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 قانون رقم )14( ل�صنة 2019

 بالت�صديق على االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين

 وحكومة دولة االإمارات العربية املتحدة

ب�صاأن اخِلْدمات اجلوية بني اإقليميهما وفيما وراءهما 

 

نحن حمد بن عي�صى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى التفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية املتحدة ب�شاأن 

14 نوفمرب  عة يف مملكة البحرين بتاريخ  اخِلْدمات اجلوية بني اإقليميهما وفيما وراءهما، املوقَّ

،2018

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

املادة االأوىل

ودق على التفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية املتحدة  �شُ

 14 بتاريخ  البحرين  مملكة  يف  عة  املوقَّ وراءهما،  وفيما  اإقليميهما  بني  اجلوية  اخِلْدمات  ب�شاأن 

نوفمرب 2018، واملرافقة لهذا القانون.

املادة الثانية

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

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

          

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 17 �شوال 1440هـ

الموافق: 20 يونيـو 2019م
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 قانون رقم )15( ل�صنة 2019

 بالت�صديق على اتفاقية اخِلْدمات اجلوية

بني حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار ال�صالم

نحن حمد بن عي�صى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى اتفاقية اخِلْدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار ال�شالم، 

عة يف البحرين بتاريخ 14 نوفمرب 2018، املوقَّ

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

املادة االأوىل

دار  بروناي  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  اجلوية  اخِلْدمات  اتفاقية  على  ودق  �شُ

عة يف البحرين بتاريخ 14 نوفمرب 2018، واملرافقة لهذا القانون. ال�شالم، املوقَّ

املادة الثانية

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

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

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 17 �شوال 1440هـ

الموافق: 20 يونيـو 2019م
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 مر�صوم بقانون رقم )16( ل�صنة 2019

بتعديل بع�ض اأحكام قانون اجلن�صية البحرينية لعام 1963

 

نحن حمد بن عي�صى اآل خليفة        ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اجلن�شية البحرينية لعام 1963، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )58( ل�شنة 2006 ب�شاأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية، وتعديالته،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا بالقانون االآتي:

املادة االأوىل

ُي�شتبدل بن�س املادة )10( من قانون اجلن�شية البحرينية لعام 1963، الن�س الآتي:

اجلن�شية  اإ�شقاط  الداخلية  وزير  عر�س  على  بناًء  الوزراء  جمل�س  من  م�شبب  بقرار  يجوز 

البحرينية عمن يتمتع بها يف اأي من احلالت الآتية:

1-  اإذا دخل الخدمة الع�شكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي ي�شدر 

له من حكومة مملكة البحرين بتركها.

 2- اإذا �شاعد اأو انخرط في خدمة دولة معادية.

 3- اإذا ت�شبب في الإ�شرار بم�شالح المملكة اأو ت�شرف ت�شرفًا يناق�س واجب الولء لها.

4- اإذا اأديـــن فـــي جريمة من الجرائم المن�شو�ـــس عليها في المواد مـــن )5( اإلى )9( و)12( 

و)17( من القانون رقم )58( ل�شنة 2006 ب�شاأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

املادة الثانية

من  املجتمع  حماية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )58( رقم  القانون  من  مكررًا   )24( املادة  ُتلغى 

الأعمال الإرهابية.
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املادة الثالثة

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 البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

ويل العهد نائب القائد االأعلى

النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 22 �شوال 1440هـ

الموافق: 25 يـونيـو 2019م
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 مر�صوم رقم )48( ل�صنة 2019

 باإن�صاء وت�صكيل جلنة متابعة تنفيذ االتفاقيات الثنائية 

عة بني حكومة مملكة البحرين   ومذكرات التفاهم املوقَّ

وحكومة جمهورية تركمان�صتان

نحن حمد بن عي�صى اآل خليفة          ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

املركزي،  تركمان�شتان  وم�شرف  املركزي  البحرين  م�شرف  بني  التفاهم  مذكرة  وعلى 

عة يف جمهورية تركمان�شتان بتاريخ 18 مار�س 2019، واملوقَّ

ب�شاأن  تركمان�شتان  جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  التفاهم  مذكرة  وعلى 

عة يف جمهورية تركمان�شتان بتاريخ 18 مار�س 2019، التعاون يف جمال الريا�شة، واملوقَّ

وعلى مذكرة التفاهم بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركمان�شتان للتعاون يف 

عة يف جمهورية تركمان�شتان بتاريخ 18 مار�س  جمال التعليم العام والتعليم الفني والتقني، واملوقَّ

،2019

حول  تركمان�شتان  جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  التفاهم  مذكرة  وعلى 

عة يف جمهورية تركمان�شتان بتاريخ 18 مار�س 2019، التعاون يف جمال ال�شياحة، واملوقَّ

حول  تركمان�شتان  جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  التفاهم  مذكرة  وعلى 

مار�س   18 بتاريخ  تركمان�شتان  جمهورية  يف  عة  واملوقَّ الإلكرتونية،  احلكومة  جمال  يف  التعاون 

،2019

حول  تركمان�شتان  جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  التفاهم  مذكرة  وعلى 

مار�س   18 بتاريخ  تركمان�شتان  جمهورية  يف  واملوقعة  الإلكرتونية،  احلكومة  جمال  يف  التعاون 

،2019

حول  تركمان�شتان  جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  التفاهم  مذكرة  وعلى 

عة يف جمهورية تركمان�شتان بتاريخ 18 مار�س 2019، تطوير التعاون يف جمال النقل، واملوقَّ

ب�شاأن  تركمان�شتان  جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  التفاهم  مذكرة  وعلى 

عة يف جمهورية تركمان�شتان بتاريخ 18 مار�س 2019، التعاون يف جمال الثقافة، واملوقَّ

وعلى مذكرة التفاهم بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركمان�شتان يف جمال 

عة يف جمهورية تركمان�شتان بتاريخ 18مار�س 2019، �شئون املراأة، واملوقَّ

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا باالآتي:

املادة االأوىل 

عة بني  املوقَّ التفاهم  الثنائية ومذكرات  تن�شاأ جلنة ت�شمى )جلنة متابعة تنفيذ التفاقيات 
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حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركمان�شتان(، وُي�شار لها فيما بعد بكلمة )اللجنة(، 

اآل خليفة، نائب رئي�س املجل�س الأعلى  ل برئا�شة �شمو ال�شيخ في�شل بن را�شد بن عي�شى  وت�شكَّ

للبيئة، وع�شوية كل من:

1- ممثل عن وزارة الخارجية.

2- ممثل عن وزارة الداخلية.

3- الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س.

4- ممثل عن وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

5- ممثل عن وزارة التربية والتعليم.

6- الرئي�س التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

7- ممثل عن وزارة الموا�شالت والت�شالت.

8- م�شاعد الأمين العام للمجل�س الأعلى للمراأة.

9- ممثل عن هيئة البحرين للثقافة والآثار.

10- ممثل عن م�شرف البحرين المركزي.

وعلى كل جهة من اجلهات ال�شابقة حتديد َمن ميثلها يف ع�شوية اللجنة، على األ يقل م�شتوى 

التمثيل عن درجة وكيل وزارة م�شاعد.

املادة الثانية

حكومة  بني  عة  املوقَّ التفاهم  ومذكرات  الثنائية  التفاقيات  تنفيذ  مبتابعة  اللجنة  تخت�س 

 18 عة يف جمهورية تركمان�شتان بتاريخ  مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركمان�شتان، واملوقَّ

مار�س 2019 حال �شريانها يف اململكة، مبا ي�شمن تعزيز وتطوير العالقات الثنائية بني البلدين، 

على  وللجنة  البحرين.  مملكة  يف  بها  املعمول  والأنظمة  القوانني  اأحكام  مع  يتوافق  مبا  وذلك 

الأخ�س ما يلي:

1- اقتراح الخطط والبرامـــج التف�شيلية الالزمة لتنفيذ التفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم 

ورْفِعها اإلى مجل�س الوزراء.

ـــق من قيام الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بتنفيـــذ اأحكام التفاقيات الثنائية،  2- التََّحقُّ

وما يقت�شيه التعاون بين البلدين في المجالت الواردة بمذكرات التفاهم.

3- اقتراح الأ�شاليب الالزمة لالرتقاء بالعالقات الودية بين البلدين والعمل على تعزيزها.   

املادة الثالثة

جتتمع اللجنة بناًء على دعوة من رئي�شها يف املكان والزمان اللذين يحددهما، وتختار اللجنة 

يف اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�س، يحل حمل الرئي�س حال غيابه.

ويكون اجتماع اللجنة �شحيحًا بح�شور اأغلبية الأع�شاء، على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو 

نائبه. 
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وُتـ�شِدر اللجنة قراراتها وتو�شياتها باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند الت�شاوي 

ح اجلانب الذي منه الرئي�س. يرجَّ

املادة الرابعة

للجنة - يف �شبيل اأداء عملها - اأن ت�شتعني مبن تراه منا�شبًا من ذوي اخلربة والخت�شا�س 

يف مو�شوع مطروح للبحث اأو املناق�شة، واأْن تدعَوه حل�شور اجتماعاتها لإبداء الراأي اأو امل�شورة، 

الت�شويت  اأن يكون له احلق يف  اأو تزويدها باملعلومات ال�شرورية ملبا�شرة اخت�شا�شاتها، دون 

على قرارات اللجنة.

املادة اخلام�صة

ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج اأعمالها ملجل�س الوزراء، تت�شمن القرتاحات والتو�شيات 

للنظر يف اعتمادها.

املادة ال�صاد�صة

ومعلومات  بيانات  تطلبه من  اللجنة مبا  تزويد  اململكة  املعنية يف  والأجهزة  الوزارات  على 

ودرا�شات لزمة ملبا�شرة اأعمالها.

املادة ال�صابعة

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�صى اآل خليفة

نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء

حممد بن مبارك اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 17 �شوال 1440هـ

الموافق: 20 يونيـو 2019م 
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وزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

 قرار رقم )50( ل�صنة 2019

ب�صاأن تنظيم احل�صابات الت�صغيلية للمراكز التابعة 

لوزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على  املر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1993 باإن�شاء �شندوق الزكاة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن جْمع املال لالأغرا�س العامة، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )47( ل�شنة 2014،

وعلى املر�شوم رقم )7( ل�شنة 2003 بتنظيم وزارة ال�شئون الإ�شالمية،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية،

قرر االآتي:

املادة االأوىل 

تعريفات

الوزارة: الوزارة المعنية بالعدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

الوزير: الوزير المعِنـي بالعدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

االإدارة المخت�صة: الإدارة المعنية بال�شئون الدينية واإدارة �شئون القراآن الكريم.

�س من الإدارة المخت�شة بح�شب القوانين والأنظمة. المركز: كل مركز اأو معهد مرخَّ

الح�صـــاب الت�صغيلي: الح�شاب الم�شرفـــي الذي تفتحه الإدارة المخت�شة للمركز لإيداع الأموال 

ـلة من عمليات الت�شغيل. المح�شَّ

املادة الثانية 

بالتوقيع  ل  اأحد امل�شارف املحلية، ويخوَّ للمركز يف  فْتـُح ح�شاب ت�شغيلي  لالإدارة املخت�شة 

عليه رئي�س اأو م�شرف املركز واإثنان من العاملني فيه على الأقل.

املادة الثالثة 

لالإدارة املخت�شة فْتـُح ح�شاب ت�شغيلي اإ�شايف للمركز بعد موافقة الوزير. 
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املادة الرابعة 

ل بالتوقيع على احل�شاب الت�شغيلي الآتي: ُي�شرَتط يف املخوَّ

اأن يكون بحريني الجن�شية.  -1

األ يقل عمره عن واحٍد وع�شرين عامًا.  -2

اأن يكون اأحد العاملين المنتِظمين في المركز.  -3

لين بالتوقيع على الح�شاب. األ تربطه عالقة قرابة باأحد المخوَّ  -4

اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلـــوك، واأن ل يكون قد ُحِكـــم عليه في جريمـــة مخلَّة بال�شرف   -5

والأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

املادة اخلام�صة 

تكون ال�شنة املالية للح�شابات الت�شغيلية من 1 يناير اإىل 31 دي�شمرب من كل عام. وُيِعد املركز 

قوائمه املالية وك�شوف ح�شاباته اخلتامية وير�شلها لالإدارة املخت�شة خالل مدة اأق�شاها ثالثة 

اأ�شهر من نهاية ال�شنة املالية، لتدقيقها ومراجعتها.

للقيام  معتَمد  قانوين  حما�شبة  مبكتب  ال�شتعانة  املخت�شة  لالإدارة  يحق  القت�شاء  وعند 

احل�شاب  من  التدقيق  ر�شوم  ُتدفع  اأن  على  للمركز،  الت�شغيلي  احل�شاب  على  التدقيق  باأعمال 

الت�شغيلي للمركز.

املادة ال�صاد�صة 

يلتزم املركز الذي يزيد ر�شيد ح�شابه الت�شغيلي يف نهاية ال�شنة املالية عن ع�شرة اآلف دينار 

بحريني بتدقيق ح�شاباته واعتمادها من مكتب حما�شبة قانوين معتَمد.

املادة ال�صابعة 

تعمل الإدارة املخت�شة على حتديث بيانات احل�شابات الت�شغيلية ملراكزها ب�شورة منتِظمة، 

IBAN، ا�شم امل�شرف،  وي�شمل ذلك: ا�شم احل�شاب الت�شغيلي، رقم احل�شاب امل�شريف الدويل 

لني بالتوقيع على احل�شاب واأرقامهم ال�شخ�شية. اأ�شماء املخوَّ

ثة ملكتب طلبات ترخي�س جْمع املال لالأغرا�س الدينية، م�شفوعة  ويتم اإر�شال البيانات املَحـدَّ

بالر�شيد اخلتامي للح�شاب يف 31 دي�شمرب، وذلك قبل تاريخ 30 يونيو من كل �شنة ميالدية.
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املادة الثامنة 

تغلق الإدارة املخت�شة احل�شاب الت�شغيلي يف الأحوال الآتية:

اإذا األِغي ترخي�س المركز.  -1

لين بالتوقيع. اإذا ثبتت اإ�شاءة ا�شتخدام الح�شاب من ِقـَبل المخوَّ  -2

ل الأموال املتبقية يف ح�شاب املركز اإىل ح�شاب �شندوق الزكاة، ويتم  ويف هذه احلالة حتوَّ

ال�شرف منه ِوْفق الآلية املتبعة بالتن�شيق مع مدير الإدارة املخت�شة.

املادة التا�صعة 

ل يجوز اإيداع التربعات يف احل�شاب الت�شغيلي، اإل باإذن كتابي من رئي�س مكتب قْيد طلبات 

ترخي�س جْمع املال لالأغرا�س الدينية.

املادة العا�صرة 

يقت�شر الإيداع يف احل�شاب الت�شغيلي على الإيرادات الآتية:

1- ر�شوم ت�شجيل الطالب.

2- الر�شوم الدرا�شية.

3- بيع الكتب.

4- ر�شوم الم�شاركة في الأن�شطة.

لة من الوزارة. 5- المبالغ المحوَّ

6- اأية اإيرادات اأخرى ترتبط بن�شاط المركز وتوافق عليها الإدارة المخت�شة.

املادة احلادية ع�صرة 

يلتزم املركز باإ�شدار اإي�شال ا�شتالم مقابل كل اإيراد، ويحتفظ به يف �شجالته ملدة ل تقل 

عن ثالث �شنوات.

املادة الثانية ع�صرة 

يجب اأن تكون م�شروفات املركز يف حدود الغر�س الذي اأن�شىء لأجله.
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املادة الثالثة ع�صرة

يجب على املركز الحتفاظ بر�شيد ورقي عن كل عملية �شْرف يقوم بها، ويحتفظ به يف 

�شجالته ملدة ل تقل عن ثالث �شنوات.

املادة الرابعة ع�صرة

ل يجوز يف جميع الأحوال اأن تزيد قيمة الُعـْهدة النقدية لدى املركز عن 1000 دينار.

املادة اخلام�صة ع�صرة 

على وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

                                                                       

                                                              

 وزير العدل 

 وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 �شـوال 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 19 يـونيـو  2019م
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وزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

 قرار رقم )51( ل�صنة 2019

ب�صاأن �صْطب حمامني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية و الأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س امل�شجل العام،

قـرر االآتي:

املادة االأوىل

اأ�شماوؤهم بالك�شف املرفق بهذا القرار من جدول قْيد املحامني؛  ُي�شَطب املحامون الواردة 

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

املادة )2(

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

يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير العدل 

 وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 �شـوال 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 25 يـونيــو 2019م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )49( ل�صنة 2019

 ب�صاأن الرتخي�ض باإن�صاء مركز بل�ض للتدريب ال�صحي

)موؤ�ص�صة تدريبية خا�صة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

والتدريبية اخلا�شة،

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

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة،

وعلى قرار اللجنة امل�شرَتكة يف جل�شتها رقم )163( املنعقدة بتاريخ 2019/5/15،

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة �شئون املعاهد املهنية،

قرر االآتي:

مادة )1(

با�شم  والتقني  املهني  للتدريب  اإن�شاء مركز  �شكر اهلل يف  لل�شيد/ عبداهلل حممد  �س  يرخَّ

)مركز بل�س للتدريب ال�شحي  Pulse Health Training Centre( حتت �شجل جتاري رقم )1-

98693(، ويقيَّد حتت قْيد رقم )7/م.ت.خ/2019(.

مادة )2(

َن�ْشِره يف اجلريدة  على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 29 رم�شان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 3 يـــونيــــــــو 2019م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )52( ل�صنة 2019

 ب�صاأن الرتخي�ض باإن�صاء مركز يونيون للتدريب 

)موؤ�ص�صة تدريبية خا�صة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

والتدريبية اخلا�شة،

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

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة،

وعلى قرار اللجنة امل�شرَتكة يف جل�شتها رقم )163( املنعقدة بتاريخ 2019/5/15،

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة التدريب واملعاهد املهنية،

قرر االآتي:

مادة )1(

�س لل�شيد/ ال�شادق عمر خلف اهلل عمر يف اإن�شاء مركز للتدريب الإداري والتجاري  يرخَّ

با�شم )مركز يونيون للتدريب  Union TRAINING CENTER( حتت �شجل جتاري رقم )1-

123416(، ويقيَّد حتت قْيد رقم )8/م.ت.خ/2019(.

مادة )1(

َن�ْشِره يف اجلريدة  على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 13 �شــوال 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 16 يونيـــو 2019م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )53( ل�صنة 2019

 ب�صاأن نْقل ملكية ترخي�ض مركز ملينيوم للتدريب

)موؤ�ص�صة تدريبية خا�صة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

والتدريبية اخلا�شة،

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

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة،

للتدريب  ملينيوم   مركز  باإن�شاء  الرتخي�س  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )81( رقم  القرار  وعلى 

)موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(،

م بتاريخ 30 �شبتمرب  وعلى ا�شتمارة طلب نْقـل ملكية ترخي�س موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة املقدَّ

،2018

وعلى ال�شجل التجاري رقم 29495-3 ال�شادر بتاريخ 30 يناير 2019،

قرر االآتي:

مادة )1(

ُتنقل ملكية ترخي�س مركز ملينيوم للتدريب )موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة( اإىل ال�شيد/ ه�شام 

اأحمد يو�شف اأحمد الع�شريي، مبوجب طلب نْقـل ملكية ترخي�س موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة املوؤرخ 

ل حتت قيد رقم )9/م.ت.خ/2019(. يف 30 �شبتمرب 2018، وي�شجَّ

مادة )2(

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

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 14 �شوال 1440هـ

الــمـــوافــــــق: 17 يـونيــو 2019م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )57( ل�صنة 2019

ب�صاأن تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت لنادي كريال �صاماجام 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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 رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 1991 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل نادي كريل �شاماجام،

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي كريل �شاماجام،

فيها  والثابتة   2019/6/17 املوؤرخة يف  الأهلية  املنظمات  اإدارة دعم  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

39(  من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة  خمالفات وجتاوزات النادي للمواد )30، 32، 33، 

اإدارة  جمل�س  انتخاب  وعدم  الإدارة،  وجمل�س  العمومية  اجلمعية  اجتماع  عقد  وعدم   ،1989

للنادي،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بنادي كريل �شاماجام،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر االآتي:

مادة )1(

 PLAVELIL  /ُيعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت لنادي كريل �شاماجام ملدة ثالثة اأ�شهر برئا�شة ال�شيد

V.P. RADHAKRISHNA ، وع�شوية كلٍّ من:
ANU THOMAS JOHN .1

BINU VELIYIL MATHEW .2

DILEESH KUMAR VALLIYAPARAMPIL .3

HAREESH MENON SUKUMARA .4

MANIYAN BIJU .5

PLAVELIL V.P. RADHAKRISHNA .6

 RAMANATHAN MADATHIL .7

SHANIL ERATTAKULAM .8

THALIAKATTIL JANARDHANAN .9

MOHANRAJ NAJARAJAN .10
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مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للنادي.

مادة )3(

على القائمني بالعمل يف النادي اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املوؤقت جميع اأموال النادي 

و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

مادة )4(

اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  ُيِعدُّ 

وتنظيم  وتطوير  لإ�شالحها،  ومقرتحاته  املا�شي،  العام  خالل  املالية  اأموره  مت�شمنًا  النادي، 

العمل به ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شهرين من تاريخ 

العمل بهذا القرار.

مادة )5(

يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحددة 

الوزارة، ويعر�س عليها تقريرًا  الأقل بعد موافقة  ب�شهر على  القرار  باملادة رقم )1( من هذا 

اًل عن حالة النادي. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ

والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفقًا  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

                                                                                         

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

                                                                                

�شدر بتاريخ: 22 �شوال 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 25 يونيـو 2019م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقـم )133( ل�صنة 2019

  ب�صاأن حظر ا�صترياد اأو ت�صدير اأو ت�صويق

)Steroid( اأو تداُول اأو بيـــع ال�صتريويد 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( مزاولة املهن 

البيطرية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( امل�شتح�شرات البيطرية 

بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

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

العمراين، وتعديالته،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

يف تطبيق اأحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن ُكـلٍّ منها، 

مامل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

الم�صتح�صـــر البيطـــري: مـــادة اأو تركيبـــة ُت�شتخَدم لعـــالج اأو وقاية الحيوان مـــن الأمرا�س، اأو 

ت�شخي�س حالت مَر�شية اأو اإرجاع اأو اإ�شالح اأو تغيير الوظائف الف�شيولوجية في الحيوان. 

بات الكيميائية  ر بيطري هرموني ينتمي اإلـــى مجموعة الُمَركَّ ال�صتيرويـــد )Steroid(: م�شتح�شَ

ال�شتيرويدية. 

الجهـــة المخت�صة: اإدارة الرقابـــة وال�شحة الحيوانية ب�شئون الزراعة في وزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراني.

املادة الثانية

اأنواعه  اأو بيع ال�شتريويد )Steroid( بكافة  اأو تداول  اأو ت�شويق  اأو ت�شدير  ُيحَظر ا�شترياد 

واأ�شكاله.

املادة الثالثة

املن�شاآت  اأمر  على  القائمني  اأو  الهيئات  اأو  املوؤ�ش�شات  اأو  ال�شركات  اأو  الأفراد  جميع  على 
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البيطرية )امل�شت�شفيات اأو العيادات اأو ال�شيدليات اأو امل�شتودعات الدوائية البيطرية اأو �شركات 

رات البيطرية(، اللتزام  رات البيطرية اأو موؤ�ش�شات اإنتاج وتداُول الأدوية وامل�شتح�شَ امل�شتح�شَ

 )Steroid(ـنات من ال�شتريويد باأحكام هذا القرار، وعليهم تبليغ اجلهة املخت�شة باأية كميات اأو عيِّ

تكون موجودة لديهم.

املادة الرابعة

اأحكام هذا  ـق من تنفيذ  ـَحـقُّ التَّ لني لدى اجلهة املخت�شة، ويف �شبيل  يكون للموظفني املخوَّ

القرار، دخول اأيٍّ من الأماكن التي يدخل ن�شاطها يف تطبيق اأحكامه، والقيام باأعمال التفتي�س 

و�شْبط املخالفات وحترير املحا�شر الالزمة، مع مراعاة الأحوال التي ُي�شتلَزم فيها اأْخذ الإذن 

 ،)Steroid( ـنات من ال�شتريويد من النيابة العامة، كما يكون لهم �شحب وحتريز اأية كميات اأو عيِّ

ـنات املبلَّـغ عنها من ِقـَبـل املخاطبني باأحكام هذا القرار.  مبا فيها الكميات والعيِّ

املادة اخلام�صة

اآخر،  قانون  اأيِّ  اأو  العقوبات  قانون  اأ�شد من�شو�س عليها يف  باأية عقوبة  الإخالل  مع عدم 

ُيعاَقـب كل َمن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف القانون رقم )19( ل�شنة 

2014 باملوافقة على قانون )نظام( امل�شتح�شرات البيطرية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية. 

املادة ال�صاد�صة

– تنفيذ  املعنية - كلٌّ فيما يخ�شه  البحرية واجلهات  والرثوة  للزراعة  الوزارة  على وكيل 

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

                                                               

                          

    وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�صام بن عبداهلل خلف                

�شدر بتاريخ: 15 �شوال 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 18 يونيـو 2019م
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وزارة �صئون ال�صباب والريا�صة

 قرار رقم )57( ل�صنة 2019

ب�صاأن تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت لنادي البحرين لل�صيارات

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 رقم )21( ل�شنة 

1989م وتعديالته،  

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1991 ب�شاأن ن�ْشر قْيـد وملخ�س النظام الأ�شا�شي لنادي البحرين 

لل�شيارات املعاد ت�شجيله باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي البحرين لل�شيارات،

انتخاب  عدم  واملت�شمنة  والرتاخي�س،  للرقابة  امل�شاعد  الوكيل  من  مة  املقدَّ املذكرة  وعلى 

جمل�س اإدارة للنادي،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س، 

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت لنادي البحرين لل�شيارات ملدة عام، برئا�شة ال�شيخ اأحمد بن علي 

بن عبداهلل اآل خليفة، وع�شوية كل من:

1- ال�شيخ خليفة بن ح�شن بن علي اآل خليفة  نائبًا للرئي�س

2- عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل الحميدان  اأمينًا لل�شر 

3- ال�شيخ اأحمد بن �شلمان بن عبدالوهاب اآل خليفة   ع�شوًا

4- محمد �شالح �شالح العل�س    ع�شوًا

5- نواف ثابت اإبراهيم البلو�شي    ع�شوًا

6- اأحمد علي اأحمد القنا�س   ع�شوًا
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ع�شوًا 7- ن�شال اأحمد عبداهلل  الإ�شكافي   

ع�شوًا 8- عبداهلل ح�شن عبداهلل الرويعي   

ع�شوًا 9- نادر عبدالنور اإ�شماعيل   

املادة الثانية

الأ�شا�شي  النظام  يف  الإدارة  ملجل�س  رة  املقرَّ الخت�شا�شاُت  املعنيَّ  الإدارة  ملجل�س  تكون 

للنادي، ويتوىل اإدارة �شئونه وت�شريف اأموره، ِوْفقًا لأحكام 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 رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته، والالئحة النموذجية، والنظام الأ�شا�شي.

املادة الثالثة

على القائمني بالعمل بالنادي اأْن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املعنيَّ جميع اأموال النادي 

و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

املادة الرابعة

اأو�شاع  ب�شاأن  الريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  اإىل  م  يقدَّ تقريرًا  املعنيَّ  الإدارة  جمل�س  ُيِعدُّ 

به،  العمل  وتنظيم  لتطوير  ومقرتحاته  املا�شيني،  العامني  خالل  املالية  اأموره  نًا  مت�شمِّ النادي 

اإليها، وذلك خالل ثالثة  امل�شار  الأ�شا�شي  والنظام  النموذجية  والالئحة  القانون  ِوْفقًا لأحكام 

اأ�شهر من تاريخ �شدور هذا القرار.

املادة اخلام�صة

يبا�شر جمل�س الإدارة املعنيَّ فور �شدور هذا القرار فْتـح باب الع�شوية وح�شَرها وحتديد َمن 

تتوافر فيهم ال�شروط الالزمة لكت�شاب ع�شوية اجلمعية العمومية للنادي، على اأْن يقوم املجل�س 

بعد موافقة وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة بالدعوة لجتماع اجلمعية العمومية قبل نهاية مدته 

اًل عن حالة النادي. وتنتخب اجلمعية العمومية  ب�شهر على الأقل، واأْن يعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ

اأع�شاء  اإدارة جديدًا يف اجلل�شة ذاتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  جمل�س 

جمل�س الإدارة، وِفْقاً للقانون والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي للنادي امل�شار اإليهما.
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املادة ال�صاد�صة

التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  والرتاخي�س  للرقابة  امل�شاعد  الوكيل  على 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �صئون ال�صباب والريا�صة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 20 �شوال 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 23 يـونيـو 2019م
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اإعالن �صطب وكالة جتارية

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

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

10558رقم قيد الوكالة

ا�صم املوكل وجن�صيته 

وعنوانه

NALCO GULF LTD

BRITISH

18 grenville street, helier , jersey, je4 8px channel islands 
(u.k.)

يتيم للكيماويات ا�صم الوكيل 

دة املدةمدة الوكالة غري حمدَّ

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد 

2019/6/11تاريخ ال�صطب

ق�صم الوكاالت التجارية 

اإعالنات ب�صاأن �صطب وكاالت جتارية
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اإعالن �صطب وكالة جتارية

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

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

553 رقم قيد الوكالة

ا�صم املوكل وجن�صيته 

وعنوانه

SOCIETE DES MONTRES WEST END SA

SWISS

ROUATOPE 24, CP 109, CH-1912 LEYTRON, SWIT-
ZERLAND

الزيرة لل�شاعات والإك�ش�شوارات ا�صم الوكيل 

دة المدةمدة الوكالة  محدَّ

�صبب ال�صطب
استناداً للمادة )19( من قانون الوكالة رقم )10( لسنة 1992 والمتمثل في تخلُّف 

أحد شروط القيد
2019/6/11تاريخ ال�صطب

ق�صم الوكاالت التجارية 
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اإعالن �صطب وكالة جتارية

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

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

2056 رقم قيد الوكالة

ا�صم املوكل وجن�صيته 

وعنوانه

(MIDLAND ELECTRIC MANUFACTURING CO. (MEM

BRITISH

Birmingham B11, 3ez, England
 عبدالنبي حاجي علي حاجي ا�صم الوكيل 

دة املدةمدة الوكالة  غري حمدَّ

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�صطب

ق�صم الوكاالت التجارية 
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اإعالن �صطب وكالة جتارية

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

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

10570 رقم قيد الوكالة

ا�صم املوكل وجن�صيته 

وعنوانه

.STEINWEG HANDELS VEEM B.V

DUTCH

po box 1068, 3000 bb rotterdamthe netherlands
�شركه الزياين لل�شيارات ا�صم الوكيل 

دة املدةمدة الوكالة  حمدَّ

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد 

2019/6/11تاريخ ال�صطب

ق�صم الوكاالت التجارية 
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اإعالن �صطب وكالة جتارية

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

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

822 رقم قيد الوكالة

ا�صم املوكل وجن�صيته 

وعنوانه

.LRC PRODUCTS LTD

BRITISH

P.O BOX 177 - OLDHAM - OL1 3LR
�شركة موؤ�ش�شة جعفر حيدر رويان املحدودة ذ.م.م ا�صم الوكيل 

غري حمدَّدة املدةمدة الوكالة

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�صطب

ق�صم الوكاالت التجارية 
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اإعالن �صطب وكالة جتارية

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

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

5205 رقم قيد الوكالة

ا�صم املوكل وجن�صيته 

وعنوانه

ROLAND CORPORATION

JAPANESE

NAKAGAWA, HOSOE-CHO, INASA-GUN, SHI- ,2036-1
 ZUOKA 431-1304, JAPAN.C/O. shinto sangyo co. ltd., po

.box 1159, osaka 530-91, japan
متجر القمر موؤ�ش�شة ا�صم الوكيل 

بيان الب�صائع مو�صوع 

الوكالة
 music equpment

اال�صم التجاري والعالمات 

التجارية مو�صوع الوكالة
roland

دة املدةمدة الوكالة غري حمدَّ

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�صطب

ق�صم الوكاالت التجارية 
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اإعالن �صطب وكالة جتارية

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

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

2551 رقم قيد الوكالة

ا�صم املوكل وجن�صيته 

وعنوانه

THE H.D. LEE CO INC

AMERICAN

 TH FLOOR, 640 FIFTH AVENUE, NEW YORK. NEW 8
.YORK 10019 U.S.A

عبدالرزاق حممد يو�شف الكوهجي ا�صم الوكيل 

دة املدةمدة الوكالة غري حمدَّ

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد 

2019/6/11تاريخ ال�صطب

ق�صم الوكاالت التجارية
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اإعالن �صطب وكالة جتارية

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

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

11580رقم قيد الوكالة

ا�صم املوكل وجن�صيته 

وعنوانه

ARYA VAIDYA SALA KOTTAKKAL

INDIAN

 KOTTAKKAL. 676503, .ALAPPURAM, DIST. KERALA
INDIA

ا�صم الوكيل 

مركز كوتاكال للم�شاج 

 

دة املدةمدة الوكالة حمدَّ

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�صطب

ق�صم الوكاالت التجارية 
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اإعالن �صطب وكالة جتارية

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

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

1244 رقم قيد الوكالة

ا�صم املوكل وجن�صيته 

وعنوانه

.GENERAL ELECTRIC CO

AMERICAN

lexington avenue, new york, new york 10022, u.s.a 570
�شركه ال�شهم الذهبي ا�صم الوكيل 

 حمدَّدة املدةمدة الوكالة

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد 

2019/6/11تاريخ ال�صطب

ق�صم الوكاالت التجارية 
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اإعالن �صطب وكالة جتارية

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

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

5287 رقم قيد الوكالة

ا�صم املوكل وجن�صيته 

وعنوانه

T M S TRADING MERCHANDISING SERVICE

SWISS

p.o box : 1. 6207 nottwil /switzerland
متجر القمر موؤ�ش�شة ا�صم الوكيل 

بيان الب�صائع مو�صوع 

الوكالة
 music equpment

اال�صم التجاري والعالمات 

التجارية مو�صوع الوكالة
paiste cymbals

دة املدةمدة الوكالة غري حمدَّ

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد 

2019/6/11تاريخ ال�صطب

ق�صم الوكاالت التجارية 
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اإعالن �صطب وكالة جتارية

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

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

1268 رقم قيد الوكالة

ا�صم املوكل وجن�صيته 

وعنوانه

.YASHICA CO. LTD

JAPANESE

CHOME , JINGUMAE , SHIBUYA - KU 150, TO- 86 - 27
KYO, JAPAN

جا�شنمال واأولده �س.م.ب )مقفلة( ا�صم الوكيل 

 حمدَّدة املدةمدة الوكالة

بيان الب�صائع مو�صوع 

الوكالة
 Photographing Equipment tools

اال�صم التجاري والعالمات 

التجارية مو�صوع الوكالة
YASHICA

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�صطب

ق�صم الوكاالت التجارية 
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اإعالن �صطب وكالة جتارية

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

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

5640 رقم قيد الوكالة

ا�صم املوكل وجن�صيته 

وعنوانه

IBERIA, LINES AEREAS DE ESPANA S.A

SPANISH

vekazques130, madrid ,6 SPAIN
جت اإك�شرب�س ترافيل / موؤ�ش�شة اخلليج لال�شتثمار والتجارة ا�صم الوكيل 

غري حمدَّدة املدةمدة الوكالة

�صبب ال�صطب
ا�شتنادًا للمادة )19( من قانون الوكالة رقم )10( ل�شنة 1992 واملتمثل يف تخلُّف 

اأحد �شروط القيد 

2019/6/11تاريخ ال�صطب

ق�صم الوكاالت التجارية 
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اإعالن �صطب وكالة جتارية

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

التجارية املذكور تفا�شيلها اأدناه:

12201رقم قيد الوكالة

ا�صم املوكل وجن�صيته 

م�شنع اخلليج للمياه

QATARI

ا�صم الوكيل 

عقاب للمواد الغذائية 

بيان الب�صائع مو�صوع 

الوكالة
م�شروبات

اال�صم التجاري والعالمات 

التجارية مو�صوع الوكالة
jouf

دة املدةمدة الوكالة غري حمدَّ

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

ف اأحد �شروط القيد  تخلُّ

2019/6/11تاريخ ال�صطب

ق�صم الوكاالت التجارية 
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اإعالن �صطب وكالة جتارية

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

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

2056 رقم قيد الوكالة

ا�صم املوكل وجن�صيته 

وعنوانه

(MIDLAND ELECTRIC MANUFACTURING CO. (MEM

BRITISH

Birmingham B11, 3ez, England
 عبدالنبي حاجي علي حاجي ا�صم الوكيل 

دة املدةمدة الوكالة  غري حمدَّ

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�صطب

ق�صم الوكاالت التجارية 
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اإعالن �صطب وكالة جتارية

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

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

7726 رقم قيد الوكالة

ا�صم املوكل وجن�صيته 

وعنوانه

SIGMA PAINTS SAUDI ARABIA LTD

SAUDI

DAMMAM SAUDI ARABIA
�شكاي لين تريدجن كوربوري�شن ذ.م.م ا�صم الوكيل 

دة املدةمدة الوكالة  حمدَّ

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�صطب

ق�صم الوكاالت التجارية 
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اإعالن �صطب وكالة جتارية

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

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

8070رقم قيد الوكالة

ا�صم املوكل وجن�صيته 

.IRAN INSURANCE CO

IRANIAN

Fatemi Street, TEHRAN, IRAN 17
موؤ�ش�شة مريزا جعفر جهرمي ا�صم الوكيل 

دة املدةمدة الوكالة حمدَّ

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�صطب

ق�صم الوكاالت التجارية 
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 وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

اإعالنات مركز امل�صتثمرين

اإعالن رقم )538( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

�شلمان علي �شلمان المدوب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )داود �شلمان المدوب للمقاولت(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 39278 طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

 RAFAQATوبراأ�شمال مقداره 5،000 دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: داود �شلمان علي �شلمان المدوب، و

.HUSSAIN CHOUDHRY ABDUL GHANI

   

اإعالن رقم )539( ل�صنة 2019

 ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 

اإىل �صركة ت�صامن

 

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

اأحمد محمد الحمر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عبداهلل الحمر لالإن�شاء(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 4769، طالبًا تغيير �شكلها القانوني وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( 

دينار بحريني، واإدخال ال�شيدة/ زبيدة عبدالنور اإ�شماعيل ح�شين �شريكة في ال�شركة.

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 )540( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل فرع من �صركة )اأبك�ض للتطوير العقاري �ض.�ض.و(      

 

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 )اأبك�س جرين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 72323، 

طالبين تحويل ال�شركة المذكورة اإلى فرع ب�شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )اأبك�س للتطوير العقاري �س.�س.و(، 
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وبحيث ي�شبح راأ�شمال ال�شركة بعد التحويل مبلغًا مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة 

لل�شيد/ ماجد عبداهلل محمد عبدالرحمن الخان.  

اإعالن رقم )541( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

محمد بن �شند، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شند للهند�شة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم15060-

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

1،000 )األف( دينار بحريني،  وتكون مملوكة لكل من: �شلمان �شند محمد بن �شند، و�شركة )بن �شند القاب�شة 

المقفلة )�س.م.ب.م(.

اإعالن رقم )542( ل�صنة 2019

 ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

تاج دين كل  داد  اإياز اهلل  ا�شم )محمود  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  تاج دين كل محمد، مالك  داد  اإياز اهلل 

محمد(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 49276، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

اأ�شماوؤهم  التالية  واإدخال  بحريني،  دينار  واأربعمائة(  )األفان   2،400 وبراأ�شمال مقدره  م�شئولية محدودة،  ذات 

�شركاء فيها، وهم: زاهدة بروين غالم ر�شول كل محمد، فرح اأرم محمود اإياز تاج الدين، فايزة تب�شيم محمود 

اإياز تاج الدين، مديحة محمود اإياز اهلل داد تاج الدين، محمد محمود اإياز اهلل داد تاج الدين، وفاطمة محمود 

اإياز اهلل داد كل محمد.

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 )543( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مركز جنين لالإخ�شاب والك�شف الوارثي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 49699، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 
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وقدره 120،000 )مائة وع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شيخة �شالم عبدعلي العريِّ�س.      

اإعالن رقم )544( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ريتو(،  ا�شم )مقهى  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  القرا�شي،  يو�شف غالب 

46315-9، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

و  القرا�شي،  غالب  يو�شف  ابت�شام  مــن:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره 

     .TAFADZWA NASHO

        

اإعالن رقم )545( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل �صركة م�صاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �صركة ذات م�صئوليه حمدودة

 

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

بموجب  الم�شجلة  �ــس.م.ب.م(،  القاب�شة  للتنمية  التوفيق  )بيت  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

القيد رقم 72785، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها 

2،875،000 دينار بحريني، وت�شبح  التجاري )�شركة بيت التوفيق للتنمية القاب�شة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقدره 

مملوكة لكل من: �شالح عبداهلل كامل، عبداهلل بن �شالح بن عبداهلل كامل.

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 )546( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل �صركة م�صاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

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

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

)الإثمار  �شركة  لكل من:  مملوكة  وت�شبح  ونقدي،  بحريني عيني  دينار  10،000،000 )ع�شرة ماليين(  مقداره 

للتطوير المحدودة(، �شركة )ريوف القاب�شة ذ.م.م(. 
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اإعالن رقم )547( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

ح�شن �شملوه، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شياغه �شالي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  11029-

1، طالبا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وت�شبح مملوكة لكل 

.SUMERA TARIQو ،TARIQ MEHMOOD :من

                      

اإعالن رقم )548( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد

 

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

القيد  الم�شجلة بموجب  للنجارة(،  ال�شواري  ا�شم )ور�شة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  ح�شن �شكراهلل، مالك 

رقم 15893، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها وتكون مملوكة له، 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني. 

اإعالن رقم )549( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

�شالح عي�شى الخور �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مجوهرات الما�شة الزرقاء(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 1559-31، طالبًا تحويل الفرع رقم 31 من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وتكون مملوكة لكل من: في�شل �شالح عي�شى الخور، وفهد �شالح عي�شى من�شور الخور. 

اإعالن رقم )550( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ض الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه باجيرو جايا�شيكار 

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  التي تحمل ا�شم )جايا�شيكار مانجمنت �س.�س.و(،  الواحد  ال�شخ�س  مالك �شركة 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،120922
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 HEMA و ،BANGARU JAYA SHEKAR :مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من

 .JAYASHEKAR

اإعالن رقم )551( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد

 

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 )مركز دار الفوؤاد الطبي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

112114، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اأ�شامة فوؤاد قلد�س من�شور.   

اإعالن رقم )552( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ض الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

�شالم القطعان، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )القطعان للعقارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،115326 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 3،000 د.ب )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:عبده علي �شالم القطعان، 

وزكريا بن خالد بن �شالح باطوق. 

اإعالن رقم )553( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة بموجب  اإبراهيم(،  يو�شف  ا�شم )موؤ�ش�شة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأحمد، مالك  اإبراهيم �شيف 

القيد رقم 18511، طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة الم�شمى )�شتوديو اآل �شيف( اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: يو�شف اإبراهيم 

   .SHIRLY LAZAR و ،SAFARULLA ERAKKODAN و ،PRIMOS BEN YESUDAS شيف اأحمد، 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.
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اإعالن رقم )554( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل �صركة م�صاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد 

  

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

الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )عبداهلل خمي�س واأولده للمقاولت والتجارة �س.م.ب/ مقفلة(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 4272-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 800،000 )ثمانمائة األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عبداهلل علي محمد 

خمي�س. 

اإعالن رقم )555( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد

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

 ،71005 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  المحدودة ذ.م.م(،  ا�شم )رفنيون  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد ا�شمها التجاري )�شركة خلف 

حجير لإدارة الم�شاريع(، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ خلف حبيب يو�شف حجير. 

اإعالن رقم )556( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

اد العتيبي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خالد �شعد للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد  �شعد بن بجَّ

رقم 79264، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

و العتيبي،  اد  بجَّ بن  �شعد  بن  لكل من خالد  مملوكة  وت�شبح  بحريني(،  دينار  األف(  20،000 )ع�شرون  مقداره 

 .UMMER FAROOQUE KUNDUKAVIL

اإعالن رقم )557( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ض الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة )كي.
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بي. اإنتربراي�شيز �س.�س.و(، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأو كي لمحطات الوقود �س.�س.و(، 

اإلى �شركة ذات  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  105435-1، طالبًا تغيير  القيد رقم  الم�شجلة بموجب 

 10،000 م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة اأو كي لمحطات الوقود )�شلع( ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 

)ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من �شركة )كي. بي. اإنتربراي�شيز �س.�س.و(،  �شركة )المفزر 

لالأن�شطة المهنية والعلمية والتقنية ذ.م.م(.  

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 )558( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مطاعم كوجو ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 89822، 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(.

اإعالن رقم )559( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

82004-6، طالبًا  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  المواقع(،  ل�شيانة تجميل  القمة  ا�شم )دار  التي تحمل  الفردية 

تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 (

األف) دينار بحريني، واإدخال كل من خليف رم�شان المخلف وعبداهلل محمد �شليم �شريكين في ال�شركة.

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 )560( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  للمقاولت(،  مجيد  )اأبو  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  عي�شى،  محمد  نور  ح�شين  محمد 



العدد: 3425 – الخميس 27 يونيو 2019

142

بموجب القيد رقم 113338، طالبة تحويل  الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شمى )البوابة الزرقاء للتجارة( اإلى 

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

.NASIR MUHAMMAD WAKILمن: فاطمة محمد ح�شين نور محمد عي�شى، و

 

اإعالن رقم )561( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

القيد  الم�شجلة بموجب  القرى(،  اأم  ا�شم )�شيدلية  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  محمد ح�شين �شناعة، مالكة 

رقم 78319، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: تغريد محمد ح�شين �شناعة، وجميلة محمد 

ر�شاد اإبراهيم غزال.    

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 )562( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ض الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

95368، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني  الواحد التي تحمل ا�شم )�شيدلية تارجت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

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

مملوكة لكل من: حنان م�شطفى عبداللطيف محمد، ودعاء م�شطفى عبداللطيف محمد عبدربه، وي�شرا �شالح 

محمود عبدالفتاح. 

اإعالن رقم )563( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل فروع من �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

اإىل فروع يف موؤ�ص�صة 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 )بليزر لخدمة ال�شيارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 11863، 

طالبين تحويل الفروع اأرقام )4، 5، 11، 12، 13، 14، 15( من ال�شركة، اإلى فروع بالموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة 

)كراج الت�شامح(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 14322، ويقوم بمبا�شرة اإجراءات التحويل محمد فريد عبداهلل 
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عبدالرحمن ح�شاني.

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 )564( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

منظور ح�شين �شاه بيرزا مان �شاه محمد �شاه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دايموند بال�س لتنظيم 

ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبًا   ، رقــم119709  القيد  بموجب  الم�شجلة  الحفالت)، 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكونمملوكة لكل من: �شيد 

.MOHHMED SALIM ABDUL RAHIM MUSA SHEIKHمنظور ح�شين �شاه بيرزا مان �شاه محمد �شاه، و

اإعالن رقم )565( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد

 

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

عبيد الع�شكر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الفار�س الأ�شمر للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 97710، طالبًا تحويل  الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة والم�شمى )الفجر الجديد البحرينية( اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة للمالك نف�شه.

اإعالن رقم )566( ل�صنة 2019

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

�شكلها  تغيير  طالبًا   ،26210 رقــم  القيد  بموجب  الم�شجلة  العجالن(،  )بـــرادات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية 

دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شوؤولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  القانوني 

 YOUSUF MAYANKALATHILو  ،KUTTAN PARAMBATH ABDULLATHEEF من:  كل  واإدخال  بحريني، 

KUNHABDULLA، وFAIZAL THAYYIL �شركاء فى ال�شركة.

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.


