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 �أمر ملكي رقم )64( ل�سنة 2018

مبْنح �أو�سمة

ملك مملكة �لبحرين. نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة  

بعد الطالع على الد�شتور،
 وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ال�شيخ  معايل  اإىل  الأوىل  الدرجة  من  خليفة  اآل  �شلمان  بن  عي�شى  ال�شيخ  و�شام  ُينح 
عبدالرحمن بن حممد بن را�شد اآل خليفة.

�ملادة �لثانية

ُينح و�شام الكفاءة من الدرجة الأوىل اإىل كل من:
1. العميد الركن �شالح علي عز الدين ال�شادة.
2. العميد الركن �شلمان �شقر �شلمان اآل خليفة.

3. الرائد محمد ماجد �شيَّاح النعيمي.
ار خليفة را�شد العب�شي. 4. الرائد ب�شَّ

5. المالزم اأول �شجى �شاكر اإبراهيم.
6. �شعادة ال�شيخ اأحمد بن حمد بن اأحمد اآل خليفة.

7. العميد عبدالرحمن �شالح ال�شنان.
8. المقدم الركن فهد ماجد فهد الرميحي.

9. �شعادة ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن اأحمد بن عبداهلل اآل خليفة.
10. �شعادة ال�شيخ نا�شر بن عبدالرحمن بن محمد اآل خليفة.

11. �شعادة ال�شيخة الدكتورة رنا بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة.
12. �شعادة ال�شيخ نايف بن خالد بن اأحمد اآل خليفة.

13. �شعادة ال�شيخ خالد بن حمود بن عبداهلل اآل خليفة.
14. ال�شيد اأ�شامة عبداهلل العب�شي. 

�ملادة �لثالثة

ُينح و�شام الكفاءة من الدرجة الثانية اإىل كل من:
1. الوكيل اأول طالل عمر عبداهلل اأحمد.

2. الوكيل اأول محمد نا�شر الجنيد.
3. الرقيب اأول في�شل محمد اأحمد الخال�شي.
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4. الوكيل محمد نبيل عبداهلل الم�شلماني.

�ملادة �لر�بعة

ُينح و�شام العمل الوطني من الدرجة الأوىل اإىل كل من:
1. �شعادة ال�شيخ عبداهلل بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة.

2. �شعادة ال�شيخ محمد بن اإبراهيم اآل خليفة.
3. ال�شيد محمد اأحمد بورا�شد.

4. ال�شيد قي�شر محمد زمان.
5. الدكتورة هدى ح�شين الم�شقطي.

6. المهند�س طه محمود محمد فقيهي.
7. ال�شيد ح�شين اأحمد را�شد اآل �شعيل.

8. الأ�شتاذة نوال اإبراهيم الخاطر.
9. المهند�س خالد محمد غريب الغريب.

10. المهند�س اإبراهيم ح�شن الحواج.
11. المهند�س اأحمد عبدالكريم محمد بوجيري.

12. ال�شيد ه�شام عبدالرحمن محمد جعفر اآل ري�س.
13. الدكتور موؤمن محمد الريفي.

14. الدكتورة فايزة حيدر علي ح�شن حيدر.
15. الدكتور عادل محمد علي عبداهلل بوجيري.

16. المهند�س اإبراهيم يو�شف الجودر.
17. ال�شيد غ�شان اإبراهيم علي ال�شباغ.

18. الدكتورة هبة نايف حرارة.
19. ال�شيدة هيا �شالم محمد النعيمي.

20. الدكتور محمد طاهر القطان.
21. الم�شت�شار �شامي عبداهلل البو�شميط.

22. الدكتور عبدالرحمن اأحمد �شيار.
23. ال�شيدة هدى يو�شف الحمر.

24. ال�شيد عبدالجليل عبدالكريم الأن�شاري.
25. ال�شيد اإبراهيم هالل محمد.

26. ال�شيدة دينا اأحمد الفايز.
ي القمي�س. 27. المهند�س عادل َر�شِ

28. الدكتور ع�شام اإ�شماعيل العلوي.
29. ال�شيدة هدى محمد الحمود.
30. ال�شيد نوار عبداهلل المطوع.
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31. ال�شيد محمد عبدالرحمن بوعلي.
32. ال�شيد يحيى محمد الأن�شاري.

33. ال�شيد يو�شف محمد عبدالرحمن المحمود.
34. القارىء علي �شالح عمر.

35. الآن�شة اإينا�س محمد الماجد.
36. ال�شيد يو�شف ح�شن جا�شم.

37. ال�شيد خالد علي الأمين.
38. ال�شيد ح�شين محمد علي رجب.

39. ال�شيدة مها عبدالحميد محمد مفيز.
40. ال�شيدة �شارة اأحمد بوحجي.

41. ال�شيد حمد يعقوب عبدالعزيز المحميد.

�ملادة �خلام�سة

ُينح و�شام العمل الوطني من الدرجة الثانية اإىل كل من:
1. ال�شيد خليل يعقوب اإبراهيم.

2. ال�شيد �شالح اأحمد المحرقي.
3. ال�شيد دعيج دروي�س �شريدة.

4. المحامية نوال علي عبداللطيف.
5. ال�شيد محمد عبدالرزاق محمد الزوبعي.

6. ال�شيد �شمير عبدالقادر محمد علي.
7. الآن�شة فجر علي البنعلي.

8. ال�شيد نبرا�س محمد علي طالب.

�ملادة �ل�ساد�سة

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

 ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 9 ربيع الآخــر 1440هـ
الموافـق: 16 ديـ�شـمـبـــر 2018م



العدد: 3398 – الخميس 20 ديسمبر 2018

8

 مر�سوم رقم ) 62( ل�سنة 2018

 بالرتخي�س يف تعديل عقد �لتاأ�سي�س و�لنظام �لأ�سا�سي

ل�سركة بور�سة �لبحرين "�سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة" )�س.م.ب.م( 

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة                 ملك مملكة �لبحرين. 

بعد الطالع على الد�شتور، 
وعلى قانون ال�شركات التجارية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته، 
 )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 

ل�شنة 2006 وتعديالته،
وعلى القانون رقم )57( ل�شنة 2009 ب�شاأن �شوق البحرين لالأوراق املالية،

البحرين )�شركة م�شاهمة  بور�شة  �شركة  بتاأ�شي�س  ل�شنة 2010  رقم )60(  املر�شوم  وعلى 
بحرينية مقفلة �س.م.ب.م(،

وعلى املر�شوم رقم )12( ل�شنة 2016 بت�شمية الوزير املنوط به القيام باخت�شا�شات امل�شاهم 
يف �شركة بور�شة البحرين )�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة �س.م.ب.م(، 

َلني ل�شركة بور�شة البحرين )�شركة م�شاهمة  وعلى عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي املعدَّ
بحرينية مقفلة �س.م.ب.م(،

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

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

مع مراعاة حكم املادة )76( من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 
�س يف تعديل عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي ل�شركة بور�شة البحرين  )21( ل�شنة 2001، ُيرخَّ

)�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة �س.م.ب.م( على النحو املرافق لهذا املر�شوم. 

�ملادة �لثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل 
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به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

        ز�يد بن ر��سد �لزياني

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ:4 ربيع الآخر 1440هـ
الموافق: 11 دي�شمبـــر 2018م
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تعديالت عقد �لتاأ�سي�س و�لنظام �لأ�سا�سي

ل�سركة بور�سة �لبحرين

�سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة )�س.م.ب.م(

اإنه يف يوم الأحد ال�شاد�س والع�شرين من �شفر لعام األف واأربعمائة واأربعني للهجرة. 
املوافق الرابع من نوفمرب لعام األفني وثمانية ع�شر للميالد،

ق اإيان �شعد حممد باإدارة التوثيق، لديَّ اأنا املوثِّ
 : ح�شر لديَّ

�شعادة ال�شيد/ زايد بن را�شد الزياين، وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، ممثاًل حلكومة 
مملكة البحرين، وطلب منا توثيق التعديالت التالية على عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي ل�شركة 
رقم  باملر�شوم  تاأ�ش�شت  التي  )�س.م.ب.م(،  مقفلة  بحرينية  م�شاهمة  �شركة  البحرين  بور�شة 
)60( ل�شنة 2010، بالتطبيق حلكم املادة )4( من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. 
�أواًل: ُت�شتبـــَدل كلمـــة )المملكـــة( بعبـــارة )مملكة البحرين( الـــواردة في المـــادة )3( من عقد 

التاأ�شي�ـــس ل�شركة بور�شة البحرين �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلـــة )�س.م.ب.م( التي تاأ�ش�شت 
بموجـــب المر�شوم رقم )60( ل�شنة 2010، وُت�شتبَدل بن�شو�س المواد )2( و)4( و)8( من ذات 

عقد التاأ�شي�س، الن�شو�س الآتية: 
"مادة )2(

��سم �ل�سركة:

اأ - يكـــون ا�شـــم ال�شركة: بور�شـــة البحرين "�شركة م�شاهمـــة بحرينية مقفلـــة" )�س.م.ب.م(، 
�شـــة من ِقَبل م�شرف البحرين المركزي، وي�شار اإليهـــا فيما يلي من هذا العقد بكلمة  مرخَّ

)ال�شركة( اأو )البور�شة(. 
ب - تِحل ال�شركة محل �شوق البحرين لالأوراق المالية المن�شاأ بموجب المر�شوم بقانون رقم )4( 
ل�شنـــة 1987 فيما له من حقوق وما عليه مـــن التزامات، وتوؤول اإلى ال�شركة جميع موجودات 

واأموال واأ�شول ال�شوق الثابتة والمنقولة وملكيتها الفكرية و�شهرتها.
ج - للم�شاهـــم – بنـــاًء علـــى اقتراح مـــن مجل�ـــس الإدارة - اأْن يقرر تغيير ا�شـــم ال�شركة وتعديل 
اأحكام هذا العقد، على اأن يتبع في ذلك الإجراءات الالزمة ِوْفقًا لأحكام هذا العقد واأحكام 

النظام الأ�شا�شي لل�شركة.
مادة )4(

�أغر��س �ل�سركة:

تتمثل اأغرا�س ال�شركة فيما يلي:   
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اأ - مبا�شـــرة العمـــل ك�شركـــة تجارية، بمـــا في ذلـــك تَملُّك وت�شغيـــل موؤ�ش�شات لـــالأوراق المالية 
ـــة والت�شوية والإيداع، وذلـــك ِوْفقًا للقانون وهذا العقد والنظـــام الأ�شا�شي لل�شركة  والمقا�شَّ

وبقية النُُّظم واللوائح التي ت�شعها ال�شركة.
ة بجميـــع اأنواعها واآلياتها في مختلـــف الأوراق والأدوات  ب - تقديـــم ِخْدمـــات التداول والمقا�شَّ

المالية، بناًء على مختلف فئات الموجودات. 
وللموؤ�ش�شات وال�شركات التي ت�شبح اأع�شاًء يف ال�شركة اأو و�شطاًء اأو اأمناًء لها - اأو خالف 
ة حل�شابها اخلا�س ولعمالئها على نطاق العامل، وذلك يف  ذلك – التداول و/ اأو اإجراء املقا�شَّ

املجالت التالية وم�شتقاتها، دون ح�شر:  
1 - الأ�شهم وال�شندات وال�شمانات و�شهادات الأ�شهم.

بة.  2 - و�شائل ومنتجات ال�شتثمار المركَّ
3 - اإي�شالت الإيداع.

4 - العمالت.
5 - �شندات الخزانة والأوراق التجارية.

6 - اأدوات معدل الفائدة.
ين. 7 - �شندات الدَّ

8 - الموؤ�شرات.
9 - ال�شلع.

10 - الأوراق والأدوات المالية المتداولة خارج قاعة التداول.
11 - �شناديق ال�شتثمار العقاري.

12 - �شناديق ال�شتثمار المتداولة.
13 - ال�شناديق ال�شتثمارية.

14 - الإدراج المتبادل لالأ�شهم والأدوات ال�شتثمارية في اأ�شواق الأوراق المالية الأخرى.
15 - اأوراق و�شندات الخزانة.

16 - اإ�شدارات الجهات الحكومية. 
17 - اإ�شدارات البلدية.

18 - اإ�شدارات ال�شركات.
19 - العقود الم�شتقبلية والخيارات والم�شتقات. 
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20 - تبادل مخاطر الئتمان. 
21 - المنتجات المالية الإ�شالمية.

22 - اأية و�شائل واأدوات ا�شتثمارية لأ�شواق راأ�س المال.
ويجوز لل�شركة اأْن تن�شىء اأ�شواقًا فورية اأو م�شتقبلية ملنتجات النقد وامل�شتقات لأيٍّ من فئات 

املوجودات املذكورة يف هذه الفقرة.
ج - القيـــام - كلمـــا رِغبت في ذلـــك - بتاأ�شي�س �شركـــة اأو �شركات في المملكة مـــن اأجل تحقيق 
الأغرا�ـــس المذكـــورة فـــي الفقرة )ب( من هـــذه المـــادة بفعالية و�شال�شـــة، وذلك ب�شورة 
منفـــردة اأو بال�شتراك مع اأيـــة �شركة اأخرى. ولل�شركة وال�شركات التـــي قامت بتاأ�شي�شها اأْن 

ز على العمل في مجالت بعينها، مثل المجالت التالية:     تركِّ
ة والت�شوية. 1 - خدمات المقا�شَّ

2 - خدمات الإيداع والحافظ الأمين واإدارة المنتجات المالية اأو العينية.  
3 - اإن�شاء �شندوق �شمان م�شترك ل�شمان ت�شوية ال�شفقات.

4 - خدمات الإيداع والِحْفظ الأمين، ووكالء ال�شوق للخدمات اللوج�شتية، وماِنحي �شهادات 
الجودة، والمختِبرين. 

5 - ِخْدمات التدريب والتاأهيل في مجالت عمل ال�شركة.
6 - بيع المعلومات المرتبطة باأن�شطة البور�شة، والتي ت�شمح ال�شركة ببيعها. 

7 - التعامل في مجال الإعالن واإ�شدار المطبوعات والترويج.
وغير  المدرجين  للم�شدرين  المالية  الأوراق  ت�شجيل  ِخْدمات  تقديم  باأعمال  القيام   -  8

المدرجين في البور�شة.
9 - ال�شت�شارات المالية والفنية.

10 - ا�شتثمار اأموالها الفائ�شة في اأية ا�شتثمارات اأو اأوراق مالية اأو ممتلكات داخل المملكة 
اأو خارجها ِوْفقًا لما تراه منا�شبًا. 

11 - اإن�شاء وِحْفظ ومراقبة واإدارة �شناديق للتعوي�شات اأو الأمانات اأو الدخار اأو ال�شمانات 
ال�شركة  اأموال تلك ال�شناديق لدى  تكون منف�شلة عن كل ممتلكاتها الأخرى، وُتحَفظ 

على �شبيل الأمانة اأو الوديعة بح�شب الأحوال.
12 - اأية اأعمال اأو اأمور اأخرى يرى مجل�س الإدارة اأنها ت�شاعد ال�شركة على تحقيق اأغرا�شها. 
د - العمل - ب�شكل م�شتمر، وبقدر الإمكان وبقدر المعقول عمليًا - على تحقيق الأغرا�س التالية: 
حماية  الخ�شو�س  وجــه  وعلى  عملها،  مــجــالت  فــي  العامة  الم�شلحة  ا�شتهداف   -  1
في  تداولها  يتم  التي  المالية  لالأوراق  وعادل  م  منظَّ تداول  �شوق  وتاأمين  الم�شتثمرين، 
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الأ�شواق التي تديرها.
باأنظمتها  اللتزام  ل�شمان  واإر�ــشــادات  اأنظمة  من  لآخــر-  وقت  من   - يلزم  ما  توفير   -  2
ذات  التحكيم  واإجــراءات  التاأديبية  الإجــراءات  واتخاذ  التحقيقات  واإجــراء  ولوائحها، 

العالقة بمجالت عملها.   
3 - و�شع اأ�ش�س ومبادىء عادلة ومن�شفة لأ�شواق الأوراق المالية اأو اأ�شواق اأية اأدوات مالية 
اأية  اأو  المالية  الأوراق  عقود  في  العيوب  من  وخال  وعادل  منتظم  �شوق  ل�شمان  اأخرى 

اأوراق يتم تداولها عن طريق الأ�شواق التي تقوم بت�شغيلها.
4 - تعزيز وحماية م�شالحها و�شئونها. 

ي معايير �شليمة للت�شنيف في اأعمالها. 5 - تَبنِّ
6 - تقديم الِخْدمات للم�شتثمرين وتعزيز الهتمام باأ�شواق الأوراق المالية ب�شفه عامة.

المالية  لــالأوراق  اأخــرى،  حركة  اأية  اأو  الأ�شعار  حركة  تعك�س  موؤ�شرات  ومتابعة  و�شع   -  7
المتداولة اأو المدرجة في البور�شة.  

8 - اتخاذ الإجراءات الالزمة للتاأكد من اأن الم�شاركين في �شوق راأ�س المال والم�شاركين 
الآخرين في القيام باأن�شطة �شوق تداول الأوراق المالية وال�شركات والموؤ�ش�شات المدرجة 
واأية  الإدراج،  ومتطلبات  والإر�شادات  بالقواعد  ملتزمون  البور�شة،  في  المالية  اأوراقها 
اأو الإيداع  ة  اأو عمليات المقا�شَّ اأو قواعد متعلقة بالتداول في الأوراق المالية  توجيهات 
قة على الجهات الم�شاركة والم�شاركين الآخرين وال�شركات والموؤ�ش�شات  المركزي المطبَّ

الأخرى.  
9 - التوا�شل والتعاون مع الغرف التجارية والجهات التجارية الأخرى والموؤ�ش�شات العامة، 
تدابير  وو�شع  والعالمي،  الإقليمي  الم�شتويين  والهيئات على  المنظمات  وغير ذلك من 
المركزي،  والإيــداع  ة  المقا�شَّ وعمليات  المالية  الأوراق  تبادل  عمليات  وحماية  لتطوير 

والأ�شخا�س القائمين على تلك العمليات. 
10- ال�شتراك اأو الدخول في ع�شوية اأية �شركات اأو جهات اأخرى ذات اأهداف اأو اأغرا�س 
معها،  التعاون  اأو  م�شاندتها  اأو  دعمها  اأو  لأغرا�شها،   - منها  جزء  اأو  كلها   - م�شابهة 
تزويدها  اأو  ومعلومات  اإح�شائيات  اأية  على  الجهات  اأو  ال�شركات  تلك  من  والح�شول 

بالإح�شائيات والمعلومات.
11- �شراء اأو ا�شتئجار اأو مقاي�شة اأو حيازة اأو تاأجير اأية ممتلكات منقولة اأو غير منقولة، 
واأية حقوق وامتيازات تعتبرها �شرورية اأو مفيدة اأو مالئمة لتحقيق اأيٍّ من اأغرا�شها، 
وعلى وجه الخ�شو�س اأية اأرا�س اأو عقارات اأو مبان اأو حقوق ارتفاق اأو اآليات ومعدات اأو 

م�شانع اأو مخزون ب�شائع خا�شة بها.  
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فيها  ا�شتثمرت  التي  لل�شركات   - منا�شبة  تراها  التي  بال�شروط   - الخدمات  تقديم   -  12
والِخْدمات  والإ�شرافية،  والتنفيذية  الإدارية  الِخْدمات  الخ�شو�س  وجه  وعلى  اأموالها، 
لأيٍّ  المكاتب ومعداتها،  وت�شهيالت  والإدارة،  ال�شتثمار  وِخْدمات  والمحا�شبية،  المالية 

من تلك ال�شركات.
13 - تَملُّك اأو حيازة اأية ممتلكات تتنا�شب مع اأغرا�شها، وَتَملُّك كل اأو بع�س اأية موؤ�ش�شة اأو 
ح لل�شركة القيام بها، اأو القيام بكل اأو بع�س اأعمالها.   �شركة تقوم باأيٍّ من الأعمال الم�شرَّ
ـا  14 - القيام بكل اأو بع�س الأعمال المذكورة في هذه الفقرة في اأيِّ مكان في العالم، اإمَّ
ـا  ب�شفة اأ�شيل اأو وكيل اأو متعهد اأو اأمين، اأو بخالف ذلك عن طريق وكالء اأو اأمناء، اإمَّ

منفردة اأو بال�شتراك مع اآخرين.
15 - حيازة ون�شر وتعميم وِحْفظ التقارير وال�شجالت واأية معلومات مفيدة متعلقة بعملها، 

وتخ�شي�س مكتب اأو اإدارة لِحْفظ هذه التقارير والمعلومات وتنظيم الطالع عليها. 
القيام  اإلى جانب  وي�شر،  ب�شهولة  بها  القيام  اإمكانية  ترى  اأخرى  اأعمال  باأية  القيام   -  16
اأو  حقوقها  اأو  ممتلكاتها  من  اأيٍّ  قيمة  تعزيز  �شاأنها  من  يكون  اأو  الأ�شا�شية،  باأعمالها 
ربحيتها، ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر، ف�شاًل عن اأية اأعمال اأو اأمور اأخرى يرى مجل�س 

الإدارة اأنها ت�شاعد في تحقيق اأغرا�شها.
ال�شتقالليـــة مـــن  اإطـــار  فـــي  بهـــا،  الخا�شـــة  واللوائـــح  النُُّظـــم  ـــع  و�شْ  -  هــــ 
)Self-Regulatory Organization(، دون الإخـــالل بحـــالت الم�شادقة على تلك النُُّظم 
واللوائـــح مـــن ِقَبل الجهات المخت�شة، ويكـــون اأع�شاوؤها خا�شعين لُنُظـــم ع�شوية البور�شة 
ة والت�شوية واإدارة المخاطر ونظام حماية الم�شتثمرين،  واإر�شادات اإجراءات التداول والمقا�شَّ

وتكون لل�شركة ُنُظٌم ومعايير لالإدراج.   
وفيما عدا املنازعات التي تدخل يف اخت�شا�س غرفة البحرين لت�شوية املنازعات وتلك التي 
تدخل يف اخت�شا�س جلنة ف�س املنازعات يف م�شرف البحرين املركزي، تتوىل ال�شركة التحكيم 

بني ال�شركات املدرجة واأع�شاء البور�شة وعمالئها، فيما يتعلق بالتعامل يف ن�شاطات البور�شة.
مادة )8(: 

يتعهد امل�شاهم بال�شعي للح�شول على موافقة الوزارة املعنية ب�شئون التجارة لتاأ�شي�س ال�شركة 
والقيام بكافة الإجراءات الالزمة لإمتام تاأ�شي�شها، كما يتعهد باتخاذ الإجراءات الالزمة لإدخال 
التعديالت التي يراها على ا�شم ال�شركة اأو على اأحكام هذا العقد اأو اأحكام النظام الأ�شا�شي 
لل�شركة – بناًء على اقرتاح من جمل�س الإدارة - اأو التي تراها الوزارة مبا يكون لها من �شلطات 

من�شو�س عليها يف القانون."
ثانياً: ُت�شتبَدل كلمة "المملكة" بعبارة "مملكة البحرين" الواردة في المواد )3( و)21( و)29( 
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من النظام الأ�شا�شي ل�شركة بور�شة البحرين �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة )�س.م.ب.م( التي 
تاأ�ش�شت بموجب المر�شوم رقم )60( ل�شنة 2010. 

الثالث،  الباب  الواردة يف عنوان  "القرو�س"  بكلمة  والتمويل"  "الئتمان  عبارة  وُت�شتبَدل 
د  وكلمة "القانون" بعبارة "قانون ال�شركات التجارية" الواردة يف املادة )15(، وعبارة "ويحدِّ
ومدة  مكافاآتهم  د  "وحتدَّ بعبارة  املجل�س"  من  تو�شية  على  بناًء  خدمتهم،  ومدة  مكافاآتهم 
اف"  خدمتهم" الواردة يف الفقرة )اأ( من املادة )21(، وعبارة "اأمني ال�شندوق" بكلمة "ال�شرَّ
الواردة يف املادة )23(، وكلمة "امل�شئولية" بكلمة "املنازعات" الواردة يف عنوان الباب الثامن 

من ذات النظام الأ�شا�شي.
كما ُت�شتبَدل بن�شو�س املواد )2( و)4( و)8( و)9( و)10( و)11( و)13( و)14( و)16( 

و)17( و)18( و)19( و)25( و)28( و)30( من النظام الأ�شا�شي املذكور، الن�شو�س الآتية: 
"مادة )2(

��سم �ل�سركة:

اأ - يكـــون ا�شـــم ال�شركة: بور�شـــة البحرين "�شركـــة م�شاهمة بحرينية مقفلـــة" )�س.م.ب.م(، 
�شـــة من ِقَبل م�شرف البحرين المركزي، وي�شار اإليها فيما يلي من هذا النظام بكلمة  مرخَّ

)ال�شركة( اأو )البور�شة(. 
ب - تِحل ال�شركة محل �شوق البحرين لالأوراق المالية المن�شاأ بموجب المر�شوم بقانون رقم )4( 
ل�شنـــة 1987 فيما له من حقوق وما عليه مـــن التزامات، وتوؤول اإلى ال�شركة جميع موجودات 

واأموال واأ�شول ال�شوق الثابتة والمنقولة وملكيتها الفكرية و�شهرتها.
ج - للم�شاهم – بناًء على اقتراح من مجل�س الإدارة - اأْن يقرر تغيير ا�شم ال�شركة وتعديل اأحكام 
هـــذا النظام، علـــى اأْن يتبع في ذلك الإجراءات الالزمة ِوْفقًا لأحـــكام عقد تاأ�شي�س ال�شركة 

واأحكام هذا النظام.
مادة )4(

�أغر��س �ل�سركة:

تتمثل اأغرا�س ال�شركة فيما يلي:   
اأ - مبا�شـــرة العمـــل ك�شركـــة تجارية، بمـــا في ذلـــك تَملُّك وت�شغيـــل موؤ�ش�شات لـــالأوراق المالية 
ة والت�شوية والإيداع، وذلك ِوْفقًا للقانون وعقد تاأ�شي�س ال�شركة وهذا النظام وبقية  والمقا�شَّ

النُُّظم واللوائح التي ت�شعها ال�شركة.
ة بجميـــع اأنواعها واآلياتها في مختلـــف الأوراق والأدوات  ب - تقديـــم ِخْدمـــات التداول والمقا�شَّ

المالية، بناًء على مختلف فئات الموجودات. 
وللموؤ�ش�شات وال�شركات التي ت�شبح اأع�شاًء يف ال�شركة اأو و�شطاًء اأو اأمناًء لها - اأو خالف 
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ة حل�شابها اخلا�س ولعمالئها على نطاق العامل، وذلك يف  ذلك- املتاجرة و/ اأو اإجراء املقا�شَّ
املجالت التالية وم�شتقاتها، دون ح�شر: 

1 - الأ�شهم وال�شندات وال�شمانات و�شهادات الأ�شهم.
بة.  2 - و�شائل ومنتجات ال�شتثمار المركَّ

3 - اإي�شالت الإيداع.
4 - العمالت.

5 - �شندات الخزانة والأوراق التجارية.
6 - اأدوات معدل الفائدة.

ين. 7 - �شندات الدَّ
8 - الموؤ�شرات.

9 - ال�شلع.
10 - الأوراق والأدوات المالية المتداولة خارج قاعة التداول.

11 - �شناديق ال�شتثمار العقاري.
12 - �شناديق ال�شتثمار المتداولة.

13 - ال�شناديق ال�شتثمارية.
14 - الإدراج المتبادل لالأ�شهم والأدوات ال�شتثمارية في اأ�شواق الأوراق المالية الأخرى.

15 - اأوراق و�شندات الخزانة.
16 - اإ�شدارات الجهات الحكومية. 

17 - اإ�شدارات البلدية.
18 - اإ�شدارات ال�شركات.

19 - العقود الم�شتقبلية والخيارات والم�شتقات. 
20 - تبادل مخاطر الئتمان. 

21 - المنتجات المالية الإ�شالمية.
22 - اأية و�شائل واأدوات ا�شتثمارية لأ�شواق راأ�س المال.

ويجوز لل�شركة اأْن تن�شىء اأ�شواقًا فورية اأو م�شتقبلية ملنتجات النقد وامل�شتقات لأيٍّ من فئات 
املوجودات املذكورة يف هذه الفقرة. 
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ج - القيـــام - كلمـــا رِغبت في ذلـــك - بتاأ�شي�س �شركـــة اأو �شركات في المملكة مـــن اأجل تحقيق 
الأغرا�ـــس المذكـــورة فـــي الفقرة )ب( من هـــذه المـــادة بفعالية و�شال�شـــة، وذلك ب�شورة 
منفـــردة اأو بال�شتراك مع اأيـــة �شركة اأخرى. ولل�شركة وال�شركات التـــي قامت بتاأ�شي�شها اأْن 

ز على العمل في مجالت بعينها، مثل المجالت التالية:     تركِّ
ة والت�شوية. 1 - ِخْدمات المقا�شَّ

2 - ِخْدمات الإيداع والحافظ الأمين واإدارة المنتجات المالية اأو العينية.  
3 - اإن�شاء �شندوق �شمان م�شترك ل�شمان ت�شوية ال�شفقات.

4 - ِخْدمـــات الإيـــداع والِحْفظ الأميـــن، ووكالء ال�شوق للِخْدمات اللوج�شتيـــة، ومانحي �شهادات 
الجودة، والمختِبِرين. 

5 - ِخْدمات التدريب والتاأهيل في مجالت عمل ال�شركة.
6 - بيع المعلومات المرتبطة باأن�شطة البور�شة، والتي ت�شمح ال�شركة ببيعها. 

7 - التعامل في مجال الإعالن واإ�شدار المطبوعات والترويج.
8 - القيام باأعمال تقديم ِخْدمات ت�شجيل الأوراق المالية للم�شدرين المدرجين وغير المدرجين 

في البور�شة.
9 - ال�شت�شارات المالية والفنية. 

10 - ا�شتثمـــار اأموالها الفائ�شة في اأية ا�شتثمـــارات اأو اأوراق مالية اأو ممتلكات داخل المملكة اأو 
خارجها ِوْفقًا ِلـما تراه منا�شبًا. 

11 - اإن�شـــاء وِحْفظ ومراقبـــة واإدارة �شناديق للتعوي�شات اأو الأمانـــات اأو الدخار اأو ال�شمانات 
تكـــون منف�شلة عن كل ممتلكاتها الأخـــرى، وُتحَفظ اأموال تلك ال�شناديق لدى ال�شركة على 

�شبيل الأمانة اأو الوديعة بح�شب الأحوال.
12 - اأية اأعمال اأو اأمور اأخرى يرى مجل�س الإدارة اأنها ت�شاعد ال�شركة على تحقيق اأغرا�شها. 

د - العمل - ب�شكل م�شتمر، وبقدر الإمكان والمعقول عمليًا - على تحقيق الأغرا�س التالية: 
حماية  الخ�شو�س  وجــه  وعلى  عملها،  مــجــالت  فــي  العامة  الم�شلحة  ا�شتهداف   -  1
في  تداولها  يتم  التي  المالية  لالأوراق  وعادل  م  منظَّ تداول  �شوق  وتاأمين  الم�شتثمرين، 

الأ�شواق التي تديرها.
باأنظمتها  اللتزام  ل�شمان  واإر�شادات  اأنظمة  من   - لآخر  وقت  من   - يلزم  ما  توفير   -  2
ذات  التحكيم  واإجــراءات  التاأديبية  الإجــراءات  واتخاذ  التحقيقات  واإجــراء  ولوائحها، 

العالقة بمجالت عملها.   
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3 - و�شع اأ�ش�س ومبادىء عادلة ومن�شفة لأ�شواق الأوراق المالية اأو اأ�شواق اأية اأدوات مالية 
اأية  اأو  المالية  الأوراق  عقود  في  العيوب  من  وخال  وعادل  منتظم  �شوق  ل�شمان  اأخرى 

اأوراق يتم تداولها عن طريق الأ�شواق التي تقوم بت�شغيلها.
4 - تعزيز وحماية م�شالحها و�شئونها. 

ي معايير �شليمة للت�شنيف في اأعمالها. 5 - تَبنِّ
6 - تقديم الِخْدمات للم�شتثمرين وتعزيز الهتمام باأ�شواق الأوراق المالية ب�شفة عامة.

المالية  لــالأوراق  اأخــرى،  حركة  اأية  اأو  الأ�شعار  حركة  تعك�س  موؤ�شرات  ومتابعة  و�شع   -  7
المتداولة اأو المدرجة في البور�شة.  

8 - اتخاذ الإجراءات الالزمة للتاأكد من اأن الم�شاركين في �شوق راأ�س المال والم�شاركين 
الآخرين في القيام باأن�شطة �شوق تداول الأوراق المالية وال�شركات والموؤ�ش�شات المدرجة 
واأية  الإدراج  ومتطلَّبات  والإر�شادات  بالقواعد  ملتزمون  البور�شة،  في  المالية  اأوراقها 
اأو الإيداع  ة  اأو عمليات المقا�شَّ اأو قواعد متعلقة بالتداول في الأوراق المالية  توجيهات 
قة على الجهات الم�شاركة والم�شاركين الآخرين وال�شركات والموؤ�ش�شات  المركزي المطبَّ

الأخرى.  
9 - التوا�شل والتعاون مع الغرف التجارية والجهات التجارية الأخرى والموؤ�ش�شات العامة، 
تدابير  وو�شع  والعالمي،  الإقليمي  الم�شتويين  والهيئات على  المنظمات  وغير ذلك من 
المركزي،  والإيــداع  ة  المقا�شَّ وعمليات  المالية  الأوراق  تبادل  عمليات  وحماية  لتطوير 

والأ�شخا�س القائمين على تلك العمليات. 
10 - ال�شتراك اأو الدخول في ع�شوية اأية �شركات اأو جهات اأخرى ذات اأهداف اأو اأغرا�س 
معها،  التعاون  اأو  م�شاندتها  اأو  دعمها  اأو  لأغرا�شها،   - منها  جزء  اأو  كلها   - م�شابهة 
تزويدها  اأو  ومعلومات  اإح�شائيات  اأية  على  الجهات  اأو  ال�شركات  تلك  من  والح�شول 

بالإح�شائيات والمعلومات.
11 - �شراء اأو ا�شتئجار اأو مقاي�شة اأو حيازة اأو تاأجير اأية ممتلكات منقولة اأو غير منقولة، 
واأية حقوق وامتيازات تعتبرها �شرورية اأو مفيدة اأو مالئمة لتحقيق اأيٍّ من اأغرا�شها، 
وعلى وجه الخ�شو�س اأية اأرا�ٍس اأو عقاراٍت اأو مباٍن اأو حقوق ارتفاق اأو اآلياٍت ومعداٍت اأو 

م�شانع اأو مخزون ب�شائع خا�شة بها.  
فيها  ا�شتثمرت  التي  لل�شركات   - منا�شبة  تراها  التي  بال�شروط   - الِخْدمات  تقديم   -  12
والِخْدمات  والإ�شرافية،  والتنفيذية  الإدارية  الِخْدمات  الخ�شو�س  وجه  وعلى  اأموالها، 
لأيٍّ  المكاتب ومعداتها،  وت�شهيالت  والإدارة،  ال�شتثمار  وِخْدمات  والمحا�شبية،  المالية 

من تلك ال�شركات.
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13 - تَملُّك اأو حيازة اأية ممتلكات تتنا�شب مع اأغرا�شها، وتَملُّك كل اأو بع�س اأية موؤ�ش�شة اأو 
ح لل�شركة القيام بها، اأو القيام بكل اأو بع�س اأعمالها.   �شركة تقوم باأيٍّ من الأعمال الم�شرَّ
ـا  14 - القيام بكل اأو بع�س الأعمال المذكورة في هذه الفقرة في اأيِّ مكان في العالم، اإمَّ
ـا  ب�شفة اأ�شيل اأو وكيل اأو متعهد اأو اأمين، اأو بخالف ذلك عن طريق وكالء اأو اأمناء، اإمَّ

منفردة اأو بال�شتراك مع اآخرين.
15 - حيازة ون�ْشر وتعميم وِحْفظ التقارير وال�شجالت واأية معلومات مفيدة متعلقة بعملها، 

وتخ�شي�س مكتب اأو اإدارة لِحْفظ هذه التقارير والمعلومات وتنظيم الطالع عليها. 
القيام  جانب  اإلى  وي�شر  ب�شهولة  بها  القيام  اإمكانية  ترى  اأخرى  اأعمال  باأية  القيام   -  16
اأو  حقوقها  اأو  ممتلكاتها  من  اأيٍّ  قيمة  تعزيز  �شاأنها  من  يكون  اأو  الأ�شا�شية،  باأعمالها 
ربحيتها، ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر، ف�شاًل عن اأية اأعمال اأو اأمور اأخرى يرى مجل�س 

الإدارة اأنها ت�شاعد في تحقيق اأغرا�شها.
ال�شتقالليـــة مـــن  اإطـــار  فـــي  بهـــا،  الخا�شـــة  واللوائـــح  النُُّظـــم  ـــع  و�شْ  -  هــــ 
)Self-Regulatory Organization(، دون الإخـــالل بحـــالت الم�شادقة على تلك النُُّظم 
واللوائـــح مـــن ِقَبل الجهات المخت�شة، ويكـــون اأع�شاوؤها خا�شعين لُنُظـــم ع�شوية البور�شة 
ة والت�شوية واإدارة المخاطر ونظام حماية الم�شتثمرين،  واإر�شادات اإجراءات التداول والمقا�شَّ

وتكون لل�شركة ُنُظٌم ومعايير لالإدراج.   
وفيما عدا املنازعات التي تدخل يف اخت�شا�س غرفة البحرين لت�شوية املنازعات وتلك التي 
تدخل يف اخت�شا�س جلنة ف�س املنازعات يف م�شرف البحرين املركزي، تتوىل ال�شركة التحكيم 

بني ال�شركات املدرجة واأع�شاء البور�شة وعمالئها، فيما يتعلق بالتعامل يف ن�شاطات البور�شة.
مادة )8(

�أ�سهم �ل�سركة:

ل يجوز تداول اأ�شهم ال�شركة اإل بعد الوفاء بقيمة الأ�شهم كاملة.
مادة )9(

�ِسِجل �لأ�سهم:

ت�شجيل  يتم  ال�شجل،  هذا  ويف  معًا.  كليهما  اأو  اإلكرتوين،  اأو  ورقي  ب�ِشِجل  ال�شركة  حتتفظ 
الأ�شهم ِوْفقًا لأحكام املادة )118( من القانون. 

مادة )10(

�لتز�مات �لم�ساهم:

تكون لالأ�شهم التزامات مت�شاوية. ودون الإخالل بالتزامات امل�شاهم مبقت�شى عقد تاأ�شي�س 
ال�شركة وهذا النظام وبقية ُنُظم ولوائح ال�شركة، يلتزم امل�شاهم باللتزامات املن�شو�س عليها 
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يف املادة )169( من القانون. 
مادة )11(

�سهاد�ت �لأ�سهم:

اأ - ُت�شـــِدر ال�شركـــة �شهادات الأ�شهـــم من واقع �شجل الأ�شهم المذكور فـــي المادة )9( من هذا 
النظـــام، ويتم التوقيع على كل �شهادة من ِقَبل رئي�ـــس المجل�س واأحد اأع�شاء مجل�س الإدارة 

�شه المجل�س في ذلك، وُتخَتم بختم ال�شركة. يفوِّ
ب - يجـــب اأْن تت�شمـــن �شهادات الأ�شهم - على وجه الخ�شو�س - رقـــم قيد ال�شركة في ال�شجل 
عة  ح به وال�شادر والمدفوع منه وعـــدد الأ�شهم الموزَّ التجـــاري ومقدار راأ�س المال الم�شـــرَّ

عليه وخ�شائ�شها ومركز ال�شركة.
مادة )13(

اأو  َدين  �شندات  ُت�شِدر  اأْن   - اململكة  ال�شارية يف  بالقوانني  الإخالل  – دون  لل�شركة  يجوز 
�شكوك، اأو اأْن حت�شل على اأيِّ نوع من اأنواع الئتمان اأو التمويل، وذلك كله بقرار من امل�شاهم، 

بناًء على اقرتاح من جمل�س الإدارة ُيثِبت حاجة ال�شركة لالقرتا�س اأو التمويل.   
مادة )14(

�أواًل: مجل�س الإدارة:

اأ - يتولـــى اإدارة ال�شركـــة مجل�ـــس اإدارة يتكون من عدد من الأع�شاء ل يقـــل عن خم�شة ول يزيد 
على اأحد ع�شر ع�شوًا، يتم تعيينهم بقرار من مجل�س التنمية القت�شادية لمدة ثالث �شنوات 

قابلة للتمديد لمدد مماثلة.    
ب - يجـــب اأْن يكـــون ثالثة اأع�شاء على الأقل من اأع�شاء مجل�ـــس الإدارة اأع�شاء م�شتقلين وغير 
تنفيذييـــن ول يمثلون م�شلحة الم�شاهم، واأْن يكونوا مـــن ذوي الخبرة والجدارة في مجتمع 
الأعمـــال والِخْدمات المالية، على الم�شتوى العالمي ب�شكل عام وعلى م�شتوى منطقة ال�شرق 

الأو�شط ب�شكل خا�س.   
ج - يكون تعيين اأو اإعادة تعيين اأع�شاء مجل�س الإدارة بعد موافقة م�شرف البحرين المركزي.

د - فـــي حالـــة انتهاء مدة مجل�س الإدارة، ي�شتمر المجل�س في ممار�شة مهامه واخت�شا�شاته اإلى 
حين تعيين مجل�س اإدارة جديد.

هــــ - ينتخب اأع�شاء مجل�س الإدارة من بينهم رئي�شًا للمجل�س ونائبًا لرئي�س المجل�س، ويحددون 
مدة بقاء كل منهما في هذا المن�شب.

و - يكون للمجل�س اأمين �شر يختاره المجل�س من بين العاملين في ال�شركة، بناًء على اقتراح من 
الرئي�س التنفيذي. ويتولى اأمين ال�شر - تحت اإ�شراف رئي�س المجل�س - اإعداد جداول اأعمال 
المجل�س، وتدوين محا�شر اجتماعاته، وِحْفظ جميع م�شتنداته و�شجالته، والقيام بما يكلفه 
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به المجل�س اأو رئي�س المجل�س من مهام.
ثانياً: رئي�س المجل�س:

اأ - رئي�س المجل�س هو رئي�س ال�شركة. 
ب - يمار�ـــس رئي�س المجل�ـــس اخت�شا�شاته المن�شو�ـــس عليها في هذا النظـــام، ويلتزم بتنفيذ 
قرارات مجل�س الإدارة والنظر في تو�شياته، كما يلتزم بتنفيذ قرارات الم�شاهم التي ت�شدر 
في اإطار تحقيق اأغرا�س ال�شركة وفي حدود القانون وعقد تاأ�شي�س ال�شركة وهذا النظام.  

�س بع�ـــس اخت�شا�شاته في هذا  ج - يمثـــل رئي�س المجل�ـــس ال�شركة لدى الغير، ويجوز له اأْن يفوِّ
الخ�شو�ـــس اإلـــى الرئي�س التنفيذي اأو اإلى اأيٍّ من نوابـــه، ب�شرط األ يتعار�س ذلك مع اأحكام 

ميثاق اإدارة وَحْوَكمة ال�شركات.
د - يجـــوز لمجل�س الإدارة تفوي�س رئي�ـــس المجل�س في ممار�شة بع�س اخت�شا�شاته، وعلى رئي�س 

المجل�س ممار�شة تلك الخت�شا�شات في حدود التفوي�س ال�شادر له. 
هــــ - ُيعتَبـــر توقيع رئي�ـــس المجل�س كتوقيع المجل�س فـــي عالقة ال�شركة بالغيـــر، وذلك با�شتثناء 

حالت الن�س في اللوائح الداخلية لل�شركة على خالف ذلك.
و - يِحـل نائب رئي�س المجل�س محل رئي�س المجل�س في حالة غيابه، ويمار�س مهامه واخت�شا�شاته 
المن�شو�س عليها في هذا النظام، كما يِحـل محله في حالة ُخُلو من�شبه اإلى اأْن يتم انتخاب 

رئي�س جديد للمجل�س.
ثالثاً: الرئي�س التنفيذي:

ـــن الرئي�ـــس التنفيذي بقرار من مجل�س الإدارة بعـــد موافقة م�شرف البحرين المركزي،  اأ - ُيعيَّ
وفـــي حالـــة ُخُلو محله يقوم مجل�ـــس الإدارة بتكليـــف رئي�س تنفيذي موؤقـــت لل�شركة من بين 
اأع�شائه كع�شو منتَدب اأو تحت اأيِّ م�شمى اآخر لمن ي�شغل هذا المن�شب، وذلك بعد موافقة 

م�شرف البحرين المركزي، اإلى حين تعيين رئي�س تنفيذي جديد لل�شركة.
ب - يكون ح�شور الرئي�س التنفيذي اجتماعات مجل�س الإدارة بموافقة المجل�س، وذلك اإذا كان 

من غير اأع�شاء مجل�س الإدارة.
ج - ل يكون للرئي�س التنفيذي الحق في الت�شويت في مجل�س الإدارة، اإذا لم يكن ع�شوًا فيه.   

د - يجـــوز لمجل�س الإدارة تعيين نائب اأو اأكثر للرئي�ـــس التنفيذي بذات اإجراءات تعيين الرئي�س 
د ُنُظم ولوائح ال�شركة مهامهم و�شالحياتهم، وحالت حلولهم محل الرئي�س  التنفيذي، وتحدِّ

التنفيذي.
هــــ - يجوز لمجل�س الإدارة عْزل الرئي�س التنفيذي وعْزل اأيٍّ من نوابه من من�شبه، وتعيين بديل 

عنه، وذلك ِوْفقًا ل�شروط عقد التعيين المبرم معه.
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و - فـــي حالـــة ُخـُلو محل الرئي�س التنفيذي اأو اأيٍّ من نوابـــه لأيِّ �شبب من الأ�شباب، يقوم مجل�س 
الإدارة بتعيين بديل له بالطريقة التي اتُِّبعت في تعيينه لأول مرة.

ز - يكـــون الرئي�ـــس التنفيذي م�شئوًل اأمـــام مجل�س الإدارة عن �شير اأعمـــال ال�شركة فنيًا واإداريًا 
وماليًا، طبقًا لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات التي ُي�شِدرها مجل�س الإدارة وقرارات 
رئي�ـــس المجل�س، ويتولـــى الرئي�س التنفيذي الإ�شـــراف المبا�شر على نوابـــه، ويمار�س بوجه 

خا�س الخت�شا�شات التالية: 
1 - اإدارة ال�شركة وت�شريف �شئونها والإ�شراف على �شير العمل بها وعلى موظفيها.

ال�شركة  ن�شاط  الإدارة عن  اأ�شهر على مجل�س  ثالثة  كل  دورية  تقارير  وعْر�س  اإعداد   -  2
معوقات  وتحديد  المو�شوعة،  والبرامج  للخطط  ِوْفقا  اإنجازه  تم  وما  بها  العمل  و�شير 
الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها، وذلك ما لم يقرر مجل�س الإدارة مدة اأق�شر لتقديم 

هذه التقارير.
ولوائح  ُنُظم  وبقية  النظام  هذا  في  عليها  الن�س  يرد  اأخرى  واخت�شا�شات  مهام  اأية   -  3

ال�شركة اأو يكلفه بها المجل�س.
ح - ت�شري على الرئي�س التنفيذي ونوابه اأحكام المادة )15( من هذا النظام.

مادة )16( 

�نتهاء ع�سوية مجل�س �لإد�رة: 

اأ  - مـــع عـــدم الإخالل بحكم البند )د( مـــن الفقرة )اأوًل( من المـــادة )14( من هذا النظام، 
تنتهـــي ع�شوية ع�شو مجل�ـــس الإدارة بقبول مجل�س التنمية القت�شاديـــة طلب ا�شتقالته من 

من�شبه، اأو بانتهاء مدة الع�شوية دون تجديدها، اأو بالعْزل، اأو بالوفاة. 
ب - ُيعـــَزل ع�شـــو مجل�س الإدارة من من�شبه بقرار مجل�س التنميـــة القت�شادية قبل انتهاء مدة 

ع�شويته في الأحوال الآتية:
1 - اإذا تم تعيينه بخالف اأحكام القانون اأو هذا النظام الأ�شا�شي.  

2 - اإذا فقد اأيًا من �شروط التاأهيل المن�شو�س عليها في المادة )15( من هذا النظام. 
اأو ت�شبَّب في الإ�شرار  لل�شركة،  باأعمال مناف�شة  بالقيام  اأ�شاء ا�شتخدام ع�شويته  اإذا   - 3

بال�شركة، اأو اأهمل واجباته وم�شئولياته تجاهها. 
ج - يجـــوز لمجل�س التنميـــة القت�شادية تنحية ع�شو مجل�س الإدارة لأيِّ �شبب اآخر غير الأ�شباب 

المذكورة في الفقرة )ب( من هذه المادة.
مادة )17( 

ِمْلء �سو�غر �أع�ساء مجل�س �لإد�رة:

املادة )16(  املذكورة يف  الأ�شباب  �شبب من  لأيِّ  الإدارة  ُخـُلو حمل ع�شو جمل�س  يف حالة 
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من هذا النظام، يقوم جمل�س التنمية القت�شادية بتعيني ع�شو جمل�س اإدارة جديد ليحل حمله 
القرار،  املادة )14( من هذا  الفقرة )اأوًل( من  البند )اأ( من  بالطريقة املن�شو�س عليها يف 

ويكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.
مادة )18( 

�جتماعات مجل�س �لإد�رة:

اأ - يجتمـــع مجل�س الإدارة اأربـــع مرات على الأقل في ال�شنة، بناًء علـــى دعوة من رئي�شه. ويمكن 
للمجل�س اأن يجتمع ا�شتثنائيًا بدعوة من رئي�س المجل�س، بناًء على طلب اثنين على الأقل من 

اأع�شائه.
ب - تكـــون اجتماعات مجل�ـــس الإدارة بمقر ال�شركة. ويمكن للمجل�س- عند ال�شرورة - اأن يعقد 

بع�س اجتماعاته في مكان اآخر، بطلب من رئي�س المجل�س.
ج - يكـــون انعقـــاد المجل�س �شحيحًا بح�شـــور اأغلبية اأع�شائـــه، على اأْن يكون مـــن بينهم رئي�س 

الجتماع.  
رة ِوْفقًا لأحكام هذا النظام من خالل اأيٍّ من  د - يجوز للمجل�س عقد اأيٍّ من الجتماعات المقرَّ

و�شائل الت�شال الإلكترونية اأو الهاتفية، على اأْن يراعى اتخاذ التدابير التي تكفل ما يلي: 
ق من هوية الم�شارك في الجتماع ومن �شحة اأيِّ توكيل يكون الوكيل م�شاركًا في  1 - التََّحقُّ

الجتماع بموجبه. 
2 - تمكين الم�شارك في الجتماع من الم�شاركة الكاملة فيه، كما لو كان حا�شرًا في مكان 
الجتماع، وي�شمل ذلك الإلمام بكافة ما يدور في الجتماع واإبداء الراأي والم�شاركة في 

المناق�شات. 
3 - تدوين اأيِّ بيان اأو ت�شويت يدلي به الم�شارك في الجتماع على وجه �شحيح. 

4 - اأية تدابير اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير المعِني ب�شئون التجارة.
هــــ - يجـــوز لع�شو المجل�س اأن يعطي توكياًل لع�شو اآخر من اأع�شـــاء المجل�س اأو لممثل ال�شخ�س 
المعنوي العام الذي يمثله الع�شو الأ�شيل لح�شور الجتماع نيابة عنه، وذلك ب�شرط األ يقل 
عـــدد الأع�شاء الحا�شريـــن باأنف�شهم عن ثالثة من بينهم رئي�ـــس الجتماع. ويجب اأن تكون 
الإنابـــة خا�شة وثابتة بالكتابة، واأْن تر�َشـل اإلـــى المجل�س قبل عقد الجتماع بثالثة اأيام على 

الأقـل. 
و - ت�شـــدر قـــرارات وتو�شيات المجل�س باأغلبية اأ�شوات الحا�شريـــن بالأ�شالة اأو بالإنابة، وعند 

ح الجانب الذي منه رئي�س الجتماع. َت�شاوي الأ�شوات ُيرجَّ
ز - يجوز لرئي�س المجل�س - عند ال�شرورة - اأن يعر�س بع�س المو�شوعات على المجل�س بطريق 
التمرير، وذلك عن طريق البريد اأو البريد الإلكتروني اأو الفاك�س اأو اأية و�شيلة ات�شال اأخرى 
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مقبولـــة. وت�شدر القـــرارات اأو التو�شيات ب�شاأن المو�شوعات التـــي ُعِر�شت بطريق التمرير 
ل هذه القـــرارات وي�شاَدق عليها فـــي مح�شر اأول  بموافقـــة جميـــع اأع�شاء المجل�ـــس، وُت�شجَّ

اجتماع لحق.    
ح - يلتـــزم ع�شو مجل�س الإدارة بالإف�شاح كتابًة لرئي�س المجل�س قبل انعقاد الجتماع عن وجود 
اأيـــة م�شلحـــة �شخ�شية له - مبا�ِشرة اأو غير مبا�ِشرة - قـــد تتعار�س مع مقت�شيات ع�شويته 
ب�شـــاأن اأية معاملة اأو عقـــد اأو اأية مقترحات �شيتم العمل بها لح�شـــاب ال�شركة اأو اأيِّ مو�شوع 
مطـــروح على المجل�س. كما يجـــوز للع�شو الإف�شاح عن ذلك �شفهيـــًا للمجل�س في الجتماع 
واإثباتـــه في المح�شر قبل نظر المو�شوع. ويترتب علـــى الإف�شاح عن وجود الم�شلحة، مْنع 
درها من قرارات  الع�شو من ح�شور مناق�شات ومداولت المجل�س ومن الت�شويت على ما ُي�شِ
لها  وتو�شيـــات تتعلق بتلك المو�شوعات، ومْنعه كذلك من الم�شاركة في اأعمال اأية لجان ي�شكِّ

المجل�س لبحث ذات المو�شوعات.
ن محا�شـــر اجتماعات مجل�س الإدارة بانتظام في نهايـــة كل اجتماع، في �شجل خا�س،  ط - ُتـــدوَّ
ويتـــم التوقيـــع عليها من ِقَبـــل رئي�س المجل�ـــس والأع�شـــاء الحا�شرين بالإ�شافـــة اإلى اأمين 
بين عن  ل فـــي المح�شر اأ�شماء الأع�شاء الحا�شريـــن والأع�شاء المتغيِّ �شـــر المجل�س، وت�شجَّ

الجتماع واأ�شباب تَغيُِّبهم اإْن ُوِجدت.   
مادة )19( 

�خت�سا�سات مجل�س �لإد�رة:

 اأ - يـــزاول مجل�ـــس الإدارة جميع الأعمـــال التي تقت�شيهـــا اإدارة ال�شركة ِوْفقـــًا لأغرا�شها وعقد 
تاأ�شي�شهـــا وهـــذا النظام، وذلـــك فيما عدا ما ا�شُتثِنـــَي بن�س خا�س في القانـــون اأو قرارات 

الم�شاهم، وللمجل�س بوجه خا�س ممار�شة المهام والخت�شا�شات التالية:
اإدارية  اأنظمة ولوائح  ع كل ما يلزم لل�شركة من  ع الهيكل التنظيمي لل�شركة، وو�شْ 1 - و�شْ

ومالية، بما في ذلك لئحة لتنظيم �شئون العاملين بها.
ـق. 2 - اعتماد م�شروع الموازنة ال�شنوية لل�شركة، واعتماد ح�شابها الختامي المدقَّ

3 - درا�شة التقارير الدورية التي يقدمها الرئي�س التنفيذي عن �شير العمل بال�شركة، وتقرير 
ما يلزم ب�شاأنها.

4 - القيام بالمهام وال�شالحيات الأخرى التي يخت�س بها طبقًا لأحكام هذا النظام.
الثابتة،  اأو  المنقولة  �شواء  والمتيازات  والحقوق  والأمــالك  المنقولت  وبيع  �شراء   -  5
لل�شركة  المملوكة  المالية  والأوراق  الأمــوال  ب�شْحب  والتفوي�س  والإيجار  وال�شتئجار 
بغير  اأو  بمقابل  �شواء  المتيازات  والتنازل عن  الموجودات  وا�شتبعاد  وبيعها،  وتحويلها 

مقابل. 
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ال�شركة، وتحديد وتوقيع ما  اأموال  ا�شتخدام  القرارات الالزمة لتحديد كيفية  6 - اتخاذ 
يلزم من غرامات وجزاءات اإدارية على مخالفات الأع�شاء وال�شركات المدرجة اأوراقها 

في البور�شة. 
7 - ت�شكيل لجنة تنفيذية ولجنة تدقيق واأية لجان اأخرى كلما راأى �شرورة لذلك، �شواء من 
بين اأع�شائه اأو من العاملين بال�شركة اأو من غيرهم، وتحديد مهام هذه اللجان و�شوابط 

عملها وتبعيتها المبا�شرة ومكافاآت اأع�شائها.
8 - اإعداد تقرير �شنوي باأن�شطة ال�شركة وتقديمه للم�شاهم خالل الأ�شهر الثالثة الالحقة 
لل�شركة  المالي  الو�شع  على  التقرير  هذا  ي�شتمل  اأْن  ويجب  المالية،  ال�شنة  نهاية  على 

وميزانيتها وك�شف الأرباح والخ�شائر.
9 - اأية اخت�شا�شات اأخرى ورد الن�س عليها في هذا النظام اأو في قرارات الم�شاهم اأو في 

اأيٍّ من ُنُظم ولوائح ال�شركة.
دة اإلى رئي�ـــس المجل�ـــس اأو اإلى الرئي�س  ب - يجـــوز لمجل�ـــس الإدارة اأْن يعهـــد باأداء مهـــام محدَّ

التنفيذي اأو اإلى اأيٍّ من اللجان المذكورة في البند )7( من الفقرة )اأ( من هذه المادة.  
مادة )25( 

م�سئولية رئي�س و�أع�ساء مجل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي:

اأ - يكـــون رئي�ـــس واأع�شاء مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيـــذي م�شئولين – فرادى اأو مت�شامنين، 
بح�شـــب الأحوال – عن كل خ�شارة اأو �شرر يلحق بال�شركة اأو بالم�شاهم اأو بالغير؛ نتيجة ما 
ـل  ي�شـــدر عنهم من فعـــل اأو امتناع يت�شل بمهامهم واخت�شا�شاتهم فـــي اإدارة ال�شركة ويمثِّ
مخالفـــة للقانـــون اأو لُنُظـــم ولوائح ال�شركـــة. وُيعفى مـــن الم�شئولية من ُيثِبـــت منهم اأنه قد 
اعتر�س على الفعل اأو المتناع الذي رتَّب الم�شئولية، وطلب اإثبات ذلك في مح�شر الجتماع 
اأو بطريقـــة اأخـــرى. ول ُيعتَبر غياب اأيٍّ منهم عن ح�شور الجتمـــاع الذي �شدر فيه الفعل اأو 
المتناع �شببًا لالإعفاء من الم�شئولية، اإل اإذا اأثبت عدم علمه به اأو علمه به وعدم ا�شتطاعته 

العترا�س عليه.
ب - يكون رفع دعوى الم�شئولية �شد رئي�س المجل�س واأع�شاء مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي، 
للخ�شـــارة اأو ال�شـــرر الذي يلحق بال�شركة اأو بالم�شاهم اأو بالغيـــر - على النحو المذكور في 
ي، بح�شب  الفقـــرة )اأ( مـــن هذه المادة - مـــن حق الم�شاهم اأو مديـــر التفلي�شـــة اأو الم�شفِّ

الأحوال، وذلك ِوْفقًا لأحكام المادة )187( من القانون. 
مادة )28(:

الأنظمة  ُي�شِدر  واأْن  لل�شركة،  التنظيمي  الهيكل  ع  و�شْ من  ينتهي  اأْن  الإدارة  جمل�س  على 
ى  واللوائح الإدارية واملالية اخلا�شة بها، على اأْن يكون ذلك بالقْدر الالزم لإنهاء العمل مبا تبقَّ
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اأق�شاه �شنة من  املالية، ويف موعد  ُنُظم ولوائح �شوق البحرين لالأوراق  ال�شركة من  قًا يف  مطبَّ
ًل.    تاريخ العمل بهذا النظام معدَّ

مادة )30( 

�لقانون �لو�جب �لتطبيق:

تكون اأحكام القانون والقانون رقم )57( ل�شنة 2009 ب�شاأن �شوق البحرين لالأوراق املالية، 
والأحكام ذات ال�شلة يف قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية، ال�شادر بالقانون 
رقم )64( ل�شنة 2006 ويف بقية قوانني اململكة، هي الأحكام الواجبة التطبيق يف كل ما يتعلق 

  " بالأمور التي مل ُيَن�س عليها يف عقد تاأ�شي�س ال�شركة اأو يف هذا النظام.
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 مر�سوم رقم )63( ل�سنة 2018

ى من مدة �لعقوبة �ل�سالبة للحرية ا تَبقَّ  بالعفو �خلا�س عمَّ

�ملحكوم بها يف بع�س �لدعاوى

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

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:

�ملادة �لأوىل

ى من مدة العقوبات ال�شالبة للحرية وعقوبات الغرامة املحكوم بها على التالية  ُي�شَقط ما تَبقَّ
اأ�شماوؤهم يف الق�شايا املبيَّنة قريَن كل منهم:



العدد: 3398 – الخميس 20 ديسمبر 2018

28



العدد: 3398 – الخميس 20 ديسمبر 2018

29



العدد: 3398 – الخميس 20 ديسمبر 2018

30



العدد: 3398 – الخميس 20 ديسمبر 2018

31

�ملادة �لثانية

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�لفريق �لركن

وزير �لد�خلية

ر��سد بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 7 ربيع الآخر 1440هـ
الموافق: 14 دي�شمبــــر 2018م
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 قر�ر رقم )2( ل�سنة 2018

بتعيني مديَرين يف وز�رة �ملالية و�لقت�ساد �لوطني

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:
 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،
الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،
وعلى املر�شوم رقم )47(  ل�شنة  2018 باإعادة تنظيم وزارة املالية،

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعنيَّ يف وزارة املالية والقت�شاد الوطني كلٌّ من:
مديرًا لإدارة �شيا�شة الإيرادات العامة. 1 - رغدان �شالح عبدالر�شول     

مديرًا لإدارة الكفاءة المركزية. 2 - هالة عبدالرحمن �شيادي     

�ملادة �لثانية

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر 
يف اجلريدة الر�شمية. 

�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد  �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 ربيع الآخر 1440هـ
المـــــوافــــــق: 19 دي�شمبــــــــر 2018م
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 قر�ر رقم )3( ل�سنة 2018

بتعيني مدير يف وز�رة �ملو��سالت و�لت�سالت

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:
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،
الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،
ل  وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت، املعدَّ

باملر�شوم رقم )16( ل�شنة 2018،
وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعنيَّ ال�شيد حممد اإبراهيم احلميدي مديرًا لإدارة عمليات املوانىء واخِلْدمات الفنية يف 
وزارة املوا�شالت والت�شالت.

�ملادة �لثانية

على وزير املوا�شالت والت�شالت تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف 
اجلريدة الر�شمية.

�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد  �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 ربيع الآخر 1440هـ
المـــــوافــــــق: 19 دي�شمبــــــــر 2018م
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 قر�ر رقم )4( ل�سنة 2018

بنقل مدير يف مركز �لت�سال �لوطني

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:
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،
الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،
وعلى املر�شوم رقم )84( ل�شنة 2016 باإن�شاء وتنظيم مركز الت�شال الوطني،

وعلى القرار رقم )21( ل�شنة 2017 بتعيني مديَرين يف مركز الت�شال الوطني،
وبناًء على عْر�س وزير �شئون الإعالم،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُتنَقل ال�شيدة فاطمة جعفر ال�شرييف مدير اإدارة التخطيط ال�شرتاتيجي لتكون مديرًا لإدارة 
الت�شال والعالقات الإعالمية يف مركز الت�شال الوطني. 

�ملادة �لثانية

على وزير �شئون الإعالم تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة 
الر�شمية.

�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد  �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 ربيع الآخر 1440هـ
المـــــوافــــــق: 19 دي�شمبــــــــر 2018م
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  قر�ر رقم )5( ل�سنة 2018

بتعيني مدير يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:
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،
الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى   

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية، 
وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الرتبية والتعليم،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

تعنيَّ ال�شيدة ديانا في�شل �شرحان مديرًا لإدارة املكتبات العامة يف وزارة الرتبية والتعليم. 

�ملادة �لثانية

على وزير الرتبية والتعليم تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة 
الر�شمية.

                                                                                      

    �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد  �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 ربيع الآخر 1440هـ
المـــــوافــــــق: 19 دي�شمبــــــــر 2018م
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 قر�ر رقم )6( ل�سنة 2018

 بتعيني مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية و�ملالية

يف هيئة �لت�سريع و�لر�أي �لقانوين

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:
بعد الطالع على القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والراأي 

القانوين وتعديالته،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012  وتعديالتها،
الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،
وبناًء على عْر�س رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوين،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعنيَّ ال�شيد عبدالرحمن اإ�شماعيل احلو�شني مديرًا لإدارة املوارد الب�شرية واملالية يف هيئة 
الت�شريع والراأي القانوين.

�ملادة �لثانية

على رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوين تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 
وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد  �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 ربيع الآخر 1440هـ
المـــــوافــــــق: 19 دي�شمبــــــــر 2018م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )102( ل�سنة 2018

 بتعديل �لقر�ر رقم )35( ل�سنة 2018

بتحديد جهات �لعمل يف خدمة �ملجتمع و�أنو�ع �لأعمال �لتي متاَر�س فيها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على القانون رقم )18( ل�شنة 2017 ب�شاأن العقوبات والتدابري البديلة، وعلى 

الأخ�س املادة )3( منه،
واأنواع  املجتمع  العمل يف خدمة  ب�شاأن حتديد جهات  ل�شنة 2018  القرار رقم )35(  وعلى 

الأعمال التي متاَر�س فيها،
العقوبات  تنفيذ  واآلية  ـة  املعنيَّ اجلهة  حتديد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )76( رقم  القرار  وعلى 

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

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُي�شتبَدل بن�س املادة الأوىل من القرار رقم )35( ل�شنة 2018 ب�شاأن حتديد جهات العمل يف 
خدمة املجتمع واأنواع الأعمال التي متاَر�س فيها، الن�س الآتي:

يِّ بها كعقوبة بديلة واأنواع الأعمال التي مُتاَر�س  د جهات العمل يف خدمة املجتمع املق�شِ "حُتدَّ
فيها، ِوْفقًا للجدول املرافق لهذا القرار."

�ملادة �لثانية 

على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف 
اجلريدة الر�شمية.

       وزير �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

   خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الآخر 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 12 ديـ�شمـبـــر 2018م
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اَر�س فيها جهات �لعمل يف خدمة �ملجتمع و�أنو�ع �لأعمال �لتي متمُ

�جلهة �حلكومية�ملهام �لوظيفيةنوع �لوظيفة�لرقم 

 القيام مبهام دعم فني يف خمتلف الأق�شامفني1 
وزارة ال�شحة ح�شب احلاجة

عامل2 
 القيام مبا ُي�شند اإليه من اأعمال يف جمالت

 خمتلفة )الزراعة، ال�شيانة، خدمات
اجتماعية(

 وزارة العمل والتنمية
الجتماعية

 تو�شيل امل�شتندات بني الأق�شاممرا�شل3 
 وزارة الأ�شغال و�شئون
 البلديات والتخطيط

العمراين

القيام باأعمال التنظيفعامل تنظيف4 
 وزارة الأ�شغال و�شئون
 البلديات والتخطيط

العمراين

نقل الأثاث واملعدات والأجهزةعامل مناَولة5  
 وزارة الأ�شغال و�شئون
 البلديات والتخطيط

العمراين

اع6  طباعة الر�شائل وامل�شتندات واخلطاباتطبَّ
 وزارة الأ�شغال و�شئون
 البلديات والتخطيط

العمراين

امل�شاركة �شمن ِفَرق امل�شح امليداين للم�شاريععامل م�شح ميداين7 
 وزارة الأ�شغال و�شئون
 البلديات والتخطيط

العمراين
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خمت�س �شيانة عامة8 
�شيانة الأجهزة الكهربائية اأو املائية

اأو امليكانيكية

 وزارة الأ�شغال و�شئون
 البلديات والتخطيط

العمراين

نقل املواد واملعداتعامل مناَولة مواد9 
 وزارة الأ�شغال و�شئون
 البلديات والتخطيط

العمراين

القيام باأعمال احلْفر والدفن ونْقل املوادعامل طرق10 
 وزارة الأ�شغال و�شئون
 البلديات والتخطيط

العمراين

اأْخذ القيا�شات يف مواقع العملعامل11 
 وزارة الأ�شغال و�شئون
 البلديات والتخطيط

العمراين

التنظيف الروتيني لغرف التفتي�سعامل12
 وزارة الأ�شغال و�شئون
 البلديات والتخطيط

العمراين

ْرف ال�شحيعامل13 التنظيف الروتيني ل�شبكات ال�شَّ
 وزارة الأ�شغال و�شئون
 البلديات والتخطيط

العمراين

التنظيف الروتيني ل�شبكات مياه الأمطارعامل14
 وزارة الأ�شغال و�شئون
 البلديات والتخطيط

العمراين

معامل15 الفح�س الروتيني للوحات التََّحكُّ
 وزارة الأ�شغال و�شئون
 البلديات والتخطيط

العمراين

 التنظيفات العامة ملحطات املعاجلة ملياهعامل16
ْرف ال�شحي ال�شَّ

 وزارة الأ�شغال و�شئون
 البلديات والتخطيط

العمراين
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التنظيف الروتيني مل�شنع جتفيف احلْماأةعامل17
 وزارة الأ�شغال و�شئون
 البلديات والتخطيط

العمراين

اأعمال الزراعة والَب�ْشَتَنة يف حمطات املعاجَلةب�شتاين18
 وزارة الأ�شغال و�شئون
 البلديات والتخطيط

العمراين

نات املختربية من حمطات املعاجَلةعامل19 اأْخذ العيِّ
 وزارة الأ�شغال و�شئون
 البلديات والتخطيط

العمراين

ب�شتاين20
 القيام باأعمال الَب�ْشَتَنة يف املتنزهات

 واحلدائق باأمانة العا�شمة والبلديات، ق�شم
امل�شاتل باخِلْدمات البلدية امل�شرَتكة

 وزارة الأ�شغال و�شئون
 البلديات والتخطيط

العمراين

 ق�شم ِخْدمات متابعة النظافة وق�شم الرقابةعامل مهني21
والتفتي�س باأمانة العا�شمة والبلديات

 وزارة الأ�شغال و�شئون
 البلديات والتخطيط

العمراين

�شائق22
القيام مبهام تو�شيل املرا�شالت

اإىل الوزارات واجلهات الأخرى
حمافظة املحرق

حمافظة املحرقالقيام بتقدمي ال�شيافة لالإداراتم�شتخَدم مكتب23

موظف اإداري24
القيام باأعمال اأو مهام اإدارية ومكتبية

وتنفيذ برامج وفعاليات املحافظة
حمافظة املحرق

اع25 حمافظة املحرقطباعة الر�شائل وامل�شتندات واخلطاباتطبَّ
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ـلِّح معدات26  م�شَ
زراعية

 ت�شليح جميع املعدات الزراعية وتن�شيق العمل
مع ال�شبَّاك يف جميع الأعمال املطلوبة

 وزارة �شئون ال�شباب
والريا�شة

ب�شتاين27
 القيام بعملية اخلدمة الزراعية من ري

 وت�شميد وفْح�س وتنظيف وعملية نْقل وغْر�س
ال�شتالت يف الأ�شي�س

 وزارة �شئون ال�شباب
والريا�شة

فني اآلت زراعية28

 القيام مبتابعة جميع الآلت الزراعية
 امل�شتخدمة يف حدائق ومباين الوزارة

 وامل�شاركة يف �شيانتها والعمل على تدريب
الفالحني للعمل على تلك الآلت وا�شتخدامها

 وزارة �شئون ال�شباب
والريا�شة

عامل29
التنظيف الروتيني للمالعب

واملن�شاآت الريا�شية
 وزارة �شئون ال�شباب

والريا�شة

�شاعي بريد30
توزيع املرا�شالت الربيدية

يف املناطق ال�شكنية والتجارية
 وزارة املوا�شالت

والت�شالت
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )78( ل�سنة 2018

 ب�ساأن �سْحب ترخي�س مركز هارف�ست للتدريب

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )47( ل�شنة 2013 ب�شاأن ا�شتبدال ت�شمية مركز احل�شاد للتدريب ونقل 
الرتخي�س اإىل ال�شادة/ �شركة مركز هارف�شت للتدريب ذ.م.م،

وعلى تقرير الزيارة التفتي�شية للموؤ�ش�شة التدريبية رقم )841( املوؤرخة يف 2018/11/12،
وبناًء على عْر�س مدير اإدارة �شئون املعاهد املهنية،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُي�شحب الرتخي�س املمنوح لل�شادة/ �شركة مركز هارف�شت للتدريب ذ.م.م، وذلك للمخالفات 
رة �شد املوؤ�ش�شة التدريبية يف الزيارات التفتي�شية، واآخرها الزيارة رقم )841( املوؤرخة يف  املحرَّ
ـلة يف اإخالء املقر التدريبي املعتَمد لدى الوزارة دون علم واإخطار الإدارة  2018/11/12، واملتمثِّ

املعنية.

مادة )2(

تتحمل املوؤ�ش�شة املذكورة يف املادة الأوىل كافة امل�شئوليات والتَِّبعات املالية والقانونية املرتتبة 
على تنفيذ هذا القرار.

مادة )3(

على املعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الآخر 1440هـ
الـمـــــوافـــــق: 9 دي�شمـبـــــــر 2018م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )206( ل�سنة 2018

باإعادة ت�سكيل جلنة �لتََّظلُّمات من قر�ر�ت �ل�ستمالك و�لتثمني

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على 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
وعلى القرار رقم )14( ل�شنة 2011 ب�شاأن ت�شكيل جلنة التََّظلُّمات من قرارات ال�شتمالك 

والتثمني، ونظام عملها وتعديالته،
قرارات  من  التََّظلُّمات  جلنة  ت�شكيل  اإعادة  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )71( رقم  القرار  وعلى 

ال�شتمالك والتثمني، 
ليها، وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية برت�شيح ممثِّ

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

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

 2018 ل�شنة   )71( رقم  القرار  من  الأوىل  املادة  من  و)5(   )1( البندين  ي  بن�شَّ ُي�شتبَدل 
ان الآتيان: باإعادة ت�شكيل جلنة التظلمات من قرارات ال�شتمالك والتثمني، الن�شَّ

�لبند )1(:

مدير اإدارة �شئون الأمالك 1- المهند�شة/ نورة ح�شن الع�شم
الحكومية بوزارة المالية

نائبًا للرئي�س

�لبند )5(:

�س خبير عقاري –5- ال�شيد/ اأحمد محمد اأحمد الريِّ
جمعية العقاريين البحرينية

ع�شوًا

           
�ملادة �لثانية

باإعادة ت�شكيل جلنة  البند )3( من املادة الأوىل من القرار رقم )71( ل�شنة 2018  ُيلغى 
التََّظلُّمات من قرارات ال�شتمالك والتثمني.
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�ملادة �لثالثة

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

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 21 ربيع الأول 1440هـ
الـمـــوافـــــــق: 29 نوفـمبــــــــر 2018م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )210( ل�سنة 2018

ب�ساأن ت�سنيف خمطط م�سروع مر�سى �ل�سيف - جممع 9993

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

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

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

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

مناطق  ت�شنيف  �شمن   )9993( مبجمع  الكائن  ال�شيف  مر�شى  م�شروع  خمطط  ُي�شنَّف 
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القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع 
وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 25 ربيع الأول 1440هـ 
الـمــــوافـــــــق: 3 دي�شمـبـــــــــر 2018م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )68( ل�سنة 2018

 ب�ساأن �إلغاء ترخي�س

بنك جملة تقليدي لـ"مالييان بنكينج برهاد)ماي بنك("

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، 
وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن اخلدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين 

املركزي وتعديالتها،
وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُيلغى ترخي�س بنك جملة تقليدي لـ"مالييان بنكينج برهاد)ماي بنك(" املمنوح بتاريخ 19 
ل حتت ال�شجل التجاري رقم 48081-1. مايو 2001، وامل�شجَّ

مادة )2(

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

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الآخـر 1440هـ 
الـمـــوافـــــــق: 13 دي�شمـبــــر 2018م
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قر�ر ��ستغناء

قر�ر رقم )6- غ( ل�سنة 2018 بال�ستغناء عن �لعقار �مل�ستملَك

بالقر�ر رقم )115( ل�سنة 2012 و�مل�سجل باملقدمة رقم 1958/203

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 
قررت  قد  العامة،  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن  ل�شنة 2009  رقم )39(  القانون  مبوجب 
ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )115( ل�شنة 2012، ال�شادر على ملك ال�شيد/ �شلمان علي 
مال اهلل، الكائن يف احلورة من املنامة، وامل�شجل باملقدمة رقم 1958/203، والذي كان  من اأجل 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه ُيعترَب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الت�شال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(، بناية مدينة 

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

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات مركز �مل�ستثمرين

�إعالن رقم )902( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

لت�سبح فرعاً من �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 

اإليه �شركة )جواد  باأنه قد تقدمت  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  يعلن مركز البحرين 
حبيب و�شركاه/ ت�شامن مهنية(،  نيابة عن ال�شيد/ محمد خليل محمد اأمين  الخاجه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية 
التي تحمل ا�شم )اأعمال ور�س النجارة 410(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 117999،  طالبًا تحويل الفرع الثاني 
من الموؤ�ش�شة لي�شبح فرعًا من �شركة ال�شخ�س الواحدالم�شماة )�شركة اإيريديوم لالإدارة �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 121914، المملوكة للمالك نف�شه.

�إعالن رقم )903( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�ىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 
ال�شركة  مالكو  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ال�شدفة لالأ�شماك ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 47922، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000،000 
)مليون( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )اللوؤلوؤة القاب�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 76888.

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

�إعالن رقم )904( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد 

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

  

نور  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن    
الإ�شالم عبدالعزيز، �شاحب �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإن اإ�س اإن للبناء والمقاولت �س.�س.و(، 
ذات  �شركة  تاإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا    ،119107 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
 Nsn Construction And Contracting .م�شئولية محدودة، ا�شمها التجاري )اإن اإ�س اإن للبناء و المقاولت ذ.م.م
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 Moinو ،Tara Miah Shahjahan Ali :(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، واإدخال كل منW.L.L
Uddin Habibu Rahman، وZiarat Mollah Manik Mollah، وJoaher Maha �شركاء معه في ال�شركة.

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

�إعالن رقم )905( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )رابيد اأك�شي�س القاب�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
44974-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه ل�شركة )لفندون اأك�ش�س �شيرفي�شز ليمتد(.

�إعالن رقم )906( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأحمد علي 
عبداهلل التميمي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم �شباي�س كورت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
وبراأ�شمال  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  و 02، طالبًا   01
اد بيج  مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأحمد علي عبداهلل التميمي، و�شجَّ

ميرزا محمود.

�إعالن رقم )907( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ت�سامن

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فاطمة 
�شادق محمد �شالح مهدي الق�شاب، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )وايت فلفت للخياطة والتطريز(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 93772، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 
اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: فاطمة �شادق محمد �شالح  وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة 

مهدي الق�شاب، ومع�شومة عبدعلي عبدالهادي مح�شن.
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�إعالن رقم )908( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد 

 

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)عجالت الألمنيوم الويل(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-26391، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 2098300  

دينار، وت�شبح مملوكه ل�شركه ميدال للكابالت المحدوده.

�إعالن رقم )909( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي عبداهلل 
بموجب  الم�شجلة  الدوليه(،  للخدمات  العربي  )المكتب  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  �شباح،  علي 
القيد رقم 10816، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 
مقداره 3،000 )ثالثون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لت�شبح مملوكة من ال�شيد/ علي عبداهلل علي �شباح.

�إعالن رقم )910( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شكينة 
ح�شن عبداهلل عبدعلي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإفالن�س لغ�شيل ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 85810، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
ا�شمها التجاري )�شركة اإفالن�س لغ�شيل ال�شيارات ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار 

بحريني، وتكون مملوكة لكل من: غانم خالد عبداهلل النجراني وخليفة اأحمد �شالح خليفة �شالح ال�شادة، 
و�شكينة ح�شن عبداهلل اإبراهيم عبدعلي، وعادل حميد عبدالر�شول غلوم علي.

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

�إعالن رقم )911( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة ت�سامن

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 )لم�شة المالك رودينا جرافيك ديزاينر ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 
اإلى �شركة ت�شامن ا�شمها التجاري  القيد رقم 111968، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
)األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  بحرينية(،  ت�شامن  �شركة  ديزاينر/  جرافيك  رودينا  المالك  لم�شة  )�شركة 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: فاطمة الزهراء امهيدره، وال�شيد ح�شين مجيد ر�شي محفوظ.
رة  والمبرِّ دة  الموؤيِّ بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  للمركز  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )912( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد 

ح�شن  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
محمد كاظم و�شركائه، اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )برايت �شمايل لإن�شاء واإدارة المراكز ال�شحية/ 
اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 90482-1، طالبين  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(، 
�شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقدره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ ح�شن 

محمدكاظم جعفر ح�شين.
�إعالن رقم )913( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ت�سامن

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه نمي�س بوليموتيل 
�شاتو�س، مالك �شركةال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )وايت هات لدعم الأعمال �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 123024، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، ا�شمها 
التجاري )�شركة وايت هات لدعم الأعمال/ �شركة ت�شامن بحرينية(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار 

 Shanmughadasو ،Neemish Pulimoottil Santosh :بحريني، وتكون مملوكة لكل من
 .Bhaskaran

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

�إعالن رقم )914( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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



العدد: 3398 – الخميس 20 ديسمبر 2018

54

 محمد العواد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تيروكوت �شتار للخدمات ال�شناعية(، الم�شجلة بموجب القيد
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلــى  بتحويلها  وذلــك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،-29599 رقم 
العواد،  بدر محمد  عي�شى  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة    10،000 مقداره   وبراأ�شمال 

 .Manoj Kumar Peethambaran Punchayilو

�إعالن رقم )915( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل فرع من �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة �أخرى

 

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )العا�شمة للبال�شتيك والنايلون ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 
اإلى فرع من ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )العا�شمة  القيد رقم 89008، طالبين تحويل ال�شركة 

للتجاره وال�شناعة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1729.

�إعالن رقم )916( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

ملهم  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالقادر ال�شواف، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم ملهم للعقارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 112909-1 ، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون لكل من: ملهم عبدالقادر ال�شواف، وعلي �شالح 

علي دروي�س دروي�س.

�إعالن رقم )917( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل فرع مبوؤ�س�سة فردية

  
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فندق كنكورد الدولي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 35352، 
طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع من فروع الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم 15989، المملوكة لل�شيد/ 

اإبراهيم جعفر مهدي نا�شر، ومبا�شرته القيام باإجراءات التحويل.
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�إعالن رقم )918( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ زهراء 
القيد  بموجب  الم�شجلة  و�شالون(،  �شبا  ا�شم )كاريزما  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  اأحمد ح�شن،  عيد 
رقم 41318، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
 مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأحمد عبداهلل اأحمد يو�شف ال�شائغ، وزهراء

عيد اأحمد ح�شن.
�إعالن رقم )919( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 
اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
اأمل المال(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 86254 بطلب تحويل فرعين من  الفردية التي تحمل ا�شم )ت�شاميم 
الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 30،000 )ثالثون األف(دينار بحريني.

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

�إعالن رقم )920( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

اإلــيــه  تــقــدم  ــد  ق ــه  ــاأن ب والــ�ــشــيــاحــة  ــجــارة  ــت وال الــ�ــشــنــاعــة  بـــــوزارة  للم�شتثمرين  الــبــحــريــن  مــركــز  يعلن 
�ـــس.�ـــس.و(،  كري�شن�س  )مــورالــيــكــا  ا�ــشــم  تحمل  الــتــي  الــواحــد  ال�شخ�س  �ــشــركــة  مــالــك  بــالــلــيــاث،  روهــيــت 
�شركة  اإلــى  بتحويلها  وذلــك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،122317 رقــم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
من: لكل  مملوكة  وتــكــون  بحريني،  ديــنــار  )األــــف(   1،000 مــقــداره  وبــراأ�ــشــمــال  مــحــدودة،  م�شئولية   ذات 

.Pavithran Appukuttanو ،Rohit Palliyath 

�إعالن رقم )921( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ت�سامن 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
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رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  التجارية  الأعمال  لدعم  )غوبيكا  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 
 1،000 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،107757

)األف( دينار بحريني.
رة  والمبرِّ دة  الموؤيِّ بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  للمركز  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )922( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ت�سامن

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه رملة علي ح�شن 
للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 20296، طالبة  القيد  بموجب  الم�شجلة  الفردية،  الموؤ�ش�شة  مالكة  طاهر، 
بحرينية(،  ت�شامن  الغذائية/  المواد  لبيع  اأفــادي  )�شركة  التجاري  ا�شمها  ت�شامن  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني.
رة  والمبرِّ دة  الموؤيِّ بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  للمركز  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )923( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

  
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 )ال�شادة للمقاولت والحفريات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  6183، طالبين 

300،000 )ثالثمائة األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ محمد جواد محمد اإبراهيم العالي.

�إعالن رقم )924( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

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 )ال�شركة ال�شعودية لإنتاج موادالنظافة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
38435-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، ا�شمها التجاري 
وت�شبح  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  �س.�س.و(،  المتحدة  الكيماويات  )�شركة 
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مملوكه لل�شركة البحرينية الم�شاهمة المقفلة الم�شماة )الكيماويات المتحدة(.
رة  والمبرِّ دة  الموؤيِّ بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  للمركز  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )925( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ت�سامن 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه نوال م�شرط، مالكة 
�شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )زينيرفا لالأزياء �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-122903، 
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: ح�شن بن �شالح بن ح�شن بالحارث، ونوال م�شرط.
 

�إعالن رقم )926( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ زينب 
محمد غلوم محمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز مدينة بيغ تل التجاري(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 34785-13، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: زينب محمد غلوم محمد، وعبدالرحمن 

عبدالغفور كولمبادي.

�إعالن رقم )927( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �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 )لم�شة المالك رودينا جرافيك ديزاينر ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 111968، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 
1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: فاطمة الزهراء امهيدرة، وح�شين مجيد ر�شي محفوظ.
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�إعالن رقم )928( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ وليد �شلطان 
الم�شجلة  الأمنية(،  للحرا�شة  ا�شم )الجزيرة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  الجالهمة، مالك  زايد  اآل  اإبراهيم 
بموجب القيد رقم 74787، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وت�شجيلها با�شم المالك نف�شه.

�إعالن رقم )929( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 
اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
الفردية التي تحمل ا�شم )بوابة اآ�شيا لمواد الديكور(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 56272، طالبًا تحويل الفرع 
الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( 

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

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

�إعالن رقم )930( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد اأفتاب غالم 
ح�شين عبدالر�شيد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اآيرون بارك جيم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 48445-
28، معلنًا التنازل عن ملكيته للموؤ�ش�شة وطالبًا تغيير �شكلها القانوني وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
 ،Prasobh Sasankan Narayan  :وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من 

   . Daniel William Johnو ،Subin Biju Koshyو


