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 �أمر ملكي رقم )14( 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 اللواء حممد قطامي حممد الكبي�شي و�شام البحرين من الدرجة الأوىل.

�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:

بتاريـــــخ: 29 جمادى الآخرة 1440هـ

المـوافـق: 6 مــــــــــــــــــــــــــار�س 2019م
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 قانون رقم )1( ل�سنة 2019

 بتعديل �ملادة )14( من �ملر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 2015

ب�ساأن �ملوؤ�س�سات �ل�سحية �خلا�سة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي َن�شُّ

�ملادة �لأوىل

ل�شنة  رقم )21(  بقانون  املر�شوم  من  املادة )14(  من  )اأ(  البند  اإىل  ثانية  فقرة  ُت�شاف 

2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، ن�شها الآتي:

ثانية: فقرة  )�أ(  بند   )14( "مادة 
والفنيني  لالأطباء  اخلا�شة  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  يف  العاملني  توظيف  يف  الأولوية  وتكون 

واملمر�شني البحرينيني احلا�شلني على املوؤهالت واخلربة الالزمة، وُت�شتثَنى من ذلك الوظائف 

�شية نادرة وغري متوفرة". التي تتطلب خربة تخ�شُّ

�ملادة �لثانية

على املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة توفيق اأو�شاعها طبقًا لأحكام هذا القانون بعد انتهاء العقود 

املربمة مع الأطباء والفنيني واملمر�شني غري البحرينيني.

�ملادة �لثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 28 جمادى الآخرة 1440هـ

الموافق: 5 مـــــــــــــــــــــــــــار�س 2019م
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 قر�ر رقم )2( ل�سنة 2019 

 بتعديل �ملادة �لأوىل من �لقر�ر رقم )27( ل�سنة 2016

ب�ساأن بع�ض �لر�سوم �ملفرو�سة لدى هيئة تنظيم �سوق �لعمل

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على القرار رقم )27( ل�شنة 2016 ب�شاأن بع�س الر�شوم املفرو�شة لدى هيئة 

تنظيم �شوق العمل،

اإدارة هيئة تنظيم �شوق  وبناًء على عْر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية، رئي�س جمل�س 

العمل،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُي�شتبَدل بن�س الفقرة الأوىل من املادة الأوىل من القرار رقم )27( ل�شنة 2016 ب�شاأن بع�س 

الر�شوم املفرو�شة لدى هيئة تنظيم �شوق العمل، الن�س الآتي:

اأيِّ ت�شريح عمل  اإ�شدار  اإىل ر�ْشم  ُي�شاف  "ُيحت�َشب ر�ْشم اختياري قدره خم�شمائة دينار 
الر�شم  هذا  ي�شري  ول  رة،  املقرَّ البحرنة  ن�شبة  خارج  �شنتني  ملدة  د  ُيَجدَّ اأو  ي�شُدر  جتديده،  اأو 

رة". الإ�شايف على َمن التزم بن�شبة البحرنة املقرَّ

�ملادة �لثانية

على وزير العمل والتنمية الجتماعية، رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل، وكافة 

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

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمـــــوافــــــق: 6 مــــــــــــــــــــــــــار�س 2019م
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 قر�ر رقم )3( ل�سنة 2019

 بتعديل �ملادة )2( من �لقر�ر رقم )31( ل�سنة 2014

ب�ساأن بع�ض �لر�سوم �ملفرو�سة لدى هيئة تنظيم �سوق �لعمل

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على القرار رقم )31( ل�شنة 2014 ب�شاأن بع�س الر�شوم املفرو�شة لدى هيئة 

تنظيم �شوق العمل،

اإدارة هيئة تنظيم �شوق  وبناًء على عْر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية، رئي�س جمل�س 

العمل،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُي�شتبَدل بن�س املادة )2( من القرار رقم )31( ل�شنة 2014 ب�شاأن بع�س الر�شوم املفرو�شة 

لدى هيئة تنظيم �شوق العمل، الن�س الآتي:

:)2( "مادة 
د الر�شم امل�شتَحق على �شاحب العمل الأجنبي لإ�شدار ت�شريح مزاولة ن�شاط مهني اأو  ُيحدَّ

جتديده مببلغ )500( خم�شمائة دينار، وي�شمل الر�شوم املتعلقة بت�شريح مزاولة �شاحب العمل 

وتاأ�شرية  الإقامة،  للمملكة، ورخ�شة  والدخول  املمانعة  وتاأ�شرية عدم  املهني،  للن�شاط  الأجنبي 

العودة، والفح�س الطبي، وبطاقة الهوية."

�ملادة �لثانية

اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل وكافة  على وزير العمل والتنمية الجتماعية، رئي�س جمل�س 

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

 

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمـــــوافــــــق: 6 مــــــــــــــــــــــــــار�س 2019م



 قر�ر رقم )8( ل�سنة 2019

بتعيني نائب مدير عام ومدر�ء يف وز�رة �لد�خلية

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون قوات الأمن العام، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، 

وتعديالته،

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 )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )31( ل�شنة 2013 بتعيني مدراء يف وزارة الداخلية، 

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعنيَّ العقيد رائد علي املعيلي نائب مدير عام يف وزارة الداخلية.

�ملادة �لثانية

ُيعنيَّ ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم مدراء يف وزارة الداخلية:

المقدم را�شد يحيى الباكر  .1

المقدم محمد علي النعيمي  .2

المقدم محمد �شالم الرميحي  .3

المقدم نايف ماجد الماجد  .4

الرائد �شلمان اإبراهيم جبارة البوفالح  .5

الرائد محمد علي ال�شيخ  .6

الرائد عبداهلل �شباح الدو�شري  .7

الرائد فواز عبدالحميد العمادي  .8

�ملادة �لثالثة

الأوىل  املادتني  يف  املذكورين  واملدراء  العام  املدير  نائب  ت�شكني  الداخلية  وزير  يتوىل 
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والثانية من هذا القرار، يف الإدارات ال�شاغرة بوزارة الداخلية، ِوْفق مهام وم�شئوليات كل اإدارة 

وال�شرتاطات الالزمة فيمن ي�شغلها، ومبراعاة موؤهالت وخربة كل منهم.

�ملادة �لر�بعة

اجلريدة  يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 

الر�شمية.

�لنائب �لأول لرئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 30 جمادى الآخرة 1440هـ 

الـمـــوافـــــــق: 7 مـــــــــــــــــــــــــــار�س 2019م
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 قر�ر رقم )9( ل�سنة 2019

بتعيني مدير ب�سئون �جلمارك يف وز�رة �لد�خلية

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

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،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته، 

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

وزارة  يف  اجلمارك  ب�شئون  املالية  املوارد  لإدارة  مديرًا  بوحجي  اأحمد  حمد  ال�شيد  ُيعنيَّ 

الداخلية.

�ملادة �لثانية

اجلريدة  يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 

الر�شمية.

�لنائب �لأول لرئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 30 جمادى الآخرة 1440هـ 

الـمـــوافـــــــق: 7 مـــــــــــــــــــــــــــار�س 2019م 
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 قر�ر رقم )10( ل�سنة 2019

ِقيَّة �لعامة للمحافظات يف وز�رة �لد�خلية بنقل مدير �إىل �لـُمَن�سَّ

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات، 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،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )59( ل�شنة 2016 بتعيني مدير يف املحافظة اجلنوبية،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُتنَقل ال�شيدة خلود عبداهلل خليفة حمادة مدير اإدارة املوارد الب�شرية واملالية يف املحافظة 

ة العامة للمحافظات. ِقيَّ اجلنوبية لتكون مديرًا لإدارة املوارد الب�شرية واملالية بالـُمَن�شَّ

�ملادة �لثانية

اجلريدة  يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 

الر�شمية.

�لنائب �لأول لرئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 30 جمادى الآخرة 1440هـ 

الـمـــوافـــــــق: 7 مـــــــــــــــــــــــــــار�س 2019م 
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 قر�ر رقم )11( ل�سنة 2019

بتعيني مدير يف �ملحافظة �ل�سمالية

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات، 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،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته، 

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعنيَّ ال�شيد حممد زيد عبداهلل الزايد مديرًا لإدارة الربامج الجتماعية و�شئون املجتمع يف 

املحافظة ال�شمالية.

�ملادة �لثانية

اجلريدة  يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 

الر�شمية.

�لنائب �لأول لرئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 30 جمادى الآخرة 1440هـ 

الـمـــوافـــــــق: 7 مـــــــــــــــــــــــــــار�س 2019م
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�ملجل�ض �لأعلى للق�ساء

 قر�ر رقم )4( ل�سنة 2019

باإن�ساء دو�ئر جتارية باملحاكم وحتديد �خت�سا�ساتها

نائب رئي�س المجل�س الأعلى للق�شاء، ورئي�س محكمة التمييز:

بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971 وتعديالته،

وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته،

وعلى قانون حمكمة التمييز، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم)8( ل�شنة 1989 وتعديالته،

وعلى قانون ال�شركات التجارية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،

وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي، ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته، 

املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )30( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )64( ل�شنة 2014، القت�شادية واملالية وال�شتثمارية، املعدَّ

وعلى قانون اإيجار العقارات، ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2014،

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2015 باإ�شدار قانون التحكيم،

وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري، ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُتن�شاأ دوائر جتارية باملحاكم بجميع درجاتها، تخت�س بنظر املنازعات التجارية املن�شو�س 

�س حمكمة لتنفيذ الأحكام ال�شادرة عنها. عليها يف املادة الثانية من هذا القرار، وتخ�شَّ

 �ملادة �لثانية

تخت�س الدوائر بنظر املنازعات التجارية الآتية:

اأ- الدعاوى التي يكون طرفاها من ال�شركات التجارية.

ب- الدعاوى التي يكون اأحد طرفيها من ال�شركات الأجنبية.

ج- الدعـــاوى التـــي يكون اأحد طرفيهـــا �شركة تاأمين اأو بنـــك تجاري اأو موؤ�ش�شـــة اأو �شركة مالية 

�ٌس لها بموجب اأحـــكام قانون م�شرف البحرين المركـــزي والموؤ�ش�شات  اأو م�شرفيـــة مرخَّ

الماليـــة، ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنـــة 2006 وتعديالته، عدا الدعاوى التي ُترفع من 
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الم�شـــرور ِوْفقًا لأحكام المر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنـــة 1987 في �شاأن التاأمين الإجباري 

عن الم�شئولية المدنية النا�شئة عن حوادث المركبات.

د- الدعاوى المتعلقة باإعادة التنظيم والإفال�س.

هـ- الدعاوى المتعلقة بحل وت�شفية ال�شركات التجارية.

و- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية بين ال�شركات التجارية ب�شاأن بيع وتوريد الب�شائع.

ز- الدعاوى المتعلقة بالأ�شهم وال�شندات وغيرهما من الأوراق المالية.

ح- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية. 

ط- الدعاوى المتعلقة بالعالمات والوكالت التجارية وحقوق الِمْلكية الفكرية .

ي- الدعاوى المتعلقة بالتحكيم اأو الو�شاطة في العقود التجارية.

ك- الدعاوى المتعلقة بعقود النقل والمنازعات البحرية والجوية.

 ل- الدعاوى المتعلقة بتعثُّر اأو توقُّف م�شروع البيع على الخريطة ِطبقًا لأحكام المادة )33( من 

قانون تنظيم القطاع العقاري، ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017.

 �ملادة �لثالثة

ل ُتِخلُّ اأحكام املادة ال�شابقة بالخت�شا�شات املعقودة لغرفة البحرين لت�شوية املنازعات ِطبقًا 

لأحكام املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009 امل�شار اإليه، اأو بالخت�شا�شات املعقودة للجنة 

ل�شنة  بالقانون رقم )27(  ال�شادر  العقارات،  اإيجار  قانون  لأحكام  ِطبًقا  الإيجارية  املنازعات 

2014، اأو بالخت�شا�شات املعقودة للدائرة الإدارية باملحكمة الكربى املدنية ِطبقًا لأحكام قانون 

ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، اأو بغريها من الخت�شا�شات 

املعقودة مبوجب ن�س قانوين خا�س لدائرة اأو جهة اأو هيئة ذات اخت�شا�س ق�شائي.

�ملادة �لر�بعة  

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

 

نائب رئي�ض �ملجل�ض �لأعلى للق�ساء

 رئي�ض حمكمة �لتمييز

  �مل�ست�سار عبد�هلل بن ح�سن �لبوعينني

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمــــوافـــــــق: 6 مــــــــــــــــــــــــــار�س 2019م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )17( ل�سنة 2019

ب�ساأن �لرتخي�ض باإن�ساء وت�سغيل مركز �لتاأهيل �ملنزيل

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

وتعديالته،

لرعاية  البحرين  بت�شجيل )جمعية  الرتخي�س  ب�شاأن   1992 ل�شنة  القرار رقم )12(  وعلى 

املتَخلِّفني عقليًا(، 

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 1996 بت�شمية )جمعية البحرين للتََّخلُّف العقلي(، 

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2011 ب�شاأن تعديل النظام الأ�شا�شي لـ)جمعية البحرين للتََّخلُّف 

العقلي(، 

وت�شغيل  باإن�شاء  الرتخي�س  واإجراءات  �شروط  ب�شاأن   2010 ل�شنة  رقم )64(  القرار  وعلى 

ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِوَر�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، املعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر �لآتي:

�ملادة �لوىل

د باإن�شاء وت�شغيل مركز التاأهيل املنزيل  �س للجمعية البحرينية لالإعاقة الذهنية والتََّوحُّ يرخَّ

ملدة �شنتني حتت قيد رقم )1/م ت اأ/2019(.

�ملادة �لثانية

على وكيل الوزارة 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: 21 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمــوافــــــــق: 26 فــبــرايـــــــــــــــــر 2019م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )19( ل�سنة 2019

ب�ساأن جتديد مدة ع�سوية �ملجل�ض �ملركزي للرقابة �ل�سرعية

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 القرار رقم )20( ل�شنة 2015 باإن�شاء جمل�س مركزي للرقابة ال�شرعية، وعلى الأخ�س 

املادة )7( منه،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2016 ب�شاأن ت�شكيل جمل�س مركزي للرقابة ال�شرعية،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

د مدة ع�شوية اأع�شاء املجل�س املركزي للرقابة ال�شرعية ملدة ثالث �شنوات، تبداأ من  جتدَّ

اليوم التايل لتاريخ انتهاء املدة ال�شابقة. 

�ملادة �لثانية

على جميع الإدارات املعنية يف امل�شرف تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

 ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 28 جمادي الآخرة 1440هـ

الـمـــــوافــــــق: 5 مــــــــــــــــــــــــــار�س 2019م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )20( ل�سنة 2019

ب�ساأن منح ترخي�ض ل�سركة لــ)�سركة مبادرة 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.

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

املركزي وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )33( ل�شنة 2018 ب�شاأن �شروط واإجراءات الرتخي�س مبزاولة ن�شاط اأمني 

الُعهدة.

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُتَنح )�شركة مبادرة ذ م.م( ترخي�س اأمني الُعهدة – الفئة )ب(.

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: 29 جمادي الآخرة 1440هـ

الـمـــــوافــــــق: 6 مــــــــــــــــــــــــــار�س 2019م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )21( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تعديل �لرتخي�ض �ملمنوح

ل�سركة �أي�ض �لأمريكية للتاأمني - فرع �سركة �أجنبية

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،

املمنوح  الرتخي�س  بتعديل  املالية  املوؤ�ش�شات  لرقابة  التنفيذي  املدير  تو�شية  على  وبناًء 

الرئي�شي  املكتب  من  بقرار  به  �س  املرخَّ الن�شاط  مزاولة  عن  ِفها  لتوقُّ وذلك  املذكورة،  لل�شركة 

لل�شركة بتاريخ 13 دي�شمرب 2018،

قــرر �لآتي:

مادة )1(

اأجنبية، امل�شجل يف  للتاأمني - فرع �شركة  اأي�س الأمريكية  ل الرتخي�س املمنوح ل�شركة  يعدَّ

ال�شجل التجاري حتت رقـم 1-66315، وذلك باأن يقيَّد هذا الرتخي�س خلدمة العمالء احلاليني، 

ول يجوز لل�شركة ممار�شة اأيه اأعمال جديدة.

مادة )2(

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

ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

 ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمـــوافــــــق: 6 مـــــــــــــــــــــــــــار�س 2019م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات مركز �مل�ستثمرين

�إعالن رقم )178( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

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

اإبراهيم علي احلالل، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مقاولت اخلليل(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

39680، طالبًة حتويل الفرع الثاين من املوؤ�ش�شة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد وت�شجل با�شم املالكة نف�شها، وي�شبح 

ا�شمها التجاري )�شركة عقارات اخلليل �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني.

رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإىل  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )179( ل�سنة 2019

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

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

اإليه مالكو ال�شركة ذات  باأنه تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

 ،1-82097 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  العقارية  اخلليج  )اأنوار  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية 

  20،000 طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

)ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ طائل �شالح حممد قايد �شاجرة. 

�إعالن رقم )180( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن 

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة 

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه اأ�شحاب �شركة الت�شامن 

البحرينية التي حتمل ا�شم )ور�شة اخلليج لعلب املجوهرات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 28020، طالبني تغيري 
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5،000 )خم�شة  وبراأ�شمال مقداره  �شركة ذات م�شئولية حمدودة،  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل 

اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: با�شل حممد علي املديفع، واأ�شامة عبداملهدي ح�شن املديفع.    

�إعالن رقم )181( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

حممد غريب الغريب، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شكايب للمعدات الطبية(، امل�شجلة مبوجب القيد 

اإىل �شركة ذات  التلي مد�شن(  املوؤ�ش�شة امل�شمى )�شكايب حللول  الفرع اخلام�س من  90003، طالبًا حتويل  رقم 

م�شئولية حمدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 

عبدالرحمن حممد غريب الغريب، وخالد حممود حممد ال�شرفاء، ونبيل حممود حممد ال�شرفاء.      

رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإىل  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )182( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

 

)اي  �شركة  مكتب  اإليه  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

جودة لال�شت�شارات ذ.م.م(، نيابًة عن املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )فاطمة اإبراهيم الأن�شاري للت�شميم 

والتنفيذ(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 101037، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة 

فاطمة  لل�شيدة/  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س 

اإبراهيم قمرب غلوم عبداهلل الن�شاري.

�إعالن رقم )183( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

حممد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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عبدالقادر الأن�شاري مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )األين�س مريتامي كومباين �س.�س.و اإيه اإم 

�شي(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 91715، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات 

�شيد  من:  لكل  وت�شبح مملوكة  بحريني،  دينار  األف(  50،000 )خم�شون  مقداره  وبراأ�شمال  م�شئولية حمدودة، 

 .SANTOSH MANOHAR JAGASIAتنوير اأحمد حممد طه اأفندي، و

�إعالن رقم )184( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل موؤ�س�سة فردية

 

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

كامل حممد ر�شول املحمدي، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )عامل التنمية لال�شت�شارات الإدارية 

�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 112596، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل موؤ�ش�شة 

فردية، با�شم املالكة نف�شها، ومبا�شرتها اإجراءات التحويل.

�إعالن رقم )185( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

علي احلبي�شي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )احلبي�شي العقارية �س.و.و(، امل�شجلة مبوجب القيد 

رقم 80338، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شالح حممد علي احلبي�شي، 

وحممد �شالح حممد احلبي�شي.

 

�إعالن رقم )186( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه مالك �شركة ال�شخ�س 

 ،50430 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  والزجاج  لالأملنيوم  اجلزيرة  )م�شنع  ا�شم  حتمل  التي  الواحد 
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مقداره  وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا 

األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالعزيز عبداهلل حممد املو�شى،  250،000 )مائتان وخم�شون 

وبدر عبدالعزيز عبداهلل حممد املو�شى. 

�إعالن رقم )187( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرعني من �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه مالك �شركة ال�شخ�س 

88425، طالبًا حتويل  الواحد التي حتمل ا�شم )الفجر للطباعة والن�شر �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

 10،000 الفرعني الأول والثاين من ال�شركة اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

)ع�شرة اآلف( دينار بحريني وراأ�شمال عيني، وت�شبح مملوكة لكل من: اإلهام �شلطان �شامل را�شد الفار�س، و�شركة 

مطعم بابيلون ذ.م.م.

 

�إعالن رقم )188( ل�سنة 2019

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

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

 

اإليه مالكو ال�شركة ذات  باأنه تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

 ،123596 امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )جمرى امل�شتقبل التجارية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

 10،000 طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

)ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ مازن بن نا�شر بن اإبراهيم احلقيل.     

رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإىل  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )189( 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 تقدم اإليه ال�شيد/ مهدي �شعيد 
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القيد رقم  امل�شجلة مبوجب  للتجارة(،  ا�شم )الأقماراخلارقة  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  مهدي حممد، مالك 

16914-9، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة ا�شمها التجاري 

)�شركة الأقمار اخلارقة للتجارة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 15،000 )خم�شة ع�شر األف( دينار بحريني، وتكون 

.SURESH CHANDRA GUPTAمملوكة لكل من: مهدي �شعيد مهدي حممد، و

�إعالن رقم )190( 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 تقدم اإليه ال�شيد/ عادل حممد 

رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  للتجارة(،  �شباليز  )اإك�ش�س  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  اأمريي،  علي 

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

10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عادل حممد علي اأمريي، وعلي عادل حممد علي 

اأمريي، و�شفاء عادل حممد علي اأمريي. 

�إعالن رقم )191( ل�سنة 2019

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

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شركاء يف ال�شركة ذات 

امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )الأر�س خلدمات حقول النفط ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 96402، 

وبراأ�شمال مقداره10،000   الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبني 

 .RAMI AL OUDAT /ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد(

�إعالن رقم )192( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

ال�شيخ خالد خليفة  اإليه  باأنه تقدم  وال�شياحة  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة  البحرين  يعلن مركز 

رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  اأ�شيانا(،  بيت  )اأ�شواق  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  خليفة،  اآل  حمد 
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اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوين  ال�شكل  5-9220، طالبًا تغيري 

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيخ خالد خليفة حمد اآل خليفة، و�شركة 

)كيو ماركت�س ذ.م.م(.

�إعالن رقم )193( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

  

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

امل�شجلة  للهند�شة(،  عبدالغفار  )عبداهلل  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  حممد،  عبداهلل  عبدالغفار 

مبوجب القيد رقم 64238-1، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم املالك نف�شه.   

�إعالن رقم )194( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شيد/ �شالح يو�شف 

اإجننري، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )دلتا خلدمات الأمن �س.�س.و(، امل�شجلة  عبدالرحمن 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،106086 رقم  القيد  مبوجب 

يو�شف  �شالح  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )خم�شون   50،000 مقداره  وبراأ�شمال  حمدودة، 

عبدالرحمن اإجننري، وعبداهلل �شالح يو�شف عبدالرحمن اإجننري، وحممد �شالح يو�شف عبدالرحمن اإجننري.

�إعالن رقم )195( 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 تقدم اإليه ال�شيد/ جمعة من�شور 

عبدالوهاب ح�شن، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مكنا�س لالأدوات الكهربائية(، امل�شجلة مبوجب القيد 

رقم 15376، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 
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و ح�شن،  عبدالوهاب  من�شور  جمعة  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره 

 .JIDESHU KANNOTH PUTHENPURAYIL

�إعالن رقم )196( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ت�سامن

 

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

عبدالنبي علي اأحمد، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )ال�شالة الأوملبية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

48523، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 20،000 

)ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: حممود ح�شن علي عبداهلل علي، وعي�شى علي عبداهلل 

علي عي�شى.

�إعالن رقم )197( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

�إىل �سركة ت�سامن

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدمت اإليه كوثر عدنان �شلمان 

حممد �شامل، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )قافلة املو�شى للزيارات الدينية(، امل�شجلة مبوجب القيد 

مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة   ،111427 رقم 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وذلك باإدخال ال�شيد/ في�شل ح�شن عبداهلل علي �شريكًا معها يف ال�شركة.

رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإىل  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )198( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

�إىل �سركة ذ�ت م�سئوليه حمدودة

  

ال�شركة  موؤ�ش�شو  اإليه  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )جممع دملونيا للتطوير �س.م.ب مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
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88154-1، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 23،868،784 دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من: �شركة )العقارات اجلنوبية �س.�س.و( ملالكتها �شركة 

)النخيل كابيتال �س.�س.و(، و�شركة )جممع البحرين لالأ�شواق احلرة(، و�شركة )النخيل للعقارات ذ.م.م(.

�إعالن رقم )199( 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 تقدم اإليه ال�شيد/ �شالح يو�شف 

عبدالرحمن اإجننري، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )دلتا لأجهزة الأمن وال�شالمة �س.�س.و(، امل�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،69443 رقم  القيد  مبوجب 

يو�شف  �شالح  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  حمدودة، 

عبدالرحمن اإجننري، و حممد �شالح يو�شف عبدالرحمن اإجننري، وعبداهلل �شالح يو�شف عبدالرحمن اإجننري.

�إعالن رقم )200( 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 تقدم اإليه مالك املوؤ�ش�شة الفردية 

التي حتمل ا�شم )مركز الت�شكيل العقاري(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 19032-2، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين 

للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفني( دينار بحريني، 

وت�شبح مملوكة لكل من: جمال �شلمان علي عبدالوهاب احل�شن، وطارق �شلمان علي عبدالوهاب احل�شن.   

�إعالن رقم )201( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ت�سامن

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

�س.�س.و(،  العقارية  )�شرميني  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  �شطوف،  �شرميني  م�شطفى 

ت�شامن  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،96412 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
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وخم�شون  )مائتان   250،000 مقداره  عيني  وبراأ�شمال  ت�شامن(،  العقارية/  �شرميني  )�شركة  التجاري  ا�شمها 

 MUSTAFA AHMADو �شطوف،  �شرميني  م�شطفى  اأحمد  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف( 

  .SARMINIMULAKABSATOUF

�إعالن رقم )202( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

امل�شجلة  ديكور(،  )اأودا  ا�شم  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  الغريب، مالك  عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،116795 رقم  القيد  مبوجب 

10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مازن عبدالرحيم  حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 

عبدالرحمن عبدالرحيم الغريب، وفاطمة قا�شم حممد يو�شف فخرو، و�شريكان كوين.

�إعالن رقم )203( ل�سنة 2019

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

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

 

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

حممد �شاجره، مالك ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اأنوار اخلليج العقارية ذ.م.م(، امل�شجلة 

الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،82097 رقم  القيد  مبوجب 

بعد تنازله عن كامل ح�ش�شه يف ال�شركة لل�شيد/ �شالح حم�شن �شالح ال�شالحي الذي ي�شبح هو املالك لها، 

وبراأ�شمال لل�شركة مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني.

رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإىل  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )204( 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 تقدمت اإليه ال�شيدة/ فاميده 
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بيجم غالم ح�شن نور حممد، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اإن�شبريون للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب 

117417، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة،  القيد رقم 

وبراأ�شمال مقداره 1،000  ) األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: فاميده بيجم غالم ح�شن نور حممد، و

 .EARNEST SIMSON FERNANDES

�إعالن رقم )205( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

ر، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )احلا�شدي للتطوير العقاري �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب  ُمَن�شَّ

حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ، رقم83637  القيد 

ر  وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: حممد اأحمد ُمَن�شَّ

احلا�شدي، وعبداهلل حممد اأحمد احلا�شدي.

�إعالن رقم )206( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

اأو  الرئي�شية  املكاتب  لأن�شطة  الليل  )�شم�س  ا�شم  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  �شلطان،  على  ح�شن 

الإدارية �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 108120-1، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 

الإدارية  اأو  الرئي�شية  املكاتب  لأن�شطة  الليل  �شم�س  )�شركة  التجاري  ا�شمها  حمدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإىل 

ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره  1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإبراهيم ح�شن علي �شلطان، و

.GEDAMNESH KEFEGN ZINABU

     

�إعالن رقم )207( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شيد/ ه�شام ح�شن 
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مبوجب  امل�شجلة  العامة(،  للتجارة  لوجن  )فيربز  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  بوهزاع،  حممد  علي 

القيد رقم 104323، معلنًا تنازله عن املوؤ�ش�شة وطالبًا تغيري �شكلها القانوين وذلك بتحويلها اإىل �شركة ال�شخ�س 

الواحد با�شم ال�شيد/ عبداهلل بن عادل بن عبدالرحمن العمودي، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار 

بحريني.

رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإىل  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )208( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

عبداللطيف عبداهلل عبداللطيف، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )زيرو بل�س للتجارة(، امل�شجلة مبوجب 

القيد رقم 58057، طالبًا حتويل فروع املوؤ�ش�شة اأرقام )2( و)4( و)5( اإىل فروع بال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة 

امل�شجلة مبوجب القيد رقم 64597.

�إعالن رقم )209( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل موؤ�س�سة فردية

 

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

اأحمد املال، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )اإيفوري بريدال كوتوري �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب 

القيد رقم 121841-1، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل موؤ�ش�شة فردية ا�شمها التجاري 

)اإيفوري بريدال كوتوري(، وتكون مملوكة لها.

 

�إعالن رقم )210( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه مالك �شركة ال�شخ�س 



العدد: 3409 – الخميس 7 مارس 2019

31

دمج  طالبًا   ،125646 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  بروبريتيز  )كاليفورنيا  ا�شم  حتمل  التي  الواحد 

ال�شركة يف ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة القائمة، امل�شجلة برقم القيد 79238، راأ�شمالها مبلغ مقداره 250،000 

)مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، اململوكة لكل من: ال�شيخ عبداهلل خالد را�شد اآل خليفة، ال�شيخ حمد خالد 

را�شد اآل خليفة، ال�شيخ را�شد خالد را�شد اآل خليفة، ال�شيخ �شلمان خالد را�شد اآل خليفة، ال�شيخة مرمي �شلمان 

اأحمد اآل خليفة. 
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��ستدر�ك

ُن�ِشر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3404( ال�شادر بتاريخ 31 يناير 2019، املر�شوم 

رقم )1( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني، وقد جاء يف املادة 

وال�شتثمار(،   املالية  للعالقات  امل�شاعد  )الوكيل  ى  م�شمَّ منه   )2( البند  خام�شًا  الأوىل 

وال�شحيح هو )الوكيل امل�شاعد للعالقات املالية والتعاون(.

لذا لزم التنويه.


