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 قانون رقم )12( ل�شنة 2019

 باملو�فقة على �ن�شمام مملكة �لبحرين �إىل وثيقة �إن�شاء 

�شندوق �لبيئة �لعاملية �ملعادة هيكلته

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

بعد الطالع على الد�شتور،

لة، ِوْفـقًا للتعديالت  وعلى وثيقة اإن�شاء �شندوق البيئة العاملية املعادة هيكلته ب�شيغتها املعدَّ

تها اجلمعية العمومية الثانية والثالثة والرابعة واخلام�شة ل�شندوق البيئة العاملية، والتي  التي اأقرَّ

اأ�شبح اآخرها �شاري املفعول بتاريخ 15 �شبتمرب 2014،

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

�ملادة �لأوىل

ُووِفَق على ان�شمام مملكة البحرين اإىل وثيقة اإن�شاء �شندوق البيئة العاملية املعادة هيكلته 

لة حتى 15 �شبتمرب 2014، واملرافقة لهذا القانون. ب�شيغتها املعدَّ

�ملادة �لثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شـه – تنفيذ اأحكام هذا القانـون، وُيعمل 

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

 

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�شى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 16 �شوال 1440هـ

الموافق: 19 يونيـو 2019م
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 قانون رقم )13( ل�شنة 2019

مة لأن�شطة �لدول  باملو�فقة على �لن�شمام �إىل معاهدة �ملبادىء �ملنظِّ

 يف ميد�ن ��شتك�شاف و��شتخد�م �لف�شاء �خلارجي

مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�شماوية �لأخرى

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

بعد الطالع على الد�شتور،

الف�شاء  وا�شتخدام  ا�شتك�شاف  ميدان  يف  الدول  لأن�شطة  مة  املنظِّ املبادىء  معاهدة  وعلى 

اخلارجي، مبا يف ذلك القمر والأجرام ال�شماوية الأخرى، التي اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة مبوجب قرارها 2222 )د-21( املوؤرخ 19 يف كانون الأول/ دي�شمرب 1966، 

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

 

�ملادة �لأوىل

ا�شتك�شاف  ميدان  يف  الدول  لأن�شطة  مة  املنظِّ املبادىء  معاهدة  اإىل  الن�شمام  على  ُووِفق 

اعتمدتها  التي  الأخرى،  ال�شماوية  والأجرام  القمر  الف�شاء اخلارجي، مبا يف ذلك  وا�شتخدام 

الأول/  كانون   19 يف  املوؤرخ  )د-21(   2222 قرارها  مبوجب  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

دي�شمرب1966، واملرافقة لهذا القانون.

 

�ملادة �لثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل 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�شى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 16 �شوال 1440هـ

الموافق: 19 يونيو 2019م
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 مر�شوم رقم )45( ل�شنة 2019

 بتعديل بع�ض �أحكام �ملر�شوم رقم )22( ل�شنة 2016

باإعادة تنظيم مكتب �لنائب �لأول لرئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  مكتب  تنظيم  باإعادة   2016 ل�شنة   )22( رقم  املر�شوم  وعلى 

الوزراء،

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ُتلغى الفقرة )2( من املادة الأوىل من املر�شوم رقم )22( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم مكتب 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء.

�ملادة �لثانية

على النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�شى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �شلمان �آل خليفة

�لنائب �لأول لرئي�ض مجل�ض �لوزر�ء

 �شلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 10 �شـوال 1440هـ

المـوافق: 13 يــونيـو 2019م
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وز�رة �لعدل و�ل�شئون �لإ�شالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )45( ل�شنة 2019

ني بتعيني ُكتَّاب �لعدل �خلا�شِّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1971 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن 

لة بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009، التوثيق، املعدَّ

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال والتزامات وجزاءات 

كاتب العدل اخلا�س للقيام باأعمال التوثيق،

باإجراءات حْظر ومكافحة  املتعلقة  ب�شاأن اللتزامات   2017 ل�شنة  القرار رقم )77(  وعلى 

اخلا�س  العدل  وكاتب  امل�شاعد  ق  واملوثِّ العدل  كاتب  اأعمال  يف  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�ْشل 

و�شوابط التدقيق والرقابة عليها،

وعلى القرار رقم )91( ل�شنة 2017 ب�شاأن تعديل ر�شوم التوثيق،

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

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعيَّ كاتب عْدل خا�شًا باللغة العربية كلٌّ من:

1- خديجة عبدالح�شين اأحمد.

2- منال علي عبا�س �شاحي.

3- �شالح من�شور الن�شابة.

4- ح�شين عقيل يو�شف.

5- اآمال اأحمد العبا�شي.

6- فاتن عبداهلل الحداد.

�ملادة �لثانية

ُيعيَّ كاتب عْدل خا�شًا باللغة الإجنليزية كلٌّ من:

1- فوزان خليفة بوفر�شن.

2- دعاء جعفر اآل م�شاعد.
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3- �شيرين �شفوت حنفي.

4- حوراء عبدالر�شا ال�شيخ.

�ملادة �لثالثة

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

اجلريدة الر�شمية.

 وزير �لعدل 

 و�ل�شئون �لإ�شالمية و�لأوقاف

 خالد بن علي بن عبد �هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 10 �شوال 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 13 يـونيـو 2019م
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وز�رة �لعدل و�ل�شئون �لإ�شالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )49( ل�شنة 2019

 بتحديد دعاوى �ملطالبات �ل�شغرية 

�لتي يتم �إد�رتها عن طريق �إد�رة �لدعوى بالو�شائل �لإلكرتونية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

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

ل�شنة 1971، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )7( مكررًا منه،

ال�شادرة  الإلكرتونية،  بالو�شائل  ال�شغرية  املطالبات  دعاوى  اإدارة  اإجراءات  لئحة  وعلى 

بالقرار رقم )34( ل�شنة 2019،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

اإدارة الدعوى بالو�شائل  اإدارتها عن طريق  تعد من دعاوى املطالبات ال�شغرية والتي يتم 

ـاًل للحكومة  الإلكرتونية، دعاوى املطالبات املالية التي تقام من جهاز ق�شايا الدولة ب�شفته ممثِّ

مبختلف وزاراتها واأجهزتها واإداراتها وموؤ�ش�شاتها وهيئاتها العامة، والتي تكون من اخت�شا�س 

املحكمة ال�شغرى، ويكون �شند املطالبة بها فواتري، على اأْن تراعى يف ذلك الأحكام املن�شو�س 

ال�شادرة  الإلكرتونية،  بالو�شائل  ال�شغرية  املطالبات  دعاوى  اإدارة  اإجراءات  لئحة  يف  عليها 

بالقرار رقم )34( ل�شنة 2019.

�ملادة �لثانية

يف  لن�َشِره  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العدل  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

 وزير �لعدل 

 و�ل�شئون �لإ�شالمية و�لأوقاف

 خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

                                                                                          

�شدر بتاريخ:17 �شـوال 1440هـ

الـمــوافــــــــق: 20 يـونيو  2019م
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وز�رة �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )119( ل�شنة 2019

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار بعد �لتق�شيم يف منطقة �حلد - جممع 113

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 بقواني 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،

قرر �لآتي:

مادة )1(

 ،113 جممع  احلد  مبنطقة  الكائن  التق�شيم،  بعد   01010616 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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 )SP( ومناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )RA( اأ ال�شكن اخلا�س  اإىل ت�شنيف مناطق 

ومناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(، ِوْفـقًا ِ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�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 21 رم�شان 1440هـ 

الـمــــوافــــــق: 26 مـايــــــــو 2019م
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وز�رة �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )121( ل�شنة 2019

 بتعديل �ملادة )2( من �ل�شرت�طات �لتنظيمية �لتي تطبق على

�مل�شاريع �لإ�شكانية �ل�شادرة بالقر�ر رقم )76( ل�شنة 2018

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

ل بالقانون  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1976 يف �شاأن الإ�شكان، املعدَّ

رقم )7( ل�شنة 2009،

1977، وتعديالته،  ل�شنة  باملر�شوم بقانون رقم )13(  ال�شادر  املباين  وعلى قانون تنظيم 

وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

ل بالقانون رقم  وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، املعدَّ

)6( ل�شنة 2005،

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

وعلى قانون الت�شجيل العقاري ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة 2013،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  الإ�شكانية  امل�شاريع  على  تطبَّق  التي  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

)76( ل�شنة 2018، 

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

امل�شاريع  على  تطبَّق  التي  التنظيمية  ال�شرتاطات  من   )2( املادة  من  )اأ(  الفقرة  تلغى 

الإ�شكانية ال�شادرة بالقرار رقم )76( ل�شنة 2018.

�ملادة �لثانية

التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  البلديات  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

                                             

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 رم�شان 1440هـ

الــمـــوافــــــق: 28 مــايــــــــو 2019م
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وز�رة �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )124( ل�شنة 2019

 ب�شاأن تغيري ت�شنيف عدد من �لعقار�ت يف منطقة مدينة خليفة/ �لنعميات -

جممع 957 

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 بقواني 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،

قرر �لآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة مدينة خليفة/ النعميات جممع 957، اإىل ت�شنيف 
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ق  القرار، وتطبَّ لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفـقًا   )RA( اأ ال�شكن اخلا�س  مناطق 

عليها 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�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 6 �شـوال 1440هـ 

الـمـــوافـــــــق: 9 يــونيـو 2019م
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وز�رة �شئون �ل�شباب و�لريا�شة

 قر�ر رقم )54( ل�شنة 2019 

بتعيني جمل�ض �إد�رة جلمعية بيوت �ل�شباب �لبحرينية

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته،

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018،

 وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية بيوت ال�شباب البحرينية ال�شادر بالقرار رقم )15( ل�شنة 

2018، وبخا�شة املادة )16( منه،  

وعلى القرار رقم )16( ل�شنة 2016 ب�شاأن اإعادة ت�شجيل جمعية بيوت ال�شباب البحرينية 

بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

ال�شباب  بيوت  جلمعية  اإدارة  جمل�س  تعيي  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )17( رقم  القرار  وعلى 

البحرينية،

وعلى تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية ل�شنة ) 2018 - 2019(،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن جمل�س اإدارة جلمعية بيوت ال�شباب البحرينية ملدة عامي، برئا�شة ال�شيدة هادية فتح  ُيعيَّ

اهلل حممد فتح اهلل، وع�شوية كلٍّ من:

نائب الرئي�س 1- رنا عبدالغفار العلوي   

اأمين ال�شر 2- فاطمة عبدالإله القا�شمي   

اأمينًا ماليًا 3- بروين اأنور عبدالرحمن   

ع�شوًا 5- فجر طالل مفيز    

ع�شوًا 6- في�شل عي�شى الخياط   

�ملادة �لثانية

رة لمجل�س الإدارة في النظام الأ�شا�شي  ـن الخت�شا�شات المقرَّ تكون لمجل�س الإدارة المعيَّ
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والأندية  الجمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفقًا  اأمورها،  وت�شريف  �شئونها  اإدارة  ويتولى  للجمعية، 

الخا�شة،  والموؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  في  العاملة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية 

للنظام  النموذجية  والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر 

والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  الخا�شعة  ال�شبابية  والهيئات  للمراكز  الأ�شا�شي 

ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

�ملادة �لثالثة

ال�شباب  بيوت  جلمعية  اإدارة  جمل�س  تعيي  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )17( رقم  القرار  يلغى 

البحرينية، كما يلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

�ملادة �لر�بعة  

على املعنيي بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير �شئون �ل�شبــاب و�لريـا�شـة

 �أمين بن توفيـق �ملوؤيـد

�شدر بتاريخ: 14 �شوال 1440هــ            

الـمـــوافـــــــق: 17 يونيــو 2019م



العدد: 3424 – الخميس 20 يونيو 2019

65

م�شرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )38( ل�شنة 2019

 ب�شاأن �إلغاء ترخي�ض �شركة ��شتثمار - �لفئة 3  

لـ)ديلويت كوربوريت فاينان�ض ليمتد(

 

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، 

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

املركزي وتعديالتها،

وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُيلغى ترخي�س �شركة ا�شتثمار - الفئة 3 لـ)ديلويت كوربوريت فاينان�س ليمتد( املمنوح بتاريخ 

24 فرباير 2011 وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 77822.

مادة )2(

       يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�َشر في الجريدة الر�شمية.

حمافظ م�شرف �لبحرين �ملركزي

  ر�شيد حممد �ملعر�ج

                                                                       

�شدر بتاريخ: 13 �شـوال 1440هـ  

الـمــــوافــــــق: 16 يـونيــو 2019م
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م�شرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )39( ل�شنة 2019

 ب�شاأن �إلغاء ترخي�ض �شركة م�شاِندة للقطاع �ملايل

 لـ)موين �أون دمياند )مود( �لبحرين ذ.م.م(

 

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، 

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

املركزي وتعديالتها،

وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُيلغى ترخي�س �شركة م�شاِندة للقطاع املايل لـ)موين اأون دمياند )مود( البحرين ذ.م.م( 

املمنوح بتاريخ 20 اأكتوبر 2008 وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 69732.

مادة )2(

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

حمافظ م�شرف �لبحرين �ملركزي

  ر�شيد حممد �ملعر�ج

                                                                       

�شدر بتاريخ: 13 �شوال 1440هـ  

الـمــــوافــــــق: 16 يـونيـو 2019م
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�إعالن

عماًل بحكم املادة )48( من قانون املحاماة ال�شادر بالقانون رقم )26( ل�شنة 1980 

وتعديالته، ين�شر هذا الإعالن:

�لدعوى �لتاأديبية رقم: 2/تاأديب/2019

�لمقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�شد: المحامي را�شد حمد محمد الجار.

الآتي:  القرار   2019/3/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  املحامي  تاأديب  اأ�شدر جمل�س 

اجلدول". من  نهائيًا  املحو  بعقوبة  عليه  املدعى  املحامي  "معاقبة 

جمل�ض تاأديب �ملحامني

�إعالن من جمل�ض تاأديب �ملحامني
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�إعالن �شطب وكالة جتارية

باأنه قد مت �شطب قيد  وال�شياحة  التجارية بوزارة ال�شناعة والتجارة  الوكالت  ُيفيد ق�شم 

الوكالة التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

7528رقم قيد الوكالة

ل وجن�شيته  ا�شم املوكِّ

وعنوانه

)HASAN MOHAMMED JAWAD & SONS BSC C(

Bahraini

Flat / Shop No: 0 Building: 29 Road/Street: 18 Block: 518

P.O.BOX 430 

ا�شم الوكيل وعنوانه

)KUWAIT FOOD COMPANY AMERICANA(

P.O BOX 5087 SAFAT, KUWAIT
بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Foodstuffs

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

AMERICANA

دة املدةمدة الوكالة غري حمدَّ

لة�شبب ال�شطب طلب ال�شركة املوكِّ

2019/5/26تاريخ ال�شطب

�إعالنات �شطب وكالت جتارية
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�إعالن �شطب وكالة جتارية

باأنه قد مت �شطب قيد  وال�شياحة  التجارية بوزارة ال�شناعة والتجارة  الوكالت  يفيد ق�شم 

الوكالة التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

2501رقم قيد الوكالة

ل وجن�شيته  ا�شم املوكِّ

وعنوانه

)HASAN MOHAMMED JAWAD & SONS BSC )C

Bahraini

Flat/Shop No: 0 Building: 29 Road/Street: 18 Block: 518

P.O.BOX 430 

ا�شم الوكيل وعنوانه

AJINOMOTO )MAL AYSIA( BERHAD

6 1/2 miles , Simpang Salak , South Baharu, Kuala Lumpur, 
Malaysia

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Foodstuffs

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

Ajino Moto

دة املدةمدة الوكالة غري حمدَّ

�شبب ال�شطب

ا�شتنادًا للمادة 19 من قانون الوكالة التجارية رقم )10( ل�شنة 1992 واملتمثل يف 

تخلُّف اأحد �شروط القيد 

2019/6/1تاريخ ال�شطب
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 وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة و�ل�شياحة

�إعالنات مركز �مل�شتثمرين

�إعالن رقم )516( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

�إىل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإم اإ�س اأدفايزوري �شيرف�شيز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 117635، طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع ب�شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )اإم اإ�س للمحا�شبة �س.�س.و(، 

المملوكة لل�شيد/ مجيد مراد ح�شن �شاجي، البالغ راأ�شمالها مبلغًا مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني.

�إعالن رقم )517( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  تكنولوجي(،  جنري�شن  )ِنْك�ْشت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ح�شن،  علي  اأكبر  اأفالطون 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  64358-2، طالبًا  القيد رقم  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: علي اأفالطون اأكبر علي ح�شن، 

.MOHAMMED SHAHABUDDIN JUNAIDو

 �إعالن رقم )518( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

�إىل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مطعم �شتاي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 100389، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 

األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )اأبناء را�شد الكوهجي القاب�شة ذ.م.م(.
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�إعالن رقم )519( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد

 

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

والر�شاقة(،  للتجميل  �شيك  �شمر  )مركز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  مرهون،  عبدالر�شا  اأحمد 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 102719، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

�إعالن رقم )520( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة 

�إىل موؤ�ش�شة فردية

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فانو لمناولة الب�شائع ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 97794، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ يو�شف حمد 

محمد المقلة، وتكليف ال�شيد/ عي�شى عبا�س جا�شم نا�شر �شاهين بمبا�شرة اإجراءات التحويل.

�إعالن رقم )521( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

اإليه مكتب المحامي  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

الألمنيوم(،  لتجارة  )بل�س  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عن  نيابة  عبدالوهاب،  عبداللطيف  زهير 

اإلى �شركة ذات  86104-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

 RAMLA:1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح ال�شركة مملوكة لكل من م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

.EYYANITHARA KUMARADAS SANTHOSH KUMAR و ،ISA ALI HUSAIN MAKI ALASFOOR

�إعالن رقم )522( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد

�إىل �شركة ت�شامن 

 

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

الم�شجلة بموجب  العقارية �س.�س.و(،  ا�شم )البيداء  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  الزعال، مالك �شركة  محمد 

القيد رقم 125644-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 
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50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأحمد محمد الزعال، واآمنة اأحمد علي العبداهلل.      

�إعالن رقم )523( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

�إىل فرع من فروع �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة �أخرى 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مطعم قوزيل ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 109982، طالبين 

 ،988074 القيد رقم  الم�شجلة بموجب  اأخرى،  اإلى فرع من فروع �شركة ذات م�شئولية محدودة  ال�شركة  تحويل 

المملوكة لكل من: كاظم عي�شى اأحمد ال�شعيد، و�شبير علي ظفر.

�إعالن رقم )524( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

�إىل �شركة ذ�ت م�شئوليه حمدودة 

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

نور اهلل حبيب عبدالعزيز الأن�شاري، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية التي تحمل ا�شم )داداباي 

عقارات �س.م.ب/ مققلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 49266-2، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك 

بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح 

مملوكة لكل من: عبا�س اأحمد علي داداباي، وقطب الدين عبا�س اأحمد علي داداباي، وحاتم عبا�س اأحمد علي 

داداباي،  واإليفيا عبا�س اأحمد علي داداباي.     

�إعالن رقم )525( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

اإيروين  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

�س.�س.و(،  ا�شتوديو  ديزاين  اإيرينو  )اإيروين  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اإيرينو،  األفاريز 

اإلى �شركة ذات  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  115702-1، طالبًا تغيير  القيد رقم  الم�شجلة بموجب 

 1،000 وبراأ�شمال مقداره  ا�شتوديو ذ.م.م(،  اإيرينو ديزاين  اإيروين  التجاري )�شركة  ا�شمها  م�شئولية محدودة، 

)األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ERWIN ALVAREZ ERENO، وفوزية بيكم �شيد را�شد علي �شيد 

اأمير علي.

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.



العدد: 3424 – الخميس 20 يونيو 2019

73

�إعالن رقم )526( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

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

علي ال�شفار، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نيكوبول اإك�شبر�س لل�شحن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

68841، 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: ح�شن �شعيد علي ال�شفار، ومكي ح�شن ر�شي محمد 

اآل �شبيل.        

�إعالن رقم )527( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

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

الم�شجلة  موتور(،  )بريمير  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  المرباطي،  محمود  ح�شن  يو�شف  اأحمد 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1-87276 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، براأ�شمال مقداره 30،000 )ثالثين األف( دينار بحريني، وي�شبح اأ�شمها التجاري )�شركة بريمير موتور 

ذ.م.م(، وتكون مملوكة لكل من �شميرة عبدالجبار محمود الكوهجي، واأحمد يو�شف ح�شن محمود المرباطي، 

وعبدالجبار اأحمد يو�شف المرباطي، وح�شن اأحمد يو�شف ح�شن محمود المرباطي، ويو�شف اأحمد يو�شف ح�شن 

محمود المرباطي، وعي�شى اأحمد يو�شف ح�شن محمود المرباطي، واأمينة اأحمد يو�شف ح�شن محمود المرباطي. 

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.

�إعالن رقم )528( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

�إىل موؤ�ش�شة فردية 

 

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )ما�شتر م�شلز(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 81156، طالبين تغيير ال�شكل القانوني 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لخديجة ميرزا من�شور ح�شين الزاكي. 

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.
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�إعالن رقم )529( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرعني من �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

الزعبي  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

)منية  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب  عن  نيابًة  ذ.م.م،  لـــال�شت�شارات  و�شركاه 

فرعًا  لي�شبحا   )3( ورقم   )1( رقم  الفرعين  تحويل  طالبًا   ،1-63126 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(، 

بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة القائمة الم�شماة )�شركة مجموعة الطاير ال�شرق الأو�شط ذ.م.م(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 1-53220.

�إعالن رقم )530( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

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

�شلمان علي خمي�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ن�شيم البحرين للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 12859، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

و الموالي،  اأحمد  عبداهلل  فتحية  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األــف(  )ع�شرون   20،000 مقداره 

BASHEER KUNNUMMAL، و KUNNUMMEL MUSTHAFA، و�شهزاد ب�شير.

�إعالن رقم )531( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

�إىل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد

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

 ،28538 ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مجوهرات الخاجة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

كوتور  اأنمار  ذ.م.م،  للخياطة  اأنمار  ذ.م.م،  اأنمار  دار  التالية:  بفروعها  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

األف( دينار بحريني،  100،000 )مائة  اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  ذ.م.م، وذلك بتحويلها 

وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اأ�شامة عبدالحميد عبداهلل الخاجة. 

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.

�إعالن رقم )532( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

�إىل �شركة ت�شامن

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في  ال�شركة 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )نيو كر�شتال للتنظيفات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

96060، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 10،000 

)ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عرفات محمد كاظم ح�شن اآل �شهاب، وال�شيد ح�شن 

�شعيد �شرف جواد.      

�إعالن رقم )533( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

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

عيد را�شد بوخما�س،  �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برادات الأمثل(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  

20152-8، طالبًا تحويل الفرع الثامن من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وتكون مملوكة 

.IAN MOHAN PADIYARلكل من: ح�شن عيد را�شد بوخما�س، و

�إعالن رقم )534( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

�إىل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد

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

تغيير  124052، طالبين  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للن�شاء(،  �شاين  واي  ا�شم )�شالون  تحمل  التي  الت�شامن 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد ا�شمها التجاري )�شركة �شالون واي �شاين 

اأني�س بن  لل�شيد/  اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة  5،000 )خم�شة  وبراأ�شمال مقداره  للن�شاء �س.�س.و(، 

من�شور بن م�شطفى �شحلي. 

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.

�إعالن رقم )535( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة ت�شامن

 

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

عبداهلل محمد النعيمي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )النعيمي لعناية ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 61941، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 
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2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: بدر ح�شن عبداهلل النعيمي، ومحمد خالد اأحمد ح�شن 

علي بوجيري.       

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.

�إعالن رقم )536( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

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

عبدالرحيم علي عبدالرحيم محمد الخدري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأزياء العبور(، الم�شجلة 

محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  والخام�س  والرابع  الثالث  فروعها  تحويل  طالبًا   ،22452 رقم  القيد  بموجب 

قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من طارق عبدالرحيم 

 ABDUL SAMAD و   ،ABDULRAHIMAN MOIDEEN IBRAHIM و  الــخــدري،  محمد  عبدالرحيم  علي 

.THEKKEVEETTIL

�إعالن رقم )537( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد

�إىل �شركة ت�شامن

اإليه بيكي�س ديمي�س،  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بيكي�س ديمي�س لإدارة الأعمال �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 

اإلى �شركة ت�شامن، وتكون مملوكة لكل من  108406، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها  رقم 

 BIKIS DEMES LAKEW، TENA GETAHUN NEGEWO، HABTAMU MOGES TESSEMA،BINIAM

.SOSNA BAYU JAMES و،GOITOM WELDEMICAEL
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��شتدر�ك

ا�شتنادًا اإىل خطاب الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ب�شاأن اخلطاأ 

د ملكافحة الِغـ�س التجاري لدول  املطبعي الوارد يف املادة )11( من القانون )النظام( املوحَّ

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، املواَفق عليه بالقانون رقم )12( ل�شنة 2018، الذي 

ُن�ِشر يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )3364( ال�شادر بتاريخ 3 مايو 2018،  فاإنه ُيعاد 

ن�شر املادة املذكورة على النحو الآتي: 

مادة )11(

يعاَقب باحلب�س )ال�شجن( مدة ل تزيد على �شنتي وبغرامة ل تقل عن )5000( خم�شة 

اأو ما يعادلها من عمالت دول املجل�س، ول تزيد على )1000،000(  اآلف ريال �شعودي 

العقوبتي  هاتي  باإحدى  اأو  املجل�س  دول  عمالت  من  يعادلها  ما  اأو  �شعودي  ريال  مليون 

كل َمن خالف اأحكام املواد )2(،)3(،)5(، والبندين )اأ- ب( من املادة )8( من هذا 

القانون )النظام(.

لذا لزم التنويه.

��شتدر�ك

ح قرار ال�شتمالك رقم )3( ل�شنة 2019 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، اخلا�س  ُي�شحَّ

با�شتمالك جزء من عقار ال�شيد/ حممد ال�شيخ اإ�شحاق عبدالرحمن العبا�شي، الكائن يف 

بحيث  الطرق،  تطوير  اأجل  من  امل�شتمَلك  و   ،03271345 العقار  برقم  اجلنوبية  ال�شهلة 

يكون قرار ال�شتمالك على جزء من العقار املذكور ح�شب املقدمة رقم 2015/4181 بدًل 

عن املقدمة رقم 2015/4184.


