
ت�شدر عن وزارة �شئون الإعالم
مملكة البحرين

المراسالت
الم�شرف العام

الجريدة الر�شمية
وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: 17681493-00973
�س. ب 26005

المنامة-مملكة البحرين
البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

االشتراكات
ق�شم التوزيع

وزارة �شئون الإعالم
فاك�س: -17871731 00973

�س. ب: 253
المنامة-مملكة البحرين



ُطبـعت باملطبعـة احلكوميـة �س. ب 50062 املنامة-مملكة البحرين
 Printed at the Government Printing Press PO.Box 26005 Manama, Kingdom of Bahrain



محتويات العدد

العدد: 3401 – الخميس 10 يناير 2019

3

 قرار رقم )1( ل�شنة 2019 باإن�شاء وت�شكيل لجنة لمتابعة

تنفيذ م�شروع اإن�شاء المدينة الريا�شية�������������������������������������������������������������������� 5

 قرار رقم )80( ل�شنة 2018 ب�شاأن �شروط و�شوابط مْنح �شاعَتي الراحة 

7 ������������������������������������ للموظف اأو العامل من ذوي الإعاقة اأو الذي يرعى �شخ�شاً ذا اإعاقة

قرار رقم )230( ل�شنة 2018 ب�شاأن تغيير ت�شنيف عقار 

11 ��������������������������������������������������������������� في منطقة ال�شهلة ال�شمالية - مجمع 439

14 ����������������� قرار رقم )231( ل�شنة 2018 ب�شاأن تغيير ت�شنيف عقار في منطقة �شار - مجمع 525

 قرار رقم )109( ل�شنة 2018 بتعديل المادة )2( من القرار رقم )196( ل�شنة 2017 

17 ��������������������������������������������������������������������������� ب�شاأن ر�شوم الِخْدمات الفندقية

قرار رقم )110( ل�شنة 2018 ب�شاأن تَبنِّي موا�شفات قيا�شية دولية خا�شة بقطاع الكيمياء والغْزل 

والن�شيج واعتمادها كموا�شفات قيا�شية وطنية����������������������������������������������������������� 18

قرار رقم )111( ل�شنة 2018 ب�شاأن تَبنِّي موا�شفات قيا�شية دولية خا�شة بقطاع الأجهزة 

22 ����������������������������������������� الكهربائية والإلكترونية واعتمادها كموا�شفات قيا�شية وطنية

26 ............................................................................. اإعالنات مركز الم�شتثمرين    





العدد: 3401 – الخميس 10 يناير 2019

5

جمل�س التنمية القت�شادية

 قرار رقم )1( ل�شنة 2019

 باإن�شاء وت�شكيل جلنة ملتابعة

تنفيذ م�شروع اإن�شاء املدينة الريا�شية

ولي العهد نائب القائد الأعلى، رئي�س مجل�س التنمية القت�شادية:
لل�شباب  اأعلى  جمل�س  باإن�شاء   1983 ل�شنة   )5( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والريا�شة وتعديالته، 
وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2000 باإن�شاء وتنظيم جمل�س التنمية القت�شادية وتعديالته،

ر الآتي: ُقـرِّ

املادة الأوىل

ُتن�شاأ جلنة ت�شمى )جلنة متابعة تنفيذ م�شروع اإن�شاء املدينة الريا�شية(، وُي�شار اإليها يف هذا 
القرار بكلمة )اللجنة(. 

املادة الثانية

ل اللجنة برئا�شة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة، وع�شوية كلٍّ من: ت�شكَّ
1 -  وزير المالية والقت�شاد الوطني.

2 -  وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.
3 -  وزير �شئون ال�شباب والريا�شة.

4 -  وكيل �شئون الأ�شغال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.
5 - الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني.

6 - مدير المكتب الخا�س لرئي�س المجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة.
7 - المن�شق العام للم�شاريع بمكتب النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء.
8 - الوكيل الم�شاعد لل�شئون المالية بوزارة المالية والقت�شاد الوطني.

9 - الوكيل الم�شاعد لم�شاريع البناء بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.
 

املادة الثالثة

كافة  لها  وتكون  الريا�شية،  املدينة  وت�شييد  تنفيذ  عملية  على  بالإ�شراف  اللجنة  تخت�س 
ال�شالحيات الالزمة لتحقيق ذلك مبا ل يتعار�س مع اأحكام القانون، ولها على الأخ�س القيام 

بالآتي: 
ط العام للمدينة الريا�شية بالتن�شيق مع الجهات ذات العالقة.  1( اعتماد المخطَّ

طات التف�شيلية الخا�شة بالمدينة الريا�شية.  2( اعتماد الموا�شفات الفنية والمخطَّ
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3( اقتراح كل ما من �شاأنه اأْن يجعل المدينة الريا�شية ت�شاهي اأف�شل المدن الريا�شية عالميًا.
ذين للمدينـــة الريا�شية، بالتن�شيق مع  4( اقتـــراح تعيين ال�شركات الهند�شيـــة والمقاولين المنفِّ

الجهات المخت�شة. 
5( التن�شيـــق مـــع الجهات المعنية لالإ�شـــراع في تنفيذ مراحل ت�شييد المدينـــة الريا�شية بح�شب 

الجودة والجدول الزمني المو�شوع لها.
   

املادة الرابعة

ت�شع اللجنة لئحة داخلية لنظام عملها.
وتختار اللجنة يف اأول اجتماع لها مقررًا لأعمالها يتوىل جميع الإجراءات الإدارية والتنفيذية 

للجنة.
املادة اخلام�شة

يجوز للجنة ال�شتعانة مبن تراه منا�شبًا من ذوي اخلربة والخت�شا�س، واأْن تدعَوهم حل�شور 
اجتماعاتها ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم، اأو لتزويدها باملعلومات التي تراها �شرورية ملبا�شرة 

اخت�شا�شاتها، دون اأن يكون لأيٍّ منهم حق الت�شويت.

املادة ال�شاد�شة

على الوزارات والأجهزة املعنية يف اململكة اأْن توايفَ  اللجنة مبا تطلبه من بيانات ومعلومات 
ودرا�شات لزمة ملبا�شرة اأعمالها.

املادة ال�شابعة

رئي�س جمل�س  الأعلى،  القائد  نائب  العهد  لويل  اأعمالها  بنتائج  دوريًة  تقارير  اللجنة  ترفع 
التنمية القت�شادية.

املادة الثامنة

على اجلهات املعنية - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 
وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

     
  ويل العـهد نائب القائد الأعلى 

رئي�س جمل�س التنمية القت�شادية

 �شلمان بــن حمد اآل خليفة 

�شدر بتاريخ: 30 ربيع الآخر 1440هـ
الـمـــوافـــــــق: 6  ينــــــايـــــــــــر 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )80( ل�شنة 2018

 ب�شاأن �شروط و�شوابط مْنح �شاعَتي الراحة 

للموظف اأو العامل من ذوي الإعاقة اأو الذي يرعى �شخ�شاً ذا اإعاقة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )5( منه،
اخت�شا�شاتها،  وبيان  العامة  الطبية  اللجان  بت�شكيل   2008 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

ل بالقرار رقم )6( ل�شنة 2008، املعدَّ
وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

ر الآتي: ُقرِّ

مادة )1(

ُينح املوظف اأو العامل من ذوي الإعاقة اأو الذي يرعى �شخ�شًا ذا اإعاقة من اأقربائه من 
الدرجة الأوىل �شاعَتي راحة يوميًا مدفوعتي الأجر، على اأن يكون ال�شخ�س ذو الإعاقة من ذوي 
الإعاقة ال�شديدة اجل�شدية اأو العقلية، وذلك ِوْفقًا لل�شروط وال�شوابط املن�شو�س عليها يف هذا 

القرار.

مادة )2(

م املوظف اأو العامل من ذوي الإعاقة اأو الذي يرعى �شخ�شًا ذا اإعاقة من اأقربائه من  يقدِّ
ة لذلك  الدرجة الأوىل طلب احل�شول على �شاعَتي الراحة لدى جهة العمل على ال�شتمارة املعدَّ
م�شتوفيًا جميع البيانات املطلوبة، مرفقًا بها تقرير طبي حديث - على اأْن ل يكون قد م�شت على 
اإ�شداره اأكرث من �شتة اأ�شهر - عن حالة الإعاقة �شادر من اإحدى امل�شت�شفيات احلكومية باململكة 

ومعتَمد من طبيب ا�شت�شاري.

مادة )3(

للبيانات وامل�شتندات  ت�َشلُّمها للطلب م�شتوٍف  اأيام عمل من  العمل خالل ثالثة  تتوىل جهة 
ال�شحة  بوزارة  العامة  الطبية  اللجان  اإىل  الطلب  ا�شتمارة  به  مرفقة  خطاب  اإر�شال  املطلوبة 



العدد: 3401 – الخميس 10 يناير 2019

8

اإذا كان ال�شخ�س ذو الإعاقة يحتاج اإىل  لتقييم حالة الإعاقة، واإ�شدار �شهادة طبية تفيد مبا 
رعاية خا�شة من عدمه.

مادة )4(

تقوم اللجنة الطبية العامة خالل خم�شة اأيام عمل باإ�شدار ال�شهادة الطبية امل�شار اإليها يف 
املادة ال�شابقة، ويتم موافاة جهة العمل بقرار اللجنة مرفقة به ال�شهادة الطبية.

مادة )5(

م الطلب كتابة بقرار  تتوىل جهة العمل فور اإفادتها بقرار اللجنة الطبية العامة اإبالغ مقدِّ
م الطلب �شاعَتي الراحة خالل مدة ل تتجاوز خم�شة اأيام عمل من  اللجان الطبية، وُينح مقدِّ

تاريخ ت�َشلُّم جهة العمل قرار اللجنة. 

مادة )6(

م التََّظلُّم كتابيًا اإىل  اأْن يَتَظلَّم من قرار اللجنة الطبية العامة، ويقدَّ يجوز ملن ُرِف�س طلبه 
جهة العمل؛ لتتوىل بدورها اإحالته خالل ثالثة اأيام عمل اإىل اللجنة الطبية ال�شتئنافية بوزارة 
ق ب�شاأن التََّظلُّم ذات الإجراءات املن�شو�س عليها يف املواد )3 و4 و5( من هذا  ال�شحة. وتطبَّ

القرار.

مادة )7(

ذي  ال�شخ�س  رعاية  على  يقوم  َمن  هو  الطلب  م  مقدِّ العامل  اأو  املوظف  يكون  اأْن  ُي�شرَتط 
الإعاقة بنف�شه.

مادة )8(

يجب اأْن يكون ال�شخ�س ذو الإعاقة املطلوب رعايته مقيمًا يف مملكة البحرين.

مادة )9(

يكون مْنح �شاعَتي الراحة لواحد فقط من اأقرباء ال�شخ�س ذي الإعاقة من الدرجة الأوىل 
د الأ�شخا�س ذوو الإعاقة.  ولو تَعدَّ
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مادة )10(

�شاعة  رة  مبوجب هذا القرار و�شاعات الرعاية اأو الرَّ ل يجوز اجلْمع بني �شاعَتي الراحة املقرَّ
رة يف القوانني والقرارات الأخرى. كما ل يجوز ترحيل �شاعَتي الراحة اأو جتميعها  اأو الراحة املقرَّ

اأو التعوي�س عنها.

مادة )11(

ل ي�شتحق �شاعَتي الراحة َمن كان له �شخ�س ذو اإعاقة مقيم اإقامة دائمة يف اإحدى موؤ�ش�شات 
الرعاية الإيوائية.

مادة )12(

بذات  جتديدها  ويتم  عليها،  املوافقة  تاريخ  من  �شنتني  ملدة  يوميًا  الراحة  �شاعَتا  ُت�شتَحق 
ال�شروط وال�شوابط.

مادة )13(

يتم حتديد وقت �شاعَتي الراحة ِوْفقًا حلاجة ال�شخ�س ذي الإعاقة. ويقوم املوظف اأو العامل 
م الطلب ببيان ذلك جلهة العمل لالتفاق على الوقت املنا�شب لعتماده. مقدِّ

مادة )14(

يجب على املوظف اأو العامل ذي الإعاقة اأو الذي يرعى �شخ�شًا ذا اإعاقة اإفادة جهة العمل 
اأية ظروف  اأو  يرعاه،  الذي  الإعاقة  لل�شخ�س ذي  اأو  له  ال�شحية  تغيري يطراأ على احلالة  باأيِّ 

ر على ا�شتحقاقه �شاعَتي الراحة، ومنها حالة انتقال الرعاية اإىل قريب اآخر. اأخرى توؤثِّ

مادة )15(

يلَغى مْنح �شاعَتي الراحة اإذا اأ�شبح املوظف اأو العامل ذو الإعاقة اأو الذي يرعى �شخ�شًا ذا 
م  اإعاقة غري م�شتحٍق لها ِوْفقًا لل�شروط وال�شوابط امل�شار اإليها يف هذا القرار، اأو اإذا تبنيَّ اأنه قدَّ

بيانات اأو م�شتندات غري �شحيحة ترتَّب عليها مْنُحه �شاعَتي الراحة.
وُت�شرَتد يف هذه احلالة الأخرية قيمة ما ا�شُتِحقَّ عن هذه ال�شاعات منذ تاريخ مْنِحها حتى 

تاريخ اإلغائها، وذلك دون الإخالل بامل�شئولية القانونية.
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مادة )16(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 
لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الآخر 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 27 دي�شمـبـــــــر 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )230( ل�شنة 2018

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة ال�شهلة ال�شمالية - جممع 439

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

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

قرر الآتي:

مادة )1(

اإىل    439 جممع  ال�شمالية  ال�شهلة  مبنطقة  الكائن   04038055 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ت�شنيف مناطق اخِلْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 
القرار، وتطبق 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�شره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الآخر 1440هـ 
الـمـــوافـــــــق: 30 دي�شمـبـــــــر 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )231( ل�شنة 2018

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة �شار - جممع 525

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

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

قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 05025163 الكائن مبنطقة �شار جممع 525 اإىل  ت�شنيف مناطق 
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القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )SP(  الطبيعة اخلا�شة 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�شره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الآخر 1440هـ 
الـمـــوافـــــــق: 30 دي�شمـبـــــــر 2018م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

 قرار رقم )109( ل�شنة 2018

 بتعديل املادة )2( من القرار رقم )196( ل�شنة 2017 

ب�شاأن ر�شوم اخِلْدمات الفندقية

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

لل�شياحة واملعار�س،  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة  ل�شنة 2006  القانون رقم )62(  وعلى 
ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، املعدَّ

وعلى القرار رقم )196( ل�شنة 2017 ب�شاأن ر�شوم اخِلْدمات الفندقية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر الآتي: ُقرِّ

املادة الأوىل

اخِلْدمات  ر�شوم  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )196( رقم  القرار  من   )2( املادة  بن�س  ُي�شتبَدل 
الفندقية الن�س الآتي:

:)2( "مادة 
ُيفَر�س ر�شم على اخِلْدمات الفندقية املذكورة يف املادة )1( من هذا القرار بواقع خم�شة 

باملائة )5%( من قيمة اخلدمة."

املادة الثانية

يف  وُين�َشر  القرار،  هذا  تنفيذ  واملعار�س  لل�شياحة  البحرين  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  على 
اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم الأول من يناير ل�شنة 2019.

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

زايد بن را�شد الزياين

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الآخر 1440هـ 
الـمـــوافـــــــق: 31 دي�شمـبـــــــر 2018م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

 قرار رقم )110( ل�شنة 2018

 ب�شاأن تَبنِّي موا�شفات قيا�شية دولية

  خا�شة بقطاع الكيمياء والغْزل والن�شيج

واعتمادها كموا�شفات قيا�شية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
تاأ�شي�س  وثيقة  على  بالت�شديق   1994 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد   

منظمة التجارة الدولية،
 وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
 وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  هيئة  اإدارة  جمل�س  قرار  وعلى   
على  باملوافقة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف   2007 يونيه   5 بتاريخ  املنعقد  ال�شاد�س  اجتماعه 

تفوي�س املجل�س الفني باعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية،
العربية، يف  اخلليج  لدول  التعاون  لدول جمل�س  التقيي�س  لهيئة  الفني  املجل�س  قرار  وعلى   
العربية  اململكة  اأبريل 2014 يف   1 اإىل  مار�س  تاريخ 31  املنعقد من  والثالثني  الثاين  اجتماعه 
ي واعتماد املوا�شفات القيا�شية الدولية باأ�شلوب امل�شادقة اخلا�شة بقطاع  ال�شعودية، ب�شاأن تَبنِّ

الكيمياء والغْزل والن�شيج،
 وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها الواحد واخلم�شني املنعقد 
بقطاع  اخلا�شة  الدولية  القيا�شية  املوا�شفات  ي  تَبنِّ على  باملوافقة   2018 �شبتمرب   23 بتاريخ 

الكيمياء والغْزل والن�شيج بامل�شادقة واعتمادها كموا�شفات قيا�شية وطنية،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

ر الآتي: ُقرِّ

املادة الأوىل

الكيمياء  بقطاع  اخلا�شة  الدولية  القيا�شية  املوا�شفات  وطنية،  قيا�شية  كموا�شفات  ُتعتَمد 
اة بامل�شادقة ال�شادرة عن خمتلف املنظمات وهيئات التقيي�س الدولية  والغْزل والن�شيج الـُمَتَبنَّ
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والواردة بياناتها يف القائمة املرفقة بهذا القرار. 

املادة الثانية

الدولية  القيا�شية  املوا�شفات  هذه  اعتماد  ب�شاأن  ال�شادرة  ال�شابقة  القرارات  جميع  ُتلغى 
اخلا�شة بقطاع الكيمياء والغْزل والن�شيج.

املادة الثالثة

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

                                        
وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

    زايد بن را�شد الزياين 

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الآخر 1440هـ 
الـمـــوافـــــــق: 31 دي�شمـبـــــــر 2018م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

 قرار رقم )111( ل�شنة 2018

 ب�شاأن تَبنِّي موا�شفات قيا�شية دولية 

 خا�شة بقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية

واعتمادها كموا�شفات قيا�شية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
تاأ�شي�س  وثيقة  بالت�شديق على  ل�شنة 1994  رقم )7(  بقانون  املر�شوم  الطالع على  بعد    

منظمة التجارة الدولية،
  وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
 وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

يف  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  هيئة  اإدارة  جمل�س  قرار  وعلى   
على  باملوافقة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف   2007 يونيه   5 بتاريخ  املنعقد  ال�شاد�س  اجتماعه 

تفوي�س املجل�س الفني باعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية،
التعاون لدول اخلليج العربية، يف  التقيي�س لدول جمل�س    وعلى قرار املجل�س الفني لهيئة 
ي  اجتماعه الرابع ع�شر املنعقد بتاريخ 2 و3 �شبتمرب 2008 يف اململكة العربية ال�شعودية، ب�شاأن تَبنِّ
الكهربائية  الأجهزة  بقطاع  اخلا�شة  امل�شادقة  باأ�شلوب  الدولية  القيا�شية  املوا�شفات  واعتماد 

والإلكرتونية،
العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  لهيئة  الفني  املجل�س  قرار  وعلى    
ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف   2009 اأكتوبر  و18   17 بتاريخ  املنعقد  ع�شر  الثامن  اجتماعه  يف 
الأجهزة  بقطاع  اخلا�شة  امل�شادقة  باأ�شلوب  الدولية  القيا�شية  املوا�شفات  واعتماد  ي  تَبنِّ ب�شاأن 

الكهربائية والإلكرتونية،
العربية، يف  اخلليج  لدول  التعاون  لدول جمل�س  التقيي�س  لهيئة  الفني  املجل�س  قرار  وعلى   
ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف   2010 مار�س   31 اإىل   29 بتاريخ  املنعقد  ع�شر  التا�شع  اجتماعه 
الأجهزة  بقطاع  اخلا�شة  امل�شادقة  باأ�شلوب  الدولية  القيا�شية  املوا�شفات  واعتماد  ي  تَبنِّ ب�شاأن 

الكهربائية والإلكرتونية،
يف  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  لهيئة  الفني  املجل�س  قرار  وعلى 
ي  اجتماعه الع�شرين املنعقد بتاريخ 30 و31 اأكتوبر 2010 يف اململكة العربية ال�شعودية، ب�شاأن تَبنِّ
الكهربائية  الأجهزة  بقطاع  اخلا�شة  امل�شادقة  باأ�شلوب  الدولية  القيا�شية  املوا�شفات  واعتماد 

والإلكرتونية،
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التعاون لدول اخلليج العربية، يف  التقيي�س لدول جمل�س    وعلى قرار املجل�س الفني لهيئة 
اجتماعه الثامن والع�شرين املنعقد بتاريخ 30 و31 دي�شمرب 2012 يف اململكة العربية ال�شعودية، 
الأجهزة  بقطاع  اخلا�شة  امل�شادقة  باأ�شلوب  الدولية  القيا�شية  املوا�شفات  واعتماد  ي  تَبنِّ ب�شاأن 

الكهربائية والإلكرتونية،
  وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها احلادي واخلم�شني، املنعقد 
بقطاع  اخلا�شة  الدولية  القيا�شية  املوا�شفات  ي  تَبنِّ على  باملوافقة   ،2018 �شبتمرب   23 بتاريخ 

الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية بامل�شادقة واعتمادها كموا�شفات قيا�شية وطنية،
 وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

ر الآتي: ُقرِّ

املادة الأوىل

الأجهزة  بقطاع  اخلا�شة  الدولية  القيا�شية  املوا�شفات  وطنية،  قيا�شية  كموا�شفات  ُتعتَمد 
اة بامل�شادقة ال�شادرة عن خمتلف املنظمات وهيئات التقيي�س  الكهربائية واللكرتونية الـُمَتَبنَّ

الدولية والواردة بياناتها يف القائمة املرفقة بهذا القرار. 

املادة الثانية

القيا�شية  املوا�شفات  هذه  واعتماد  ي  تَبنِّ ب�شاأن  ال�شادرة  ال�شابقة  القرارات  جميع  ُتلغى 
الدولية اخلا�شة بقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية.  

املادة الثالثة

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

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

    زايد بن را�شد الزياين 

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الآخر 1440هـ 
الـمـــوافـــــــق: 31 دي�شمـبـــــــر 2018م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز امل�شتثمرين    

اإعالن رقم )10( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي ممدوح 
الم�شجلة  �س.�س.و(،  للت�شويق  البيت  ا�شم )ريحانة  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  علي عبدالمنعم، 
�شركة ذات م�شئولية  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 125661-1، طالبًا  بموجب 
علي  ممدوح  من: علي  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

عبدالمنعم، و �شاحب ال�شمو الملكي الأمير ماجد بن نايف بن ماجد بن �شعود بن عبدالعزيز اآل �شعود.

اإعالن رقم )11( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

ال�شيد/ ه�شام  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
غ�شان طاهر عرفات،  مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم بريانك(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
99977-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: ح�شام بن عبدالعزيز بن ح�شين بخرجي، 

و�شركة ببيلي لالإدارة ذ.م.م.

اإعالن رقم )12( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
للمقاولت  كو  اأحمد  )م�شاريع  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  قراطة،  ح�شن  جا�شم  عبدالواحد 
وال�شيانة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 42109، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ال�شخ�س الواحد، وتكون مملوكة للمالك نف�شه.
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اإعالن رقم )13( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�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 )اأبك�س للتطوير العقاري ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 68626، 
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 مملوكة لل�شيد/ ماجد عبداهلل محمد عبدالرحمن الخان.

اإعالن رقم )14( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
بموجب  الم�شجلة  الأندل�س(،  )�شيدلية  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  نيابة عن  خليل،   كمال  خليل 
القيد رقم 67616، طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة الم�شمى )الأندل�س للمعدات الطبية( اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: 

اإبراهيم �شعد اإبراهيم اأمين، وعبدالمنعم اأحمد راأفت �شني�شن.

اإعالن رقم )15( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل موؤ�ش�شة 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 )�شندوق المو�شيقي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-93173، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ مريم محمد 

اإ�شماعيل غلوم،  وتكليف ال�شيد/ و�شيم فايز ال�شايغ بمتابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )16( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ت�شامن

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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�س.�س.و(،  للعقارات  )اأبوجالل  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  �شالمة،  هالل  محمد  جالل 
اإلى �شركة ت�شامن  الم�شجلة بموجب القيد رقم 108954، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
بحرينية، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني ، وتكون مملوكة لكل من:  محمد جالل محمد 

هالل �شالمة، وماهر جالل محمد هالل �شالمة، وِهبة جالل محمد هالل �شالمة.

اإعالن رقم )17( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شيد اأحمد 
فوزى عبدالجواد �شيد اأحمد حربي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )فيني�شيا العقارية �س.�س.و(، 
اإلى �شركة ذات  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم -1117451، طالبا تغيير  الم�شجلة بموجب 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف(  دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شيد اأحمد 

فوزى عبدالجواد �شيد اأحمد حربي، وحازم محمد عبدالملك محمود محمد.

اإعالن رقم )18( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

 اإىل �شركة ت�شامن 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالقيوم 
يقي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )القيوم للخدمات العقارية �س.�س.و .و(، الم�شجلة بموجب  دِّ �شِ
القيد رقم 111331 ، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 
يد ظاهور، وعبدالرحيم  يقي، وجِنْ دِّ 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالقيوم �شِ

يقي. دِّ �شِ

اإعالن رقم )19( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب  المحامي 
ح�شين �شعيد محمد المخرق، نيابة عن هارييت جوي�س، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شتار 
جري�س مانجمنت �شيرف�شز �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 98285، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 
وتكون  بحريني،  دينار  )األفين(   2،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك 
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مملوكة لكل من: هارييت جوي�س، هندية الجن�شية، وعبدالمنير راياماركار فيتل اأيدرو�س كوتي، بحريني الجن�شية.

اإعالن رقم )20( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإىل �شركة ال�شخ�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 )واك واك لالأزياء/ت�شامن(، م�شجلة بموجب القيد رقم 125392-1، طالبين تغيير 
ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وتخفي�س راأ�شمالها من 20،000 )ع�شرين 

األف( دينار بحريني اإلى 1،000 )األف( دينار بحريني ، وت�شبح مملوكة لـ: مليكة اجرعام.   

اإعالن رقم )21( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن 

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأحمد قايد 
ر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الرفاع بالزا لمقاولت البناء(، الم�شجلة بموجب القيد  غالب ُمَن�شَّ
مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 81440-2، طالبًا 
.Abdul Kalam Safique Uddinر، و 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأحمد قايد غالب ُمَن�شَّ

اإعالن رقم )22( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

يقة  دِّ يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه  ال�شيدة/ �شِ
حبيب محمد عبدالكريم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )موؤ�ش�شة طيبة ال�شناعية لتعبئة الأحبار(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 73091-2، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

اإعالن رقم )23( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

اإ�شالم  ال�شيد/  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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محمود جمال �شلبي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شو�شيال �شبكترا لال�شت�شارات �س.�س.و(، 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،116874 رقم   القيد  بموجب  الم�شجلة 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإ�شالم محمود 

جمال �شلبى، وهاني راأفت عبده على �شقر، ومحمد محمود جمال �شلبي.    

اإعالن رقم )24( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

را�شد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
جا�شم اأحمد جا�شم الجودر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مايل�شتون بروبرتيز(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 1-80360، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد ا�شمها 
بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال  �س.�س.و(،  بروبرتيز  مايل�شتون  )�شركة  التجاري 

وت�شجل با�شم المالك نف�شه .
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )25( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالحكيم 
اإبراهيم محمد الجعفر ال�شمري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كربل للكريب�س والوافل(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 92060، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
ا�شمها التجاري )كربل للكريب�س والوافل ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون 

مملوكة لكل من: عبدالحكيم اإبراهيم محمد الجعفر ال�شمري، و�شلوى محمد �شريف المعماري. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )26( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل  فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ فهد ح�شين 



العدد: 3401 – الخميس 10 يناير 2019

31

الــم�شجلــة  والإعــالن(،  للدعـــاية  ا�شم )بيكادلي  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  الدين، مالك  خادم غوري ركن 
بموجب القيد رقم 93636، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة، الم�شمى ا)لأثاث التوقيع( اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 

را�شد ح�شين خادم غوري ركن الدين، وفهد ح�شين خادم غوري ركن الدين.

اإعالن رقم )27( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ت�شامن 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه اأ�شماء بن�شتي، 
مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )زيتونة للعالقات العامة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
119360، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن ا�شمها التجاري )�شركة زيتونة 
للعالقات العامة/ ت�شامن بحرينية(، وبراأ�شمال مقداره 30،000 )ثالثون األف(  دينار بحريني، وتكون مملوكة 

لكل من: اأ�شماء بن�شتي، و�شارة النيل.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )28( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

نو�شين  ال�شيد/  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
فريد غالم عبدعلي بدر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإنر �شركل للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 106928، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: نو�شين فريد غالم عبدعلي بدر، وريم 

محمد �شوقي محمد جعفر التاجر.

اإعالن رقم )29( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بـــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
لبيع  )اأبــوحــمــد  ا�ــشــم  تحمل  الــتــي  الــفــرديــة  الموؤ�ش�شة  مــالــك  رانـــا،  محمد  عنايت  عبدال�شتار  خــالــد  محمد 
للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،2-62753 رقــم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الكهربائية(،  الأدوات 
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دينار  األـــف(  )عــ�ــشــرون   20،000 مــقــداره  وبــراأ�ــشــمــال  مــحــدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلــى  بتحويلها  وذلــك 
،Mathew Abrahamو رانـــا،  محمد  عنايت  عبدال�شتار  خــالــد  محمد  مــن:  لكل  مملوكة  وتــكــون   بحريني، 

.Subin Salu Abrahamو ،Steffy Salu Abrahamو ،Oomen Abrahamو

اإعالن رقم )30( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل موؤ�ش�شة فردية

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 )اأر�س ال�شتائر ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 84152-

1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اأيوب حبيب 
عبدعلي بدر، وذلك بعد تنازل ال�شيد/ محمد اإبراهيم محمد القا�شمي عن كامل ح�ش�شه بال�شركة.

اإعالن رقم )31( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد 

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
الم�شجلة  ذ.م.م(،  المطاعم  لإدارة  مينا  رينغز  اأند  وينغز  )بوفالو  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
بموجب القيد رقم 94035، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 
القاب�شة  دي  دبليو  )اإت�س  ل�شركة  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال 

المحدودة(.

اإعالن رقم )32( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه المحامية ليلى 
عي�شى اأحمد عي�شى رم�شان، نيابة عن ال�شيدة/ فجر وليد عبداللطيف را�شد ال�شندي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية 
الثالث  الفرع  القيد رقم 96265-3، طالبة تحويل  الم�شجلة بموجب  اإم بي بيوتي �شنتر(،  التي تحمل ا�شم )بي 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 60،000 ) �شتون األف( دينار  من الموؤ�ش�شة 

بحريني، وتكون مملوكة لكل من: فجر وليد عبداللطيف را�شد جا�شم ال�شندي، وهاجر �شاخي.
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اإعالن رقم )33( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل فرع من موؤ�ش�شة فردية

  

�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الت�شامن المهنية المتخ�ش�س )مور �شتيفينز(، نيابة عن بونيت بوبتالل دولبجي �شقر، مالك �شركة ال�شخ�س 
الواحد التي تحمل ا�شم )ديلو كونتراكتينغ اأند مينتينين�س �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-103564، 

طالبًا تحويل ال�شركة اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية العائدة ملكيتها للمالك نف�شه.


