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 �أمر ملكي رقم )10( ل�سنة 2019

مبْنح و�سام

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

ُينح و�شام البحرين من الدرجة الأوىل اإىل كل من:

عبدالرحمن اإبراهيم عبدالرحمن اآل خليفة. 1-  لواء ركن  

عطية اهلل يو�شف عبداهلل ال�شعود. 2-  لواء ركن 

اأحمد علي عزالدين ال�شادة. 3-  لواء ركن 

عبداهلل محمد جبر النعيمي. 4-  لواء ركن 

�شلمان اإبراهيم �شند الف�شالة. 5-  لواء ركن 

عبدالكريم زيد مبارك الغنيم. 6-  لواء ركن 

خليفة ح�شن علي محمد اآل خليفة. 7-  لواء ركن 

را�شد عبداهلل حمد النعيمي. 8-  لواء ركن 

عبدالعزيز ف�شل غانم البوعينين. 9-  لواء  

عي�شى محمد عي�شى الرميحي. 10- لواء ركن 

حمد خليفة حمد النعيمي. 11- لواء ركن  

خالد علي خليفة اآل خليفة. 12- لواء ركن  

�شالح را�شد عبدالرحمن اآل �شعد. 13- لواء ركن 

�ملادة �لثانية

ُ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:

بتاريـــــــخ: 7 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمـوافـق: 12 فــبــــــرايــــــــــر 2019م
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 قر�ر رقم )1( ل�سنة 2019

باإعادة ت�سكيل �ملجل�س �لأعلى لتطوير �لتعليم و�لتدريب

رئي�س مجل�س الوزراء:

التعليم  لتطوير  الأعلى  املجل�س  بت�شكيل   2015 ل�شنة   )3( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

والتدريب،

وبناًء على عْر�س نائب رئي�س جمل�س الوزراء، رئي�س املجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعاد ت�شكيل املجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئا�شة �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك 

اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وع�شوية ُكلٍّ من:

1- وزير التربية والتعليم.

2- وزير المالية والقت�شاد الوطني.

3- وزير العمل والتنمية الجتماعية.

4- وزير �شئون ال�شباب والريا�شة.

5- رئي�س مجل�س اإدارة هيئة جودة التعليم والتدريب.

6- رئي�س مجل�س اإدارة �شندوق العمل.

7- الرئي�س التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

8- رئي�س غرفة تجارة و�شناعة البحرين.

وتكون مدة ع�شوية املجل�س اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة.

�ملادة �لثانية

على رئي�س املجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمـــــوافــــــق: 13 فبــــــــرايـــــــــر 2019م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )13( ل�سنة 2019

ب�ساأن �سْطب حمامني

وزير العدل و ال�شئون الإ�شالمية و الأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 ب�شاأن قانون املحاماة، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س امل�شجل العام،

قـرر �لآتي:

�ملادة )1(

اأ�شماوؤهم بالك�شف املرفق بهذا القرار من جدول قْيد املحامني؛  يُ�شطب املحامون الواردة 

اإنفاذًا لن�س املادة رقم )9( من قانون املحاماة.

�ملادة )2(

على وكيل الوزارة ل�شئون العدل وكل َمن يخ�شه تنفيذ هذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف 

اجلريدة الر�شمية.

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

خالد بن على بن عبد�هلل �آل خليفة 

�شدر بتاريخ: 2 جمادي الآخرة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 فـبــــرايــــــــــــــــر 2019م



العدد: 3406 – الخميس 14 فبراير 2019

8

�لأ�شماء:

1.    �شالح عبدالكرمي ح�شن املرزوق

2.   ال�شيخة مرمي بنت ح�شن اآل خليفة

3.    فاطمة يعقوب يو�شف عبداهلل

4.    زهرة عبداملنعم عبدالغني البو�شطة

5.    تهاين ح�شن جعفر ح�شن

6.   عي�شى عبدالرحمن جا�شم عا�شري

ي 7.   منال فـوؤاد يو�شف عـلي ر�شِ

8.   خولة خالد جا�شم عبداهلل مبارك

ا�س 9.    حممود ح�شني جعفر النهَّ

مرمي حممد ح�شن جابر  .10

ـق عبدالرزاق خلف حممد موفَّ  .11

منار مكي ح�شن حبيب اإبراهيم  .12

فاطمة حممد اأحمد �شريف العلوي  .13

زينة جا�شم علي جا�شم  .14

فاطمة عبدالغني حممد علي ال�شيَّادي  .15

عقيلة جعفر عبدالوهاب اجلمري  .16

اأمينة عبدالنبي حممد مكي غامن  .17

فاطمة را�شد ح�شن علي مو�شى  .18

�شيناء حممد عبدالرحيم اأبو�شيف  .19

ميعاد �شكري عبدالأمري علي العَريِّ�س  .20

جنمة را�شد مال اهلل �شاهني  .21

�شقر عيد فار�س فالح  .22

عفاف علي عبداهلل ال�شرقي  .23

دانة جا�شم حممد غريب الغريب   .24

زينب علي عبداهلل اأحمد جا�شم  .25

فاطمة اأحمد جعفر حم�شن الربيع  .26

نورة را�شد حممد عي�شى �شويطر  .27

ر�شيد عبدالرحمن علي ر�شدان  .28

�شادق جعفر حممد ح�شن مهدي  .29

جنان �شعيد خليل اإبراهيم مكي   .30

فريدة �شالح مهدي امل�شقطي  .31



العدد: 3406 – الخميس 14 فبراير 2019

9

رقية جا�شم عبدالرحمن خمي�س هزمي  .32

مروة كمال الدين عثمان عبداهلل  .33

مرمي عبدالعزيز عبدالر�شول اأحمد الزيور  .34

دعاء حممد عبداهلل ناجي العمري   .35

هيام ديب ح�شن اإبراهيم زرين   .36

ندى حمد عبداهلل عبدالكرمي القديري  .37

عزيزة حممد اأحمد يو�شف النينون  .38

منرية مبارك اأحمد الفا�شل  .39

فاطمة حممد علي حممد فردان  .40

�شفاء عبداهلل حممد الأن�شاري  .41

علي عبداهلل اأحمد يو�شف  .42

كوثر اأحمد كاظم  .43

ال�شيخة منرية بنت خليفة اآل خليفة   .44

اأحمد عبدالعزيز بوحاجيه  .45

با�شمة حممد ال�شماهيجي   .46

ريا علي ح�شن �شعالن   .47

زينب ال�شيد �شرف علوي  .48

زهرة حممد يو�شف اآل يعقوب  .49

فاطمة عبدالأمري علي مرهون  .50

فاطمة ح�شن عبداهلل خلف احلو�شني  .51

نورة عي�شى عبداهلل مبارك  .52

اإيان عبداحل�شن خليل اإبراهيم احلايكي  .53

منى �شعيد اإبراهيم حممد ال�شعيد  .54

اإيان علي اأحمد علي املوايل  .55

اإلهام عي�شى اأحمد عي�شى الدعي�شي  .56

دلل عبدالرحمن �شهاب اأحمد  .57

فوزية عبدالكرمي اأحمد بورا�شد  .58

مي�شاء �شعيد جعفر اخلياط  .59

لطيفة �شالح �شامل ال�شويدي  .60

نورة يو�شف عبداهلل املحميد  .61

�شارة نا�شر جمعة اإ�شماعيل علي  .62

و�شام اإبراهيم عبدالرحمن اأحمد ال�شافعي  .63

�شيماء �شعد حممد ح�شن  .64

فاطمة اإبراهيم علي �شلمان   .65



العدد: 3406 – الخميس 14 فبراير 2019

10

نور اأحمد عي�شى عبدالر�شا  .66

منرية عبدال�شالم علي حممد اليماين  .67

فاطمة يو�شف اإبراهيم �شيف اأحمد  .68

م�شعب �شاكر حامد ح�شن  .69

لولوة طالب عبدالرحيم طالب حممد  .70

مواهب جواد حممد علي �شمالن  .71

عمران حممد حامد مطالقه  .72

طاهرة عبا�س ال�شيخ من�شور ال�شرتي   .73

ها�شم �شلمان باقر �ُشب  .74

اإيان ناظم �شالح ال�شالح  .75

نورة ح�شن عي�شى اأحمد  .76

دانة حبيب اأحمد قا�شم  .77

ال�شيخة نورة اإبراهيم عبدالعزيز اآل خليفة  .78

اإيان ال�شيد حممد طاهر حممد احل�شيني  .79

حممد علي حممد ثاين  .80

لطيفة يو�شف �شالح الدين  .81

حممد ر�شا عبداهلل كاظم   .82

جنيب �شلمان كيك�شو  .83

جنية ال�شيد م�شطفى جواد   .84

عقيلة علي ح�شن �شلمان الغي�س  .85

بروين اأنور حممد عبدالرحمن   .86

دانة ريا�س يو�شف �شلطان عبيدات  .87

زينب �شعيد علي عبداهلل زامل   .88

اأمل علي جا�شم علي رفيع  .89

فاطمة حممد �شلمان حممد جمعة  .90

اأ�شماء حممد حمد عبيد  .91

ال�شيخة دانة حممد خليفة علي اآل خليفة  .92

عائ�شة علي اإبراهيم علي الدو�شري  .93

ثورة جهاد عبا�س العزاوي  .94

جليلة كمال عبدال�شالم ال�شنتوف  .95

مرمي اأحمد عبدو اأحمد  .96

حممد عبداهلل اإبراهيم قمب  .97

فاطمة غامن جا�شم الذوادي  .98

�شارة حممد اأحمد ح�شن  .99



العدد: 3406 – الخميس 14 فبراير 2019

11

وداد عبا�س علوي  .100

خالد عبدالعزيز �شالح ال�شاعاتي  .101

اأمينة جا�شم اإبراهيم بو�شعر  .102

نورة اأحمد اإبراهيم احلوي�شي  .103

هيا اأمني حممد عبداهلل العامر  .104

خديجة حممد اإبراهيم ح�شن  .105

زينب ال�شيد ح�شن عبداهلل  .106

مهنَّد حممد اأ�شامه املزيني  .107

لطيفة حممد �شعد احلويحي  .108

جمال اأحمد �شهاب  .109

يو�شف اأحمد خليفة الع�شمي  .110

ليلى عي�شى علي عبداهلل  .111

فاطمة ريا�س حميد خليل احللواجي  .112

منن عبدالكرمي عبداملجيد عبداهلل جمعة  .113

اأحمد ال�شيد ها�شم ال�شيبه  .114

يو�شف ح�شن يو�شف الكندري  .115

ندى هود جمعة احلداد  .116

حم�شن �شلمان الن�شيط  .117

اأحمد �شاكر اإبراهيم جا�شم البدر  .118

اأ�شماء عبداهلل مبارك عبداهلل املن�شوري  .119

في�شل عبداحلميد علي اإبراهيم العرادي  .120

نادرة اإبراهيم اأحمد اأحمد  .121

مرمي ر�شا اأحمد البو�شطه  .122

اإيان �شوقي حممد ح�شن  .123

ابت�شام جالل �شلُّوم العيبان  .124

عبداهلل �شيف عبداهلل �شيالن �شعيد  .125

زهراء عبداهلل علي حممد علي  .126

حمد عبداهلل حجي اأحمد بو�شليبي  .127

اأفراح حم�شن �شالح نا�شر الدو�شري  .128

نورة جمال جمعة عامر املهزع   .129

زينب حممد غلوم حاجي غلوم   .130

عي�شى اأحمد م�شطفى تركي  .131

مريزا عبداهلل �شيف احللواجي   .132

عبداحلميد من�شور ال�شراف )كويتي(  .133



العدد: 3406 – الخميس 14 فبراير 2019

12

عبدال�شهيد ح�شني عمران  .134

ليلى ح�شنني عبدالقادر اأحمد  .135

علي جعفر حممد مكي  .136

عبدالرحمن عبداهلل احلميدان النجدي  .137

حممد جعفر ميالد عبا�س  .138

حم�شن حميد مرهون  .139

مهدي �شالح �شالح علي النها�س  .140

حمد خليل املهندي  .141

عبدالكرمي علوان خ�شري التكريتي  .142

را�شد عبداللطيف اأحمد ال�شحاف  .143

عبدالرحمن خالد عبدالرحمن العتيبي  .144

هيثم نبيل حممد امل�شيفر   .145

�شذى عبداجلليل ح�شن اإ�شماعيل  .146

اأمل اأحمد حممد الأحمد  .147

حممد عبداهلل حممد �شالح عبداهلل  .148

ح�شني حممد باقر ال�شيخ �شعيد املبارك  .149

ري مَّ �شعد عبداهلل حممد ال�شِّ  .150

ن�شرين عبدعلي حم�شن ح�شن  .151

ا�شمهان �شالح عبداهلل احلداد  .152

مرمي حممد علي بوعلي  .153

اح وَّ ال�شيد علي ف�شل ح�شن النَّ  .154

اأمينة حممد عبداهلل تلفت  .155

عائ�شة عي�شى مفتاح العمريي  .156

مرمي ال�شيد �شامل �شعيد جواد ها�شم   .157

عماد ماهر ماجد ال�شعوب  .158

فاطمة اأحمد عي�شى �شند  .159

موؤمن حممد اأ�شامه عبا�س املزيني  .160

خديجة ح�شن �شلمان علي الب�شري  .161

اإيان عبدالأمري علي حممد جا�شم   .162

فاطمة ال�شيد علي �ُشبَّ حممد علي  .163

ميعاد حممد اإبراهيم عي�شى اجلودر  .164

اآمنة عبدالرحمن حممد احلامد   .165

حمزة عبدالرحيم فا�شل مقبول الطالفيح   .166

مازن عمر عثمان املر�شي عثمان  .167



العدد: 3406 – الخميس 14 فبراير 2019

13

نورة اأحمد علي ال�شريان   .168

عائ�شة عبدالرحمن عبداهلل بوهزاع   .169

حورية ح�شن اإدري�س اأمان   .170

اأن�س يو�شف عبدالرحمن ال�شيد   .171

مرمي عبداهلل مبارك را�شد مبارك   .172

حوراء اإبراهيم خليل اإبراهيم �شالح   .173

عائ�شة خالد حممد ال�شماح   .174

ح�شن عي�شى ح�شن بن رجب  .175

حممد عبداهلل خمي�س هالل  .176

زينب عبدال�شهيد اأحمد زامل  .177

فاطمة عبدعلي عبداحل�شني كاظم القيدوم  .178

اأمينة عبدالعزيز را�شد اأحمد اجلنيد  .179

جا�شم يو�شف ح�شن علي الدو�شري  .180

في�شل عدنان جا�شم ال�شيَّار  .181

يو�شف حم�شن حمد العلي  .182

غيداء كامل مريزا عبداحل�شني جعفر   .183

اإيان علي عبا�س جعفر اأحمد  .184

فاطمة اأحمد حممد ح�شن املطاوعه  .185

عبدالوهاب حممد عبدالوهاب اآل حممود  .186

ح�شني �شامل ح�شني عبداهلل ثابت  .187

خولة حممد عبداهلل فهد �شالح  .188

اكي فاطمة مريزا من�شور ح�شني الزَّ  .189

حوراء عبداهلل ح�شن را�شد حممد   .190

اج نور �شعيد مريزا عبا�س احلوَّ  .191

عبري عبداهلل �شمحان خلف  .192

ها�شمية ال�شيد عبا�س طاهر علوي  .193

زهراء �شالح حم�شن علي �شيف  .194

فنود علي هزاع طالب  .195

حممد حافظ علي �شيف عبدالرحمن  .196

زينب حبيب ح�شن حبيب حممد   .197

مرمي حممد طاهر اإبراهيم حممد طاهر   .198

عبري يو�شف داود �شلمان اأحمد   .199

ادي فوزية علي عبداهلل ح�شن احلمَّ  .200

فوزية حممد يو�شف خالد بوب�شيت  .201



العدد: 3406 – الخميس 14 فبراير 2019

14

منال خليل اإبراهيم ف�شل علي   .202

م�شطفى اأحمد حممود اإبراهيم حممود   .203

فاطمة عبدالر�شا اأحمد عبداهلل الق�شاب   .204

خالد جمال �شامل التميمي   .205

حممد عبداهلل حممد عبداهلل ح�شني  .206

ُحو زينب حممد �شعيد الرَّ  .207

اد اأحمد فا�شل اأحمد عي�شى حمَّ  .208

علي نادر �شامل �شلمان ال�شلُّوم  .209

حميدة اإبراهيم خمي�س عي�شى اإبراهيم   .210

رباب علي يو�شف حممد  .211

لولوة عي�شى را�شد العمريي  .212

�شيماء �شمري عالء عبداهلل  .213

ح�شن جعفر ح�شن بن رجب  .214

خلود يحيى اإبراهيم عبداهلل   .215

في�شل عبدالعزيز جا�شم النجار   .216

اري  عائ�شة حممد عبداهلل ماجد الكوَّ  .217

فاطمة عبداهلل خليفة ح�شني خليفة   .218

فاطمة علي حممد غريب  .219

�شعود عبدالعزيز علي حممد البلو�شي  .220

عزيزة اإبراهيم عبدالكرمي العمادي  .221

منرية جا�شم حممد �شالح املعال  .222

نورة اأحمد علي عيد القالليف  .223

حوراء ح�شن جعفر ح�شن �شنقور  .224

اأحمد حممد قا�شم حممد ب�شارات   .225

رحاب �شامي اأحمد ح�شن علي  .226

عبداهلل يو�شف عي�شى �شاملني  .227

مرمي اأحمد اإبراهيم بوح�شني  .228

ا�س هَّ هدى مهدي �شالح النَّ  .229

اإيان عبده طاهر ح�شن  .230

منرية خالد ح�شن الكعبي  .231

ال�شيد علي عي�شى يو�شف الها�شمي  .232

�شو�شن عبدالرحمن جا�شم البنكي  .233

عبداهلل عادل عبداهلل ال�شعدون  .234

اأماين ناجي قا�شم علي ناجي  .235



العدد: 3406 – الخميس 14 فبراير 2019

15

رحمه علي عبداهلل اإبراهيم العايل  .236

يقة جعفر اإبراهيم علي فردان دِّ �شِ  .237

هالة علي حممد عبداهلل عتيق  .238

�شلمان ح�شن �شيف ح�شن املطاوعه  .239

اأ�شامة حممد ماجد اأحمد ال�شروقي  .240

اأحمد فوؤاد اأحمد اإبراهيم الأن�شاري  .241

فاطمة علي عو�س اهلل بخ�س  .242

اأمل اإبراهيم حممد جا�شم   .243

حنان علي جمعة علي عبداهلل  .244

ف�شيلة عبدالوهاب حممد علي �شهوان  .245

هيا طه اإبراهيم حممد ال�شبعان   .246

رمي �شلمان عبدالر�شول �شلمان  اإ�شبعي   .247

اأمل اأحمد �شيف ح�شن املطاوعه  .248

زهرة مهدي عبداهلل عياد  .249

هدى كاظم اأحمد كاظم   .250

دلل علي هالل ال�شكران  .251

ح�شني علي عبدالر�شول الزيور   .252

عبا�س اإبراهيم عبداهلل �شند  .253

اإيان ح�شني �شلمان املو�شوي   .254

خولة عبدالرحيم عبدالرحمن العو�شي  .255

ليلى من�شور ح�شن العريبي  .256

ليلى اإبراهيم �شالح ال�شيخ ح�شن  .257

زينب حميد ح�شن احِلَماِقي  .258

نورة حممد اأحمد كركي   .259

فاطمة رم�شان جمعه مفتاح   .260

فاطمة ال�شيد كاظم �شعيد ها�شم  .261

يا�شر عبدالعزيز حممد املرباطي   .262

مروة علي حممد اجلا�شم  .263

�شهزلن علي ح�شن اإبراهيم   .264

عالية اأحمد حممد بوعالي  .265

دانة عبدالرحمن حممد ال�شندي  .266

�شمرية اأحمد عبداهلل �شامل  .267

ماجد عبداهلل حممد العويناتي   .268

�شمر اأحمد دروي�س الذوادي  .269



العدد: 3406 – الخميس 14 فبراير 2019

16

اأحمد عبدالكرمي عبدالعزيز حممد جعفر  .270

راوية قا�شم م�شلح اخلطيب  .271

اأمرية علي عبدالرحمن اإبراهيم   .272

بدور فوؤاد علي املالود  .273

لطيفة حممد عادل حممد  .274

ليلى اأحمد ح�شن اآل اأمروم  .275

فاطمة اأحمد علي ال�شديقي  .276

حمد حممد يو�شف اجلودر  .277

اإبراهيم عبداهلل يو�شف جناحي  .278

اإلهام علي اإبراهيم علي  .279

حممد جا�شم اأحمد الوايف  .280

فاطمة حممد علي حممد  .281

هناء حممد خليل البواب   .282

اد هدى عي�شى �شالح احلدَّ  .283

اأحمد خليفة حمد الن�شمي   .284

حنان يعقوب يو�شف غريب  .285

جنان اأحمد را�شد علي العرادي  .286

�شعود ريا�س عطيه اهلل يو�شف الزياين   .287

يقة علي حممد اإبراهيم  دِّ �شِ  .288

�شالمة حممد علي علي اجلنيد   .289

فاطمة عبدالكرمي اأحمد عبداهلل العو�شي  .290

ابتهال ال�شيد ح�شن يو�شف ماجد علي  .291

رامي درزي ح�شني حممد النايف   .292

عمر عبدالرحمن حممد اأحمد بحر �شويف   .293

اإيان علي اإبراهيم علي ح�شني  .294

عبدالرحمن فوؤاد اإبراهيم حممد عبيد   .295

من�شور �شعيد �شالح ال�شيخ ح�شن  .296

ملياء عبداجلليل اإبراهيم جا�شم �شهاب  .297

اأفراح نا�شر حممد الهرم�شي الهاجري  .298

اأحمد عي�شى حممد جا�شم �شيادي  .299

ميثم حممد علي حممد  .300

�شلمان عبدالكرمي اأحمد الأن�شاري  .301

طالل اإبراهيم را�شد بوكمال  .302

اأحمد نبيل اأحمد اجلامع   .303



العدد: 3406 – الخميس 14 فبراير 2019

17

�شيخة حممد جا�شم املحري  .304

مرمي اأحمد حممد ال�شيخ �شلمان  .305

اإيان ح�شن حمود العمري  .306

دلل عبدالعزيز حممد حاجي ح�شني  .307

ماجدة حممود علي عبدالرحمن  .308

اح نا�شر ح�شني �شالح  و�شَّ  .309

اأمينة علي اأحمد ربيع  .310

مبارك مفتاح مبارك جوهر   .311

علي حممد جا�شم الأحمد  .312

از حممد ر�شيد حممد الفوَّ  .313

اف علي حممد اأحمد اجلزَّ  .314

فاتن عي�شى علي حممد كمال  .315

خاتون مرهون اأحمد حممد  .316

حممد عبدالكرمي اأحمد فردان  .317

اإيان اأحمد عبدالرحيم جناحي  .318

�شاجدة عبداهلل علي اإ�شماعيل   .319

خالد ح�شني اأحمد اإبراهيم   .320

طالل بن حممد بن اأحمد اآل بن علي   .321

اأطياب ال�شيد حممد ح�شن ال�شيبه   .322

�شارة ح�شن عبداهلل اجلناحي   .323

اأحمد اإبراهيم �شبت اليا�شي  .324

مرمي خليل عبدالرحمن ح�شني  .325

دانة علي اأحمد بوجريي  .326

غازي عادل علي احل�شيني   .327

اإبراهيم اأحمد حممد الهتيمي   .328

جعفر عبداهلل عبدالر�شا الع�شفور   .329

حمد عي�شى حمد امل�شيفر  .330

ليلى �شقر �شاهني اجلالهمه   .331

حمد جا�شم �شيف القالف  .332

موزة اأحمد عبداهلل احَلجي  .333

ح�شن اأحمد جا�شم ح�شن  .334

نغم اإ�شحق حممد مطر  .335

حممد علي حممد املالكي  .336

نايف عي�شى حممد �شفيع ال�شيخ  .337



العدد: 3406 – الخميس 14 فبراير 2019

18

نادية م�شطفى حممد حممد  .338

فيَّا�س فريد عبدالوهاب اأحمد  .339

زينب ح�شن كاظم مفتاح  .340

فهد �شامل يو�شف الدو�شري  .341

حممد را�شد عبداهلل بوعلي   .342

مناهل اإبراهيم خمي�س بحر  .343

ْلهان  لطيفة علي عبداللطيف الدَّ  .344

�شارة عبدالعزيز �شالح ال�شاعاتي   .345

علي في�شل علي عبداهلل  .346

كميلة مريزا عي�شى �شلمان داود   .347

زهراء خليل اإبراهيم علي ال�شياد  .348

�شيخة علي يو�شف علي جناحي  .349

�شفاء اإبراهيم عبداهلل علي  .350

زينب ح�شن عبداهلل حم�شن عبدالنبي  .351

�شيماء خالد عبداهلل عي�شى را�شد  .352

�شيخة علي را�شد جابر الرويعي  .353

منال عادل جعفر مكي التيتون   .354

زينب ح�شن علي طاهر  .355

�شارة يو�شف حممد �شخري علي  .356

عائ�شة خالد عي�شى ال�شقر  .357

نارين اأحمد �شفيق اأغا  .358

اح  وَّ زهراء ال�شيد علي ح�شن علي النَّ  .359

طيبة يو�شف يعقوب يو�شف اجلمري  .360

كرية ح�شن عبدالر�شول اأحمد الزيور   .361

ي اأحمد مر�شي علي كبى ر�شِ  .362

اح فاطمة حممد ح�شن جا�شم اجلدَّ  .363

منى �شاكر ح�شن عون �شلمان  .364

علياء خليفة حممد احلادي  .365

عائ�شة �شالح حممد الكوهجي   .366

هديل اإبراهيم ال�شيد علي كمال الدين  .367

اإبراهيم جالل يو�شف ال�شرقي   .368

حي اأحمد خليل اإبراهيم ُم�شْ  .369

اإلهام علي حمد قريني�س  .370

مكارم عبداملهدي يو�شف الع�شفور   .371



العدد: 3406 – الخميس 14 فبراير 2019

19

اد حوراء عبدالنبي ح�شن احلدَّ  .372

مرمي علي اأحمد العبهوبي  .373

خليل اإبراهيم خليل �شوار  .374

فاطمة اإبراهيم مبارك احلمر  .375

ح�شني عبدالنبي عبا�س من�شور �شند   .376

علي يو�شف علي ال�شماهيجي   .377

نورة يا�شني خليل الذوادي  .378

عالية نبيل �شلمان كيك�شو   .379

حممد يو�شف ح�شني ال�شوملي  .380

ادي اأمينة اأحمد يو�شف احلمَّ  .381

اق  قَّ بدرية جا�شم حبيب الدَّ  .382

وفاء جا�شم اأحمد الوايف  .383

�شارة حممد را�شد بوِحجي  .384

عدنان مطر عبداهلل فخرو  .385

عبدالرحمن اأحمد عبدالرحمن ال�شيد   .386

منال حممد �شالح علي  .387

وفاء كامل �شالح ال�شالح  .388

فاطمة يو�شف اأحمد �شعبان  .389

هناء عبداحل�شني ح�شن الإ�شكايف  .390

ح�شني �شعيد علي زامل  .391

بدرية بدر جا�شم اليعقوب  .392

علي �شامي علي ماجد   .393

دلل �شامي يعقوب القوز  .394

زينب اأمني ال�شيد حممد الق�شاب  .395

عبداهلل اأنور عبداهلل عبدالوهاب  .396

�شو�شن يو�شف اأحمد خليل اإبراهيم  .397

ليلى ح�شن حميد عبدالر�شول يو�شف  .398



العدد: 3406 – الخميس 14 فبراير 2019

20

وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )14( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تعيني ماأموري �سْبط ق�سائي بوز�رتي �ملالية و�لقت�ساد �لوطني 

 و�ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

لأغر��س قانون �سريبة �لقيمة �مل�سافة

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة  باملر�شوم بقانون رقم )46(  ال�شادر  الإجراءات اجلنائية،  بعد الطالع على قانون 

2002 وتعديالته،

وعلى قانون �شريبة القيمة امل�شافة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2018,

وعلى املر�شوم رقم )1( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

وبعد التفاق مع وزير املالية والقت�شاد الوطني ووزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

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

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

التالية  وال�شياحة،  والتجارة  ال�شناعة  الوطني،  والقت�شاد  املالية  وزارتي  موظفو  ل  ُيَخوَّ

لقانون  باملخالفة  تقع  التي  اجلرائم  اإىل  بالن�شبة  الق�شائي  ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم 

�شريبة القيمة امل�شافة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2018، وذلك يف نطاق دوائر 

اخت�شا�شهم، واملتعلقة باأعمال وظائفهم وهم:

�أوًل: موظفو وزارة المالية والقت�شاد الوطني:

نور حافظ بوعلي.  -1

في�شل اإبراهيم ح�شن.  -2

نورة عبدالرحمن َكَلداري.  -3

عبداهلل اإبراهيم الجودر.  -4

ثانياً: موظفو وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

وفاء عبدالأمير البحارنة.  -1

عبا�س علي اأحمد مدن.  -2

عبدالجليل عبدالجبار المدن.  -3

ح�شن اأحمد الجني.  -4

محمود عبداهلل حماده.  -5
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محمد عطية اإ�شماعيل.  -6

ح�شين وحيد �شلطان.  -7

ح�شين �شلمان الع�شفور.  -8

ار ح�شين المقهوي. عمَّ  -9

اف. 10- اأحمد عبداهلل ال�شفَّ

11- جميل ال�شيد عبا�س الغريفي.

12- عبدالرحمن عبداهلل بوكمال.

13- جعفر �شعيد اأحمد.

14- عبا�س يو�شف اإ�شماعيل.

15- محمد يو�شف ال�شوملي.

16- حمد عادل بوفر�شن.

17- محمود عبدالمجيد البلو�شي.

18- مهدي عبدالح�شن عياد.

19- اإبراهيم محمد محمود مبارك.

ل. 20- ح�شن علي المكحَّ

21- �شنان علي نا�شر الجابري.

22- تركي محمد فنخير خليف.

23- ر�شا اأحمد محمد الدرازي.

24- �شالم ال�شيد محمد علي محمد.

�ملادة �لثانية

 على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

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

خالد بن على بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الآخرة 1440هـ 

الـمـــوافـــــــق: 13 فـبـــرايـــــــــــــر 2019م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )24( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة �لقرية- جممع 551

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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،

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(

ت�شنيف  اإىل   551 جممع  القرية  مبنطقة  الكائن   05045681 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  ِوْفقًا   )PS( مناطق اخلدمات واملرافق العامة

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: 23 جمادى الأولى 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 29 يــنــــــــايــــــــــــــر 2019م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )25( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار

يف منطقة �لبالد �لقدمي/ �حلز�م �لأخ�سر- جممع 364

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 03263181 الكائن مبنطقة بالد القدمي/ احلزام الأخ�شر جممع 
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364 اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة 

املرافقة لهذا القرار، 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: 23 جمادى الأولى 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 29 يــنــــــــايــــــــــــــر 2019م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )26( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة �ساحية �ل�سيف- جممع 428

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017, العمراين، املعدَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016, )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على 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(

اإىل   428 جممع  ال�شيف  �شاحية  مبنطقة  الكائن   04024996 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ق  ت�شنيف مناطق ترفيهية )REC( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

ل�شنة  رقم )28(  الوزراء  رئي�س جمل�س  قرار  الواردة يف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه 

.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: 23 جمادى الأولى 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 29 يــنــــــــايــــــــــــــر 2019م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )27( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من �لعقار�ت �ملعاَو�سة  

يف منطقة �لبحري- جممع 941

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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 اجلنوبية،

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(

يغريَّ ت�شنيف العقارات املعاَو�شة الكائنة مبنطقة البحري  جممع 941 ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف 
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الواردة يف قرار  للتعمري  التنظيمية  القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات  لهذا  املرافقة  اخلارطة 

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: 23 جمادى الأولى 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 29 يــنــــــــايــــــــــــــر 2019م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )36( ل�سنة 2019

 باإعادة ت�سكيل جلنة تَظلُّمات �لر�سوم �لبلدية 

يف بلدية �ملحرق ونظام عملها

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

التالية  ال�شادة  من  املحرق  بلدية  يف  البلدية  الر�شوم  من  التََّظلُّمات  جلنة  ت�شكيل  ُيعاد 

اأ�شماوؤهم، وُي�شار اإليها يف هذا القرار بكلمة )اللجنة(:

مدير عام بلدية المحرق                        )رئي�شًا(. 1- م. اإبراهيم يو�شف الجودر  

مديرًا اإدارة الموارد الب�شرية والمالية   )ع�شوًا(. 2- اأحمد عبدالرحيم جناحي 

محامي البلدية                                      )ع�شوًا(. 3- �شيخة ح�شن النعار 

ويتوىل ال�شيد اأحمد ح�شني اأمني، املحلل املايل بالبلدية، اأمانة �شر اللجنة.

مادة )2(

تكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات تبداأ من تاريخ ن�ْشر القرار يف اجلريدة الر�شمية. 

مادة )3(

تخت�س اللجنة بالنظر يف التََّظلُّمات من الر�شوم البلدية التي يتقدم بها اخلا�شعون للر�شوم 

ك العقارات واأ�شحاب املوؤ�ش�شات  البلدية بدائرة اخت�شا�س بلدية املحرق من �شاغلي ال�شقق وُمالَّ

واملحالت التجارية واخلدمية وال�شناعية وغريهم. 

مادة )4(

اللجنة وبا�شمه خالل ثالثني يومًا من  اإىل مكتب رئي�س  البلدية  التََّظلُّم من الر�شوم  م  يقدَّ

عنوانه  على  الو�شول  بعلم  ل  م�شجَّ خطاب  مبوجب  امل�شتَحقة  بالر�شوم  الـُمَتَظلِّم  اإخطار  تاريخ 

بًا. وُيحيل رئي�س اللجنة التََّظلُّم اإىل اأمني �شر اللجنة  امل�شجل بالبلدية. ويجب اأن يكون التََّظلُّم م�شبَّ

د لنظره. وعلى اأمني �شر اللجنة قْيد التََّظلُّم يف تاريخ وروده  بعد التاأ�شري عليه باجلل�شة التي حتدَّ



العدد: 3406 – الخميس 14 فبراير 2019

35

التََّظلُّم  لنظر  دت  ُحدِّ التي  باجلل�شة  الـُمَتَظلِّم  اإخطار  وعليه  الغر�س،  لهذا  �س  يخ�شَّ �شجل  يف 

وذلك قبل موعد انعقاد اللجنة بثالثة اأيام على الأقل. 

مادة )5(

دة لذلك، وعليها  تنظر اللجنة بكامل ت�شكيلها وبح�شور اأمني ال�شر التََّظلُّم يف اجلل�شة املحدَّ

بعد  اأع�شائها  باأغلبية  التََّظلُّم  وُت�شِدر قرارها يف  الـُمَتَظلِّم مبوعد اجلل�شة.  اإخطار  التاأكد من 

الطالع على الأوراق و�شماع اأقوال الـُمَتَظلِّم اأو َمن يثله وممثل ال�شئون املالية املخت�س بالر�شوم. 

ع املح�شر من  ر حم�شر مبا دار يف اجلل�شة من مناق�شات وما انتهت اإليه من قرارات، وُيوقَّ وُيحرَّ

رئي�س واأع�شاء اللجنة واأمني ال�شر، وُيقيَّد يف �شجل خا�س ُيعد لهذا الغر�س. 

مادة )6(

ال�شجل،  يف  قْيده  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل  التََّظلُّم  مو�شوع  يف  قرارها  اللجنة  ُت�شِدر 

ويجب اأن تو�شح اللجنة يف قرارها الأ�شباب التي ا�شتندت اإليها يف اإ�شداره وامل�شتندات والأوراق 

مت اإليها يف هذا ال�شاأن.   التي ُقدِّ

مادة )7(

للجنة ال�شتعانة عند نظر التََّظلُّم مبن ترى ال�شتعانة به من املخت�شني يف الإدارات والأق�شام 

املختلفة بالبلدية اأو يف اجلهات احلكومية ذات ال�شلة، اأو طلب معلومات اأو بيانات منهم، دون اأْن 

يكون لهم حق الت�شويت عند اأْخذ الآراء لإ�شدار القرار يف التََّظلُّم. 

مادة )8(

على اأمني �شر اللجنة اإخطار الـُمَتَظلِّم بقرار اللجنة خالل ثالثة اأيام على الأكرث من تاريخ 

التاأ�شري يف  ويجب  بالبلدية،  ل  امل�شجَّ الو�شول على عنوانه  بعلم  ل  م�شجَّ وذلك بخطاب  �شدوره 

بقرار  الـُمَتَظلِّم  اإخطار  يفيد  وما  التََّظلُّم  �شاأن  يف  اللجنة  اإليه  انتهت  مبا  التََّظلُّمات  قْيد  �شِجل 

دة لذلك.  اللجنة يف املواعيد املحدَّ

مادة )9(

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات ومدير عام بلدية املحرق 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: 6جمادى الآخرة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 11 فبـــــــرايـــــــــر 2019م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )12( ل�سنة 2019

 ب�ساأن �إلغاء ترخي�س مركز دلل �لز�يد للتدريب

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

والتدريبية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

اخلا�شة،

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

للتدريب  باإن�شاء مركز دلل الزايد  2015 ب�شاأن الرتخي�س  وعلى القرار رقم )21( ل�شنة 

)موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(،

وا�شتنادًا اإىل ا�شتمارة طلب اإلغاء الرتخي�س رقم )A-9( املوؤرخة يف 2018/12/26,

قرر �لآتي:

مادة - 1 -

عبدهلل  جا�شم  دلل  لل�شيدة/   2015 ل�شنة   )21( رقم  بالقرار  ال�شادر  الرتخي�س  ُيلغى 

الزايد، واملقيَّد يف ال�شجل التجاري حتت رقم )4-64691( با�شم )مركز دلل الزايد للتدريب 

.)Dalal  Alzayed TRAINING CENTER

مادة - 2 -

على املعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 5 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 10 فـبـــــرايــــــــــــر 2019م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )13( ل�سنة 2019

 ب�ساأن �إلغاء �لرتخي�س �ملمنوح

ل�سركة �حتاد �خلليج للتاأمني و�إد�رة �لأخطار �س.م.ب )مقفلة( معفاة

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،

وبناًء على توجيه املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية باإلغاء الرتخي�س املمنوح ل�شركة 

مزاولة  عن  ِفها  لَتَوقُّ وذلك  معفاة،  )مقفلة(  �س.م.ب  الأخطار  واإدارة  للتاأمني  اخلليج  احتاد 

�س به بقرار من اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة بتاريخ 2 مار�س 2017, الن�شاط املرخَّ

قرر �لآتي:

مــادة )1(

)مقفلة(  �س.م.ب  الأخطار  واإدارة  للتاأمني  اخلليج  احتاد  ل�شركة  املمنوح  الرتخي�س  ُيلغى 

معفاة، امل�شجلة يف ال�شجل التجاري حتت رقم 1-35761 املوؤرخ يف 1996/7/7.

مــادة )2(

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

ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 2 جمادى الآخرة 1440هـ

المـــوافــــــــق: 7 فبــــــرايــــــــــــــــر 2019م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )14( ل�سنة 2019

ب�ساأن مْنح ترخي�س ل�سركة كليك للتاأمني ذ.م.م

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُتنح �شركة كليك للتاأمني ذ.م.م ترخي�س )و�شطاء التاأمني(. 

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 جمادى الآخرة1440هـ

الـمــــوافــــــق: 11 فبـــــــرايــــــــــر 2019م
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 �إعالن 

 ب�ساأن �لطلب �ملقدم من بنك �إنف�ستكورب �س.م.ب لتحويل جزء من �أعماله

�إىل �إنف�ستكورب للخدمات �ملالية �س.م.ب )م(، موؤ�س�سة ��ستثمار من �لفئة )1(.

املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  من  )66/ج(  املادة  باأحكام  عماًل 

طلبًا  ت�َشلُِّمه  عن  املركزي  البحرين  م�شرف  يعلن   ،2006 ل�شنة   )64( رقم  بالقانون  ال�شادر 

مقدمًا من بنك اإنف�شتكورب �س.م.ب، بغر�س احل�شول على موافقة م�شرف البحرين املركزي 

لتحويل الأعمال اخلا�شعة للرقابة يف مملكة البحرين، وعلى وجه اخل�شو�س الت�شويق لعمالء 

اخلليج والإدارة واخِلْدمات ال�شت�شارية لال�شتثمار يف الأ�شهم اخلا�شة يف منطقة ال�شرق الأو�شط 

�شة من ِقَبل  و�شمال اأفريقيا، اإىل اإنف�شتكورب للِخْدمات املالية �س.م.ب )م(، وهي �شركة مرخَّ

م�شرف البحرين املركزي كموؤ�ش�شة ا�شتثمار من الفئة )1(.

ال�شيد/  مراجعة  يرجى  اأعاله،  املذكور  بالطلب  املتعلقة  الأعمال  تفا�شيل  على  لالطالع 

غ�شان عبدالعال، كبري املوظفني، ق�شم توظيف ال�شتثمارات واإدارة العمالء يف بنك اإنف�شتكورب 

�س.م.ب على العنوان التايل: 

بنك اإنف�شتكورب �س.م.ب:  �س.ب. 5340، املنامة – مملكة البحرين، هاتف رقم )+973( 

clientservices@Investcorp. :17532000 اأو فاك�س 17530816 )+973(، البيد الإلكرتوين

   .com

يتقدم  اأن  اأعاله  املذكور  الطلب  على  ال�شاأن  اأ�شحاب  من  اعرتا�س  اأيُّ  لديه  كل  من  فعلى 

ج، مدير اإدارة مراقبة م�شارف قطاع اجلملة  ي اإىل عناية ال�شيد/ عي�شى املتوَّ باعرتا�شه اخلطِّ

مب�شرف البحرين املركزي خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وذلك  على العنوان 

التايل:

م�شرف البحرين املركزي، �س.ب. 27، املنامة، مملكة البحرين، هاتف رقم 17547499 

)973+(/ 17547454 )973+( اأو فاك�س 17532560 )973+(.
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�إعالن بقيد لئحة �لدعوى وموعد �لجتماع �لأول

لإد�رة �لدعوى و�حل�سور

�لدعوى رقم 2/ 2019

�لمدعية: �شركة موزارت هولدنج اأي اإن �شي.  

وكيلها: المحامي حامد المحمود.

 �لمدعى عليه �لأول: فران�شي�شكو �شانجيز )مجهول العنوان(.

�لمدعى عليها �لثانية: �شركة اإف اإ�س اإنف�شتمنت ليمتد )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

�لمدعى عليها �لثالثة: �شركة اأي جي بي هولدنج ليمتد )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

�لمدعى عليها �لر�بعة: �شركة اأي جي بي مانجمنت ليمتد )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

�لمدعى عليها �لخام�سة: اأو�شترال تر�شت )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

�لمدعى عليها �ل�ساد�سة: اأو�شترال هولدنج )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

�لمدعـــى عليها �ل�سابعة: اإباليد �شتراتيجيـــك اإن�شتوتيوت ليمتد ل�شاحبها فران�شي�شكو �شانجيز 

)مجهولة العنوان(.

�لمدعى عليها �لثامنة: بياتري�س جور�شيا )مجهولة العنوان(.

موعد �لجتماع �لأول لإد�رة �لدعوى: 18 فبراير 2019، ال�شاعة ١١:٣٠ �شباًحا.

اأعاله بقيد الدعوى  لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم املذكورين  البحرين  لذا تعلن غرفة 

حتت رقم 2/ 2019 املحالة من املحكمة الكبى املدنية الثانية حتت رقم 02/2005/00050/7  

ومبوعد الجتماع الأول لإدارة الدعوى املذكور اأعاله، حل�شور كل مدعى عليه اأو ممثله القانوين 

�شخ�شيًا اأو وكياًل عنه، وذلك عماًل بن�س املادتني )29 و30( من القرار رقم )65( ل�شنة 2009 

املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  بها  تخت�س  التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة  باإ�شدار 

وعلى   ،2009 ل�شنــة   )30( رقم  بقانون  املر�شــوم  من  الثاين  الباب  من  الأول  الف�شـل  مبوجب 

املواعيد  جدول  لت�شلُّم  اأدناه  اإ�شمه  املبني  الدعوى  مدير  اأمام  الأول  الجتماع  ح�شور  الأطراف 

اخلا�شة مبرحلة اإدارة الدعوى لتقدمي مذكرات الدفاع والدفوع والأدلة وطلبات اإجراءات الإثبات 

وكافة الأمور املتعلقة بالدعوى خالل الإجتماعات والآجال املبينة يف جدول املواعيد.

غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات 

 مدير �لدعوى

نوف خالد عجاجي

�إعالن من غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات مركز �مل�ستثمرين

   �إعالن رقم )120( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل فرع ب�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

امل�شجلة  �س.�س.و(،  ال�شناعية  للم�شاريع  )اأمب�شن  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  ح�شن،  علي 

اإىل فرع  امل�شمى )�شكاجوالك�س(  ال�شركة  الفرع اخلام�س من  ملكية  القيد رقم -75155، طالبًا حتويل  مبوجب 

بال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )كورتيك ذ.م.م( امل�شجلة مبوجب القيد رقم 127321، وي�شبح 

راأ�شمالها مبلغًا مقداره 5,000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني.

�إعالن رقم )121( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ت�سامن

 

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

م�شت�شارون  البحرين/  اآي  اإ�س  )كي  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  ال�شليمان،  الفار�س  �شلبي  حممد 

وحما�شبون قانونيون(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88550، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

ال�شيد/  من  كل  باإدخال  وذلك  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20,000 مقدره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإىل 

فاين اإبراهيم ناجي وهبة عتلم ك�شريكني معه يف ال�شركة. 

�إعالن رقم )122( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

عبا�س  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  للمقاولت(،  )برافو  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  الفريخ،  علي  ر�شي 

وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،23630

 KEELADIYILمقدره 5,000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبا�س ر�شي علي الفريخ، و

        .HAMEED MUHINUDHEEN

�إعالن رقم )123( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ جا�شم  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

يو�شف جا�شم يو�شف حربان، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بن حربان للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب 

القيد رقم 60492-3، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من جا�شم يو�شف جا�شم يو�شف حربان، 

.MUHAMMED SHAJI ABDULKHADAR KUNJUوكالرييل نارايانان، و

�إعالن رقم )124( ل�سنة 2019

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/ ثامر بن 

ال العاملية للتوريدات(، امل�شجلة مبوجب  ال، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )الهذَّ جزاع بن مطلق الهذَّ

م�شئولية حمدودة،  �شركة ذات  اإىل  بحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  115585، طالبًا  رقم  القيد 

ال،  وبراأ�شمال مقداره 5,000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من ثامر بن جزاع بن مطلق الهذَّ

وحممد اأجمل ثامارا�شيلل اأبوبكر.

�إعالن رقم )125( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

ح�شن  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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حميد العري�س، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )عيادات ابن ر�شد �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب 

حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،119263 رقم  القيد 

حممد  حميد  ح�شن  حامد  من  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )خم�شون   50,000 مقداره  وبراأ�شمال 

العري�س، و�شركة اأرايكو القاب�شة ذ.م.م. 

�إعالن رقم )126( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

اإليه ال�شيدة/ ليلى  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 

مهدي حممد علي ح�شن، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اخلري للخياطة الرجالية(، امل�شجلة مبوجب 

القيد رقم 24982-1، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، 

 AMIRوبراأ�شمال مقداره 1,000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ليلى مهدي حممد علي ح�شن، و

.SAMAD

   

�إعالن رقم )127( ل�سنة 2019

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/ علي عبداهلل 

�س، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اي اإن اإنرتيورز(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 124365،  حممد الريِّ

طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وت�شبح مملوكة لكل من 

�س.  اليا�س حبيب نا�شر، وعلي عبداهلل حممد الريِّ

�إعالن رقم )128( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

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

 

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

عبدعلي اأحمد عبدعلي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأرجنتينا �شوبر ماركت(، امل�شجلة مبوجب القيد 
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)اأرجنتينا  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  فروع  من  فرع  اإىل  املوؤ�ش�شة  حتويل  طالبًا   ،4-21457 رقم 

للمواد الغذائية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 108416، وي�شبح مقدار راأ�شمالها 10,000 )ع�شرة اآلف( 

      . PRAVEEN KUMAR KALKANIدينار بحريني، وتوؤول ملكيتها لكل من: عبداهلل عبدعلي اأحمد عبدعلي و

 

�إعالن رقم )129( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فروع من 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/ اأين ح�شني 

عبداهلل حممد املطوع، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شمه، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 77434، طالبُا حتويل 

فروع املوؤ�ش�شة ذات الأرقام )11 و12، و13( اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5,000 

)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم املالك نف�شه.

�إعالن رقم )130( ل�سنة 2019

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/ اأين ح�شني 

عبداهلل املطوع، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اخلطوط الثالثة لل�شحن والتفريغ(، امل�شجلة مبوجب 

حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،77434 رقم  القيد 

وتكون مملوكة لكل من: اأين ح�شني عبداهلل حممد املطوع، وبثالث عبدال�شكور، وكالري كاندي رفيق 

اأحمد كتي اأبو.

�إعالن رقم )131( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

  

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

باجاران فاديفيل، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )�شكاي بريد�س هوليدي�س �س.�س.و(، امل�شجلة 

مبوجب القيد رقم 114140، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 
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مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:    KIRUBAGARAN VADIVEL، واأنيثابريا 

فاديفيل كريوباجاران.

�إعالن رقم )132( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

حممد ح�شن تيم، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )ور�شة مملكة البحرين لت�شليح ال�شيارات(، امل�شجلة 

مبوجب القيد رقم 48311، طالبًا حتويل الفرع التا�شع ملن املوؤ�ش�شة امل�شمى )وينريز باك للتجارة( اإىل �شركة ذات 

م�شئولية حمدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة وينريز باك للتجارة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5,000 

 MOHAMED RAFEEKخم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: حممود حممد ح�شن تيم، و(

.ABDUL RASHEED

�إعالن رقم )133( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع ملوؤ�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�شيخ متعب عادل 

را�شد عبداهلل اآل خليفة، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شي بريز اإنرتنا�شيونال للمقاولت واخلدمات(، 

امل�شجلة مبوجب القيد رقم 97575، طالبًا حتويل الفرع الثاين من املوؤ�ش�شة، امل�شمى )بالك بني كافيه( اإىل �شركة 

ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5,000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة للمالك 

نف�شه.


