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 اأمر ملكي رقم )31( ل�سنة 2019

 بتكليف ويل العهد نائب القائد الأعلى

القيام مبهام احلكم

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

بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعهد اإىل ويلِّ عهِدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن

ا اأثناء مدة غيابنا في الخارج. عي�شى اآل خليفة القيام بمهام الحكم نيابة عنَّ

املادة الثانية

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــــخ: 4 �شـوال 1440هـ

المـوافـق: 7 يـونيــو 2019م
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 اأمر ملكي رقم )32( ل�سنة 2019

باإعادة ت�سكيل جمل�سي الأوقاف ال�سنية واجلعفرية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )20( ل�شنة 2005 ب�شاأن املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية،

واجلعفرية  ال�شنية  الأوقاف  جمل�شي  تنظيم  ب�شاأن   1985 ل�شنة   )6( رقم  املر�شوم  وعلى 

واإدارتيهما وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )35( ل�شنة 2013 باإعادة ت�شكيل جمل�شي الأوقاف ال�شنية واجلعفرية،

وعلى الأمر امللكي رقم )25( ل�شنة 2015 بتعيني ع�شو جديد يف جمل�س الأوقاف ال�شنية،

وعلى الأمر امللكي رقم )32( ل�شنة 2015 بتعيني اأع�شاء جدد يف جمل�س الأوقاف اجلعفرية،  

على الأمر امللكي رقم )54( ل�شنة 2015 بتعيني رئي�س ملجل�س الأوقاف ال�شنية،

وبناًء على عْر�س وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعاد ت�شكيل جمل�س الأوقاف ال�شنية من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:

1. ال�شيخ الدكتور را�شد محمد الهاجري                 رئي�شًا.

2. ال�شيخ نا�شر بن خالد بن اأحمد اآل خليفة

3. محمود اأحمد عبدالرحمن

4. فاروق محمود محمود ح�شين

5.  اأحمد مبارك النعيمي                    

اأع�شاء. 6. خليل محمد بوحجي                                 

7. يو�شف �شالح الدين

8. ح�شن عيد بوخما�س

9. د. عبداهلل يو�شف طالب

10. عبدالعزيز عبداهلل المو�شى

11. عارف اأحمد هجر�س

املادة الثانية

ُيعاد ت�شكيل جمل�س الأوقاف اجلعفرية من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:
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رئي�شًا. 1. يو�شف �شالح ال�شالح                                   

2. عبدالجليل عبدعلي البحارنة

3. عبدالجليل عبداهلل العويناتي       

4. محمود نا�شر ماجد التوبالني

5. عبدالمجيد ال�شيخ من�شور محمد ال�شتري

6. اأحمد جعفر الحايكي                                    اأع�شاء.

7. علي ح�شن محمود

8. اأنور �شعيد الحداد

9. ريا�س عبدالواحد العري�س

10. عبدالجليل اإبراهيم حبيب اآل طريف 

11. هاني علي اأحمد مهدي الن�شيف

املادة الثالثة

تكون مدة ع�شوية اأع�شاء املجل�شني اأربع �شنوات، تبداأ من تاريخ �شدور هذا الأمر.

املادة الرابعة

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع :

بتاريـــخ: 10 �شوال 1440هـ

الموافق: 13 يونيو 2019م
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 مر�سوم رقم )42( ل�سنة 2019

ى من مدة العقوبة ال�سالبة للحرية ـا تَبـقَّ  بالعفو اخلا�ص عمَّ

املحكوم بها يف بع�ص الدعاوى

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

بعد الطالع على الد�شتور،

1976 وتعديالته، وعلى  وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 

الأخ�س املادتني )90( و)91( منه،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

على  بها  املحكوم  الغرامة  وعقوبات  للحرية  ال�شالبة  العقوبات  مدة  من  ـى  تَبـقَّ ما  ُيـ�شَقط 

التالية اأ�شماوؤهم يف الق�شايا املبينة قريَن كل منهم:
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املادة الثانية

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

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ص جمل�ص الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

الفريق اأول ركن 

وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة 

 �شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 29 رم�شان 1440هـ

الموافق: 3 يــــونيــــــــو 2019م
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 مر�سوم رقم )43( ل�سنة 2019

بتعيينات يف وزارة الداخلية 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، وتعديالته، 

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

وعلى املر�شوم رقم )2( ل�شنة 2018 بتعيينات يف وزارة الداخلية،

وعلى القرار رقم )24( ل�شنة 2006 بتعيني مدراء يف وزارة الداخلية،

وعلى القرار رقم )47( ل�شنة 2010 بتعيني مدراء يف وزارة الداخلية،

وبناًء على عْر�س وزير الداخليـة، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن اللواء خليفة بن اأحمد اآل خليفة مفت�شًا عامًا بدرجة وكيل وزارة يف وزارة الداخلية. ُيعيَّ

املادة الثانية

ـن يف وزارة الداخلية كلٌّ من: ُيعيَّ

1- العميد/ وليـد عبداهلل ال�شـام�شي         قائدًا لقوة الأمن الخا�شة بدرجة مدير عام.

2- العقيد/ علي محمد �شعد الحوطي      مديرًا عامًا لالإدارة العامة للدفاع المدني.

املادة الثالثة

علــى وزير الداخلـية تنفـيـذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين 

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ص جمل�ص الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 29 رم�شان 1440هـ

الموافق: 3 يـــونيـــــــــو 2019م
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 مر�سوم رقم )44( ل�سنة 2019

 بت�سكيل جمل�َسـي اأمناء امل�ست�سفيات احلكومية 

ومراكز الرعاية ال�سحية الأولية

 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

الأخ�س  وعلى   ،2018 ل�شنة   )23( رقم  بالقانون  ال�شادر  ال�شحي  ال�شمان  قانون  وعلى 

املادة )64( منه،

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

احلكومية،

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى لل�شحة،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـل جمل�س اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية برئا�شة ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز اآل خليفة،  ُي�شكَّ

وع�شوية كلٍّ من:

نائبًا للرئي�س. 1- الدكتور عبدالعزيز يو�شف حمزة                   

2- ال�شيد عدنان اأحمد عبدالملك.

3- ال�شيد عابد عبدالر�شول عبدالنبي الزيرة.

4- وكيل وزارة ال�شحة.

5- الوكيل الم�شاعد للعمليات المالية بوزارة المالية والقت�شاد الوطني.  

6- مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية.   

                      

 املادة الثانية

حممد  عبدالوهاب  الدكتور  برئا�شة  الأولية  ال�شحية  الرعاية  مراكز  اأمناء  جمل�س  ـل  ُي�شكَّ

عبدالوهاب، وع�شوية كلٍّ من:

1- الدكتور �شوقي عبداهلل اأمين                      نائبًا للرئي�س.

2- الدكتور نواف في�شل الحمر.  
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3- ال�شيد عبدالعزيز عبداهلل الأحمد. 

4- وكيل وزارة ال�شحة.                         

5- الوكيل الم�شاعد للعمليات المالية بوزارة المالية والقت�شاد الوطني.   

6- مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية.             

                

املادة الثالثة

تكون مدة الع�شوية يف كلٍّ من املجل�شني اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدة اأخرى مُماثلة، ويحل 

نائب الرئي�س حمل الرئي�س يف حالة غيابه اأو قيام مانع لديه.

 

املادة الرابعة

ُينح رئي�شا واأع�شاء جمل�شي الأمناء مكافاآت مالية وفقًا للمعايري والقواعد الواردة بالقرار 

رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن املعايري والقواعد اخلا�شة مبْنح مكافاآت لروؤ�شاء واأع�شاء املجال�س 

واللجان احلكومية وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة واإجراءات التنفيذ.

املادة اخلام�سة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

 

 

ملك مملكة البحرين 

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ص جمل�ص الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 29 رم�شان 1440هـ

الموافق: 3 يـــونيـــــــــو 2019م
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 قرار رقم )10( ل�سنة 2019

 ب�ساأن ال�سماح لل�سركات ذات الراأ�ص املال الأجنبي

مبزاولة ن�ساط ا�ستخراج النِّـفط والغاز الطبيعي

داخل مملكة البحرين

رئي�س مجل�س الوزراء:

ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 

2001، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )345( منه،

وبعد التن�شيق مع الوزير املعِنـي باجلهة الإدارية املخت�شة،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  من   )345( املادة  من  )اأ(  الفقرة  اأحكام  مراعاة  مع 

ك  ـَمـلُـّ باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، ُي�شمح لل�شركات ذات الراأ�س املال الأجنبي بالتَّ

ـفط والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين، على اأن تكون  بن�شبة )100%( يف ن�شاط ا�شتخراج النِّ

ـفط  ـعت اأو يف املراحل النهائية لتوقيع اتفاقية ا�شتك�شاف واإنتاج النِّ ال�شركة الأم الأجنبية قد وقَّ

والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين.

املادة الثانية

على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                                   رئي�ص جمل�ص الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 رم�شان 1440هـ

المــــوافـــــــق: 2 يــــونيــــــــو 2019م

ـ



العدد: 3423 – الخميس 13 يونيو 2019

21

وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )41( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تخويل بع�ص موظفي اأمانة العا�سمة

ـْبط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

وتعديالته،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى   

وتعديالته،  وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

 وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

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

 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

بالن�شبة  الق�شائي  ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم  التالية  العا�شمة  اأمانة  موظفو  ل  يخوَّ

للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم: 

1- اإبراهيم عبداهلل اإبراهيم

2- يو�شف نوح يحيى عبدالقاهر علي

3- ال�شيد حميد عبدالنبي يو�شف

4- عبداهلل فرج الرميحي

5- ميثم اأحمد ح�شن علي حرم

6- يو�شف اأحمد البناء

 

املادة الثانية

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

 وزير العدل 

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

                                                               

�شدر بتاريخ: 23 رم�شــــان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 28  مـــايـــــــو  2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )43( ل�سنة 2019

 با�ستبدال ع�سو بهيئة التحكيم املن�سو�ص عليها يف املادة )160(

من قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�سادر بالقانون رقم )36( ل�سنة 2012

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، 

وتعديالته،

عليها  املن�شو�س  التحكيم  هيئة  ت�شكيل  اإعادة  ب�شاأن   2016 ل�شنة  رقم )77(  القرار  وعلى 

يف املادة )160( من قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، 

وتعديالته،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبدل القا�شي/ رائد نايف علي الَعدوان بالقا�شي/ مانع را�شد البوفال�شة، يف ع�شوية 

ال�شادر  الأهلي  القطاع  العمل يف  قانون  املادة )160( من  عليها يف  املن�شو�س  التحكيم  هيئة 

بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012.

وتكون مدة ع�شويته اإىل نهاية الت�شكيل احلايل لهيئة التحكيم.

املادة الثانية

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

اجلريدة الر�شمية.

 وزير العدل 

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 �شــوال 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 11 يونيو 2019م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )10( ل�سنة 2019

 ب�ساأن مبا�سرة مدير عام الإدارة العامة للمرور

 اخت�سا�سات اللجنة املن�ساأة بالقرار رقم )47( ل�سنة 2017

ـزة للمركبات ب�ساأن بْيع لوحات اأرقام الت�سجيل املميَّزة و�سبه املميَّ

مبملكة البحرين

وزير الداخلية: 

ل بالقانون  2014، املعدَّ بعد الطالع على قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 

لة  رقم )37( ل�شنة 2018، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، املعدَّ

بالقرار رقم )134( ل�شنة 2017،

ـزة  ـزة و�شبه املميَّ  على القرار رقم )47( ل�شنة 2017 ب�شاأن بْيـع لوحات اأرقام الت�شجيل املميَّ

للمركبات مبملكة البحرين،

ـزة  وعلى القرار رقم )96( ل�شنة 2017 ب�شاأن اعتماد دليل اإجراءات بْيـع اأرقام الت�شجيل املميَّ

ـزة، و�شبه املميَّ

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة الداخلية،

قرر الآتي:

 املادة الأوىل

ـزة  يِحـل املدير العام لالإدارة العامة للمرور حمل اللجنة الدائمة لبْيـع اأرقام الت�شجيل املميَّ

ـزة للمركبات يف مبا�شرة كافة اخت�شا�شاتها املن�شو�س عليها يف القرار رقم )47(  و�شبة املميَّ

ـزة و�شبه املميَّزة للمركبات مبملكة البحرين،  ل�شنة 2017 ب�شاأن بْيـع لوحات اأرقام الت�شجيل املميَّ

ـزة و�شبه  والقرار رقم )96( ل�شنة 2017 ب�شاأن اعتماد دليل اإجراءات بْيـع اأرقام الت�شجيل املميَّ

ـزة. املميَّ

املادة الثانية

ببع�س  للقيام  منا�شبًا  يراه  َمـن  �س  يفوِّ اأن  للمرور  العامة  لالإدارة  العام  للمدير  يجوز 

الخت�شا�شات الواردة يف القرارين امل�شار اليهما يف املادة الأوىل من هذا القرار. 
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املادة الثالثة

يلَغـى تعريف )اللجنة( الوارد يف املادة الأوىل من القرار رقم )47( ل�شنة 2017 ب�شاأن بْيـع 

ـزة للمركبات مبملكة البحرين، كما تلَغـى املادة الثالثة  ـزة و�شبه املميَّ لوحات اأرقام الت�شجيل املميَّ

من ذات القرار. 

املادة الرابعة

اأحكام هذا  – تنفيذ  – كل فيما يخ�شه  واملعنيني  للمرور  العامة  الإدارة   على مدير عام 

القرار، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

 الفريق اأول ركن

 وزير الداخلية 

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الآخرة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 6 مـــــــــــــــــــــــــــار�س 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )109( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين يف منطقة عراد - جممع 244

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 منطقة املحرق،

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 الآتي:

مادة )1(

الكائَنني مبنطقة عراد جممع   01006709 01013950 ورقم  يغريَّ ت�شنيف العقارين رقم 
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الرتفيهية )REC(على  واملناطق   )PS( العامة واملرافق  اخِلـْدمات  مناطق  ت�شنيف  اإىل   244

ال�شرتاطات  عليهما  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا  التوايل، 

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 الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1رم�شان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 6 مــــــايــو 2019م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )54( ل�سنة 2019

 ب�ساأن ا�سرتاطات ومعايري الرتخي�ص مبزاولة ن�ساط املطاعم املخ�س�سة

للخدمات ال�سياحية 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986م ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته، 

لل�شياحة واملعار�س،  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   2006 ل�شنة  القانون رقم )62(  وعلى 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1989 ب�شاأن �شروط واإجراءات منح الرتاخي�س ملزاولة اأعمال 

ل بالقرار رقم )37( ل�شنة 2015، اخلدمات ال�شياحية وجتديدها، املعدَّ

ال�شياحية  املرافق  تراخي�س  وتنظيم  ت�شنيف  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

�شة خلدمة املاأكولت وامل�شروبات بالفنادق، املخ�شّ

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2018 ب�شاأن ر�شوم منح وجتديد تراخي�س اخلدمات ال�شياحية،

�شة  املخ�شّ املطاعم  ن�شاط  مزاولة  تنظيم  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )34( رقم  القرار  وعلى 

للخدمات ال�شياحية،

 قرر الآتي:

مادة )1(

ت�شري اأحكام هذا القرار على املطاعم املخ�ش�شة للخدمات ال�شياحية امل�شتقلة عن الفنادق.

مادة )2(

ي�شرتط للرتخي�س مبزاولة ن�شاط املطاعم املخ�ش�شة للخدمات ال�شياحية الآتي:

1- اأن تكـــون المطاعم المخ�ش�شـــة للخدمات ال�شياحية في مبان م�شتقلـــة بذاتها وبعد موافقة 

هيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س.

2- الح�شـــول على موافقات الجهات المعنيـــة وخا�شة مالءمة الموقع لممار�شة ن�شاط المطاعم 

المخ�ش�شة للخدمات ال�شياحية.

3- اللتزام بالموا�شفات والمعايير وال�شتراطات التي تحددها اإدارة المرافق والخدمات بهيئة 

البحرين لل�شياحة والمعار�س.
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4- اللتزام ب�شروط الترخي�س وعدم ا�شتغالل المطاعم في اأي ن�شاط اآخر غير المرخ�س به.

مادة )3(

على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل 

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

 وزيـــــر ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ : 10 �شوال 1440هـ   

الموافــــــــــق: 13 يــونيــو 2019م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )34( ل�سنة 2019

ب�ساأن اإلغاء الرتخي�ص املمنوح

ل�سركة اي �سي اي �سي اي برودان�سال للتاأمني على احلياة املحدودة

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

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

لل�شركة  الرئي�شي  املكتب  من  بقرار  به  املرخ�س  الن�شاط  مزاولة  عن  لتوقفها  وذلك  املذكورة، 

املنعقد بتاريخ 17 يناير 2018،

قرر الآتي:

مــادة )1(

ُيلغى الرتخي�س املمنوح ل�شركة اي �شي اي �شي اي برودان�شال للتاأمني على احلياة املحدودة 

وامل�شجلة يف ال�شجل التجاري حتت رقم 1-57549 املوؤرخ 2005/07/19.

مــادة )2(

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

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 28 رم�شان 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 2 يـــونيـــــــــو 2019م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )37( ل�سنة 2019

ب�ساأن منح ترخي�ص ل�سركة �سوق املال البحرين 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،

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

املركزي وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:

مادة )1(

متنح �شركة �شوق املال البحرين ذ.م.م ترخي�س )و�شطاء التاأمني(.

مادة )2(

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

  ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 9 �شــوال 1440هـ  

الـمـــوافـــــــق: 12 يونيو 2019م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )495( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

�شركة  مالكة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

معلنة   ،95368 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  تارجت   )�شيدلية  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 

تنازلها عنها لكل من: حنان م�شطفى عبداللطيف محمد، ودعاء م�شطفى عبداللطيف محمد عبدربه، وطالبًة 

تغيير �شكلها القانوني وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة �شيدلية تارجت 

ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000  )األف( دينار بحريني. 

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

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

      

اإعالن رقم )496( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

عادل عبداهلل اأحمد ح�شن هالل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم ال�شقية(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 88532، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة الم�شمى )ن�شترقى لالأزياء والمكياج( اإلى �شركة ذات 

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

 .SAJEEVAN CHONON KULANGARAو ،JOSE ANTONYمحمد عادل عبداهلل اأحمد ح�شن هالل، و

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

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

اإعالن رقم )497( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ عدنان  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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علي العقلة، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )رموز النقاء لتقنية المعلومات �س.�س.و(، الم�شجلة 

�شركة ذات م�شئولية  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  123901-1، طالبًا  رقم  القيد  بموجب 

وزياد  العقلة،  علي  عدنان  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

ا. �شليمان محمد عوده، وعماد ح�شين نمر ال�شوَّ

اإعالن رقم )498( ل�سنة -2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع من �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  �شيرف�شز(،  وي�شيت  ا�شم )كونزيوم  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اإقبال جوز محمد دين جوز، مالك 

بموجب القيد رقم 90334، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة اإلى فرع من ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )اإم 

دي جوز اإلكترونيك/ مجموعة جوز التجارية ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 185،000 )مائة وخم�شة وثمانون األف( 

دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد اإقبال جوز محمد دين جوز، و�شواب محمد اإقبال جوز محمد دين 

جوز، وثريا دادا اأيوب اأحمد.

اإعالن رقم )499( ل�سنة -2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

مطيع يا�شين رم�شان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كراج بوابة جاردينيا(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 61395، طالبة تحويل الفرع رقم )16( من الموؤ�ش�شة والم�شمى )�شالون نهاوند للتجميل( اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عبداهلل 

�شاكر ميرزا عبداهلل اإبراهيم العالي، ونهيل ربحي الحاج اإبراهيم عبد. 

اإعالن رقم )500( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

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

وال�شت�شارات(،  للتدريب  ال�شالمة  ا�شم )مركز  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الج�شي،  محمد جواد علي 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 73385، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار وتكون مملوكة للمالك نف�شه.
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 اإعالن رقم )501( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  هب  )اإرانــد  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  جاكوب، 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،125477

مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من جيم جاكوب، واأيدوكال جيكوب كوتي. 

اإعالن رقم )502( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  لل�شياحة  ال�شتة  )الف�شول  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  92431، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ محمد خليفة را�شد الذوادي.

اإعالن رقم )503( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

�شميح �شليم عماري، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اي ثري �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 125152، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من رامز �شميح �شليم عماري، وهنادي �شميح 

�شليم عماري.       

 

اإعالن رقم )504( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

علي عبدالوهاب خليفة جمعان الخزرجي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم م�شنع اإتالنت�س لالألمنيوم 
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والحديد المطاوع(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 61210، طالبة تحويل الفروع اأرقام 1 و2 و3 و5 من الموؤ�ش�شة اإلى 

�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 300 )ثالثمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل 

من:   PARVEJ ANSAR MAZI، وثاجبة علي عبدالوهاب خليفة جمعان الخزرجي.       

اإعالن رقم )505( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

ح�شن اأحمد بوحجي، �شاحبة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأزياء فالمنجو(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،32685

 BACKERو بوحجي،  اأحمد  ح�شن  فتحيه  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األفين(   2،000 مقداره 

  .AZEEZ CHONNATHIو  SIDHEEQ VALAPPIL،ABDUL

اإعالن رقم )506( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

-112088 اإ�س للموؤتمرات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأو دبليو 

مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1

2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل كل من: MARZOUK SABER MOHAMED ZAHRAN، و

.ALBARRA MARZOUK ZAHRAN

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

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

اإعالن رقم )507( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ال�سخ�ص 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 )المدائن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 24750، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 

وت�شبح  بحريني،  دينار  اآلف(  )�شتة   6،000 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك 

مملوكة لل�شيد/ ح�شين يو�شف علي عبدعلي ال�شماك.        
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رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )508( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

الم�شجلة  �شين ميديا(،  ا�شم )ليف  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  زيمان، مالك  بن  خليفة دعيج خليفة �شالح 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،126152 رقم  القيد  بموجب 

خليفة  دعيج  خليفة  نا�شر  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

�شالح بن زيمان، وعاطف عبدالعليم محمد عطية. 

اإعالن رقم )509( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )�شتاتيرا(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 108308-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، 

وت�شبح مملوكة لكل من: با�شم اإبراهيم نايف الزبيدي، واإ�شالم علي علي داود، وعامر ب�شام اإبراهيم الزبيدي، 

واأحمد محمود لملوم �شميده.

اإعالن رقم )510( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد 

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

جعفر محمد ها�شم ح�شين، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بحرين اإتراك�شنز للعطالت والخدمات(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 97917، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )الف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ فادية بنت �شالح العبيدي.

   

اإعالن رقم )511( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  لالأعمال  الم�شاندة  للخدمات  المدينة  )نور  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 

م�شئولية  ذات  �شركة  ــى  اإل بتحويلها  وذلــك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1-119486 رقــم  القيد 

 SAKARIYA THAZHE من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

.PUTHUKULANGARA،ABIROSH CHAKKARI، ABU MANNATHE KANDY، KRISHNA KULAL

اإعالن رقم )512( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

مو�شى جعفر العالي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )البيان العالمية للخدمات(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 45580، طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد مو�شى جعفر محمد العالي، وهدى 

عبدال�شاحب عبدالح�شين حميدان.        

اإعالن رقم )513( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة 

 

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

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  اآيالند �س.م.ب/ مقفلة(،  ا�شم )هيليث  التي تحمل  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،67220

مقداره 5000000 دينار بحريني، وتكون لكل من �شركة الإثمار للتطوير المحدودة، و�شركة ريوف القاب�شة ذ.م.م.

اإعالن رقم )514( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل فرعني ب�سركة ت�سامن

 

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

مقتدر عبدالر�شول ناناميا، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فل�س �شوب كافيتيريا(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 105398، طالبًا تحويل كل من الفرعين رقم )2( ورقم )3( اإلى فرعين ب�شركة الت�شامن الم�شجلة 

 MOHAMED MUQTADER ABDULRASOOL NANAMAI :بموجب القيد رقم 118945-1، المملوكة لكل من

.MALEK، NIKHATH JEHAN، RASHEED RAHIL MOHAMMAD ABDUL
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اإعالن رقم )515( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

علي عبدال�شمد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )نت بوك�س لالألياف ال�شوئية والب�شرية ومعدات 

التحكم �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم   53779، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح 

مملوكة لكل من: محمود علي جعفر علي عبدال�شمد المو�شوي، وعدنان علي جعفر علي عبدال�شمد المو�شوي، 

وعبدال�شمد علي جعفر علي عبدال�شمد المو�شوي.
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اإعالن من غرفة البحرين لت�سوية املنازعات

الإعالن بالقرار رقم )12/ ل40( ل�سنة 2019

ب�ساأن ت�سكيل هيئة ت�سوية النزاع وموعد ح�سور اجلل�سة

يف الدعوى رقم 2018/25/ غرفة

المدعي الأول: عمر بن نا�شر بن عثمان.

المدعي الثاني: اأحمد عبداهلل ال�شليمان الحمد الب�شام. 

وكيلتهما: المحامية رباب عبدالنبي العريِّ�س.

عنـــوان وكيلتهمـــا: بنايـــة ال�شركـــة البحرينية الكويتيـــة للتاأمين 168، مكتـــب 111، الطابق 11، 

المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين.

المدعى عليها الأولى: �شركة جوي ليف للتجارة ذ.م.م )مجهولة العنوان(.

المدعى عليه الثاني: محمود غ�شان عبدالحليم )مجهول العنوان(.

المدعى عليها الثالثة: �شركة جرين تك الخليج للمقاولت )مجهولة العنوان(.

المدعى عليه الرابع: خالد محمد مبارك اآل اإبراهيم )مجهول العنوان(.

قـــرار الت�شكيـــل رقـــم )12 / ل40( ل�شنـــة 2019 ب�شاأن ت�شكيل هيئـــة ت�شوية النـــزاع في الدعوى 

2018/25/ غرفة من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:

1. القا�شي عبدالرحمن ال�شيد محمد المعاّل )رئي�ًشا(.

2. القا�شي خالد ح�شن عجاجي )ع�شًوا(.

3. الأ�شتاذ ح�شين مهدي القيدوم )ع�شًوا(.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم املذكورين اأعاله بقرار ت�شكيل هيئة 

ت�شوية النزاع رقم )12/ ل40( ل�شنة 2019 ومبوعد ح�شور اجلل�شة الأوىل اأمام الهيئة واملقرر 

عْقُدها يوم الأربعاء املوافق 19 يونيو 2019 ال�شاعة ١:١٥ ظهًرا، مبقر الغرفة، وعنوانها: بناية 

1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة  247، �شارع  البارك بالزا، الطابق الثالث، مبنى 

البحرين، وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات 

التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من 

املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

                          

 مدير الدعوى

  لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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اإعالن من جمل�ص تنظيم مزاولة املهن الهند�سية

تنبيه ملن يهمه الأمر

مبا له من �شالحيات مبوجب املادة احلادية ع�شرة فقرة رقم )1( من الالئحة التنفيذية 

2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية، ال�شادرة بقرار وزير  للقانون رقم )51( ل�شنة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

ليمتد(،  مكتب )جاكوب�س جيب  باأن  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  رئي�س جمل�س  يعلن    

�س لها  ترخي�س هند�شي )رقم: ف ب/96( – قد مت �شطبه من �شجل املكاتب الهند�شية  املرخَّ

مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين.

 وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 10 

يونيو 2019.

رئـي�ص جمل�ص تنظيم مزاولة املهن الهند�سية

 املهند�ص عبداملجيد الق�ساب

    

�شدر بتاريخ: 10 يونيو 2019م


