ا�شم )اأمالك الكوهجي القاب�شة ذ.م.م 

.)By Aml

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

اإعالن رقم )826( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
  ،124553 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للو�شاطة  )توركا  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
 500 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

)خم�شمائة( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات المويِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )827( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

ال�شيد/ حمدي  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
نورالدين محمد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بلهام للخدمات ال�شناعية �س.�س.و(، الم�شجلة 
�شركة ذات م�شئولية  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 114386-1، طالبا  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: باقر بن اأحمد بن �شالح 

ال�شمايل، وحمدي نورالدين عبدالرازق محمد، وبالل عبدالكريم محمد.

اإعالن رقم )828( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب جواد حبيب 
و�شركاه، نيابة عن  ال�شيدة/ تهاني را�شد محمد الفا�شل، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإي�شكريم 
)بيالين  الم�شمى  الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبًا   ،25226 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ال�شبايا(، 
بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  للخدمات( 
وتكون مملوكة لكل من: �شركة )اأ�شهم اأوركا �س.�س.و لمالكها ال�شيد نا�شر ح�شن خليفة الجالهمة(، وتهاني را�شد 

محمد الفا�شل.

اإعالن رقم )829( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

  

اإليها اأ�شحاب �شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
الت�شامن التي تحمل ا�شم )النبع ال�شافى لل�شم�شرة ال�شلعية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 114341، طالبين 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة 
اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: فادي من�شور محمد ال�شبراوى، البراء اإبراهيم �شالح محمد ندا.

اإعالن رقم )830( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل فرع يف �سركة ال�سخ�س الواحد 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مطعم موديرن اأ�شيان كوي�شين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
الم�شماة  الواحد  ال�شخ�س  اإلى فرع في �شركة  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  100670، طالبين تغيير 
)مطعم اإنجابار الهندي الأ�شيل �س.�س.و( المملوكة لل�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )تيمز هولدينغ 

ذ.م.م(  الم�شجلة بموجب القيد رقم 87981.  
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات المويِّ

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

اإعالن رقم )831( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ت�سامن

 
توليو  ديابورا  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
باجا مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )فام كليرهوم للدعاية والإعالن �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 121485، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 
1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عثمان غني باد�شاه كل رحمه �شاه ف�شل �شاه، وديابورا توليو 

باجا.

اإعالن رقم )832( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
رقم 73681،  القيد  بموجب  الم�شجلة   ،) �س.�س.و  الدولية  الحكمة  ا�شم )مدر�شة  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 
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، وتكون مملوكة لكل من: منى را�شد عبدالرحمن الزياني، ومهند خالد عبدالقادر 

�شالح العاني.

اإعالن رقم )833( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

 

 Rameshا اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
تاون  )ملودي  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك   ،Rasmi Prasad عن  نيابة   ،Ramachandran

وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،113956 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  �شنتر  ليرنينج 
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بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة 
.Rasmi Prasadو ،Ramesh Ramachandran :لكل من

اإعالن رقم )834( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن 

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ هيثم �شبر 
�شرف ها�شم علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ديلز لخدمات الم�شتثمرين و هيثم ال�شرف لمقاولت 
تنظيفات المرافق العامة والخا�شة(، الم�شجلة بموجب القيدين رقم 72746-01 ورقم 72746-04، طالبًا تغيير 
ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، 

وتكون مملوكة لكل من: هيثم �شبر �شرف ها�شم علي، ومحمد عبدالر�شول ن�شيف علي.

اإعالن رقم )835( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

 
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 )البرج الذهبي للمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 73208، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 70،000 )�شبعون 

األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: محمد حبيب جا�شم محمد، ومهدي حبيب جا�شم الفردان.

اإعالن رقم )836( ل�شنة 2018

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

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد 

 

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 )حلويات جناحي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 3865، طالبين 
تحويل  الفرع  الرابع من ال�شركة الم�شمى )م�شنع مزيج للحلويات( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لفاطمة محمد عقيل عثمان محمد جناحي.

اإعالن رقم )837( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل فروع موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ هدى 
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مكي علي �شلمان �شالح فرحان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فارزين لالإن�شاء(، الم�شجلة بموجب 
اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها،  والرابع ع�شر  والثالث  الأول  الموؤ�ش�شة  القيد رقم 58516، طالبة تحويل فروع 
وبراأ�شمال مقداره 200 )مائتين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: هدى مكي علي �شلمان �شالح فرحان، 

وعلي ح�شن علي محمد علي العريبي.

اإعالن رقم )838( ل�شنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ت�سامن

 
نجيب  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الم�شجلة  �س.�س.و(،  للم�شاريع  )اإي�شكو  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اإبراهيم،  علي  عبداهلل 
بموجب القيد رقم 100861-1، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 
مقداره 200 )مائتين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  نجيب عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان، وعلي عبداهلل 

علي اإبراهيم �شلمان.


