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 اأمر ملكي رقم )34( ل�صنة 2019

ل مركزين من املراكز الطبية عن قوة دفاع البحرين بف�صْ

 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى قانون قوة دفاع البحرين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002، 

وبناًء على اقرتاح القائد العام لقوة دفاع البحرين، 

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيف�شل املركزان التاليان عن قوة دفاع البحرين، وت�شري ب�شاأنهما القوانني والأنظمة التي 

تخ�شع لها املوؤ�ش�شات ال�شحية احلكومية، وهما: 

1.  مركز ال�شيخ محمد بن خليفة التخ�ش�شي للقلب.

2.  مركز البحرين لالأورام.

املادة الثانية 

ومركز  للقلب،  التخ�ش�شي  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ  ملركز  اأمناء  جمل�س  مبر�شوم  ل  ُي�شكَّ

البحرين لالأورام. 

املادة الثالثة 

على رئي�س جمل�س الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء - كٌل فيما يخ�شه - 

تنفيذ اأمرنا هذا، وُيعمل به اعتبارًا من تاريخ 2020/1/1، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 27 �شوال 1440هـ

الموافق: 30 يـونيـو 2019م
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 اأمر ملكي رقم )35( ل�صنة 2019

 ب�صاأن تنظيم عالقة قوة دفاع البحرين

مع املجل�س الأعلى لل�صحة و�صندوق ال�صمان ال�صحي

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون قوة دفاع البحرين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002،

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

)2( منه،

وعلى الأمر امللكي رقم )31( ل�شنة 2010 باإن�شاء م�شت�شفى امللك حمد،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ال�شحي  ال�شمان  لقانون  اخلا�شعة  احلكومية  ال�شحية  واملراكز  املوؤ�ش�شات  كافة  تلتزم 

ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018، بتقدمي اخِلـْدمات ال�شحية ملنت�شبي قوة دفاع البحرين 

�َشرهم على نفقة الدولة، وعلى نحو ما هو مقرر يف ذلك القانون.
ُ
واأفراد اأ

املوؤ�ش�شات  تلك  يف  �َشرهم 
ُ
اأ واأفراد  الدفاع  قوة  منت�شبي  عالج  اإجراءات  بتنظيم  وي�شدر 

واملراكز ال�شحية قرار من املجل�س الأعلى لل�شحة بناًء على موافقة اللجنة الطبية العليا يف قوة 

دفاع البحرين، على اأْن يراعى يف جميع الأحوال عدم َتعاُر�س ذلك مع القوانني والأنظمة املعمول 

ب مراعاتها ب�شاأنها. ية املتوجَّ رِّ بها يف قوة الدفاع وال�شِّ

املادة الثانية 

يتم تنظيم عالج منت�شبي وزارة الداخلية واحلر�س الوطني وجهاز الأمن الوطني واملدنيني 

)امل�شت�شفى  البحرين  دفاع  لقوة  التابعة  الع�شكرية  امل�شت�شفيات  يف  واملقيمني  املواطنني  من 

الع�شكري، م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي( ِوْفقًا لقرار ي�شدر من اللجنة الطبية العليا يف قوة 

الدفاع وبالتن�شيق مع املجل�س الأعلى لل�شحة، على اأْن يلتزم �شندوق ال�شمان ال�شحي و�شركات 

ال�شحي  ال�شمان  قانون  يف  مقرر  هو  ما  ح�شب  وذلك  العالج،  تكاليف  بدفع  املعنية  التاأمني 

مع  يتعار�س  ل  ومبا  ال�شادرة مبقت�شاه،  والقرارات   2018 ل�شنة  رقم )23(  بالقانون  ال�شادر 

قوانني واأنظمة قوة دفاع البحرين.
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املادة الثالثة 

على رئي�س جمل�س الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء - كل فيما يخ�شه - 

تنفيذ اأمرنا هذا، وُيعمل به من تاريخ 2020/1/1، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 27 �شوال 1440هـ

الموافق: 30 يـونيــو 2019م
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 اأمر ملكي رقم )36( ل�صنة 2019

�صي  بتعيني اأع�صاء يف جمل�س مفوَّ

املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء   2014 ل�شنة   )26( رقم  القانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2016،

وعلى الأمر امللكي رقم )17( ل�شنة 2017 بتحديد �شوابط تعيني اأع�شاء جمل�س املفوَّ�شني 

يف املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان،

�شي املوؤ�ش�شة الوطنية  وعلى الأمر امللكي رقم )23( ل�شنة 2017 بتعيني اأع�شاء جمل�س مفوَّ

حلقوق الإن�شان،

وبناًء على امل�شاورات مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين ذات العالقة،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

�شي املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان كلٌّ من: ـن يف جمل�س مفوَّ ُيعيَّ

غًا ع�شوًا متفرِّ 1. الدكتورة فوزية �شعيد ال�شالح   

غًا ع�شوًا متفرِّ 2. خالد عبدالعزيز ال�شاعر   

غًا ع�شوًا متفرِّ 3. الدكتور مال اهلل جعفر الحمادي 

ع�شوًا من ال�شلطة الت�شريعية ار اأحمد البناي  4. عمَّ

وتكون مدة ع�شويتهم لنهاية مدة املجل�س احلايل.

املادة الثانية

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 27 �شوال 1440هـ

الموافق: 30 يـونيــو 2019م
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 قانون رقم )17( ل�صنة 2019

 باملوافقة على الن�صمام اإىل اتفاقية امل�صئولية الدولية 

ِدثها الأج�صام الف�صائية عن الأ�صرار التي ُتْ

 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

التي  الف�شائية،  الأج�شام  ُتـْحـِدثها  التي  الأ�شرار  عن  الدولية  امل�شئولية  اتفاقية  وعلى 

اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة مبوجب قرارها 2777) د-26( املوؤرخ يف 29 ت�شرين 

الثاين/ نوفمرب 1971،

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

املادة الأوىل

الأج�شام  ُتـْحـِدثها  التي  الأ�شرار  عن  الدولية  امل�شئولية  اتفاقية  اإىل  الن�شمام  على  ُووِفق 

الف�شائية، التي اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة مبوجب قرارها 2777) د-26( املوؤرخ 

يف 29 ت�شرين الثاين/ نوفمرب 1971، 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�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

     

   ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 27 �شـوال 1440هـ

الموافق: 30 يـونيــو 2019م



العدد: 3426 – الخميس 4 يوليو 2019

10



العدد: 3426 – الخميس 4 يوليو 2019

11



العدد: 3426 – الخميس 4 يوليو 2019

12



العدد: 3426 – الخميس 4 يوليو 2019

13



العدد: 3426 – الخميس 4 يوليو 2019

14



العدد: 3426 – الخميس 4 يوليو 2019

15



العدد: 3426 – الخميس 4 يوليو 2019

16



العدد: 3426 – الخميس 4 يوليو 2019

17



العدد: 3426 – الخميس 4 يوليو 2019

18



العدد: 3426 – الخميس 4 يوليو 2019

19



العدد: 3426 – الخميس 4 يوليو 2019

20

 قانون رقم )18( ل�صنة2019 

 بالت�صديق على التفاقية بني حكومة مملكة البحرين 

وحكومة اململكة العربية ال�صعودية يف جمال ِخـْدمات النقل اجلوي

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

بعد الطالع على الد�شتور،

جمال  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  التفاقية  وعلى 

ـعة يف مدينة املنامة يف ال�شاد�س من �شهر ربيع الأول لعام 1440هـ  ِخـْدمات النقل اجلوي، املوقَّ

املوافق 14 نوفمرب 2018م، 

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

املادة الأوىل

يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  التفاقية  على  �شودق 

لعام  الأول  ربيع  �شهر  ال�شاد�س من  املنامة يف  ـعة يف مدينة  املوقَّ النقل اجلوي،  ِخـْدمات  جمال 

1440هـ املوافق 14 نوفمرب 2018م،  واملرافقة لهذا القانون.

املادة الثانية

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

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

  ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 27 �شـوال 1440هـ

الموافق: 30 يـونيــو 2019م
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 قانون رقم )19( ل�صنة 2019

 بالت�صديق على اتفاقية النقل الربي الدويل للركاب والب�صائع

 بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية املتحدة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى اتفاقية النقل الربي الدويل للركاب والب�شائع بني حكومة مملكة البحرين وحكومة 

ـعة يف مدينة املنامة بتاريخ 30 اأكتوبر 2018، دولة الإمارات العربية املتحدة، املوقَّ

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

املادة الأوىل

البحرين  مملكة  حكومة  بني  والب�شائع  للركاب  الدويل  الربي  النقل  اتفاقية  على  ودق  �شُ

 ،2018 اأكتوبر   30 بتاريخ  املنامة  مدينة  يف  ـعة  املوقَّ املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  وحكومة 

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�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.        

  ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 27 �شـوال 1440هـ

الموافق: 30 يـونيــو 2019م
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 قرار رقم )19( ل�صنة 2019

بتعيني مدير يف وزارة الداخلية

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

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51(  املعدَّ

ل�شنة 2012، وتعديالتها،

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

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

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن ال�شيخة م�شاعل بنت خليفة بن حمد اآل خليفة مديرًا لإدارة التنظيم والتطوير الإداري  ُتـعيَّ

يف وزارة الداخلية.

املادة الثانية

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

الر�شمية.

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 ذي القعدة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 يـــــوليـــــــــــو 2019م 
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 قرار رقم )20( ل�صنة 2019

بتعيني مدير يف وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

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

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51(  املعدَّ

ل�شنة 2012، وتعديالتها،

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

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

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

وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

وزارة  يف  ال�شمكية  الرثوة  لإدارة  مديرًا  الأن�شاري  علي  عبدالرحمن  عديل  ال�شيد  ـن  ُيـعيَّ

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين.

املادة الثانية

على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

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

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 ذي القعدة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 يـــــوليـــــــــــو 2019م  
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 قرار رقم )21( ل�صنة 2019

بتعيني مدير يف النيابة العامة

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

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51(  املعدَّ

ل�شنة 2012، وتعديالتها،

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )32( ل�شنة 2014 باإن�شاء وتنظيم اجلهاز الإداري للنيابة العامة،

وبناًء على عْر�س النائب العام،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن ال�شيد علي حممد اأحمد الكعبي مديرًا لإدارة املوارد الب�شرية واملالية يف النيابة العامة. ُيـعيَّ

املادة الثانية

اجلريدة  يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العام  النائب  على 

الر�شمية.

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 ذي القعدة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 يـــــوليـــــــــــو 2019م  
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وزارة العدل وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

 قرار رقم )53( ل�صنة 2019

 با�صتبدال جدول جهات العمل يف خدمة املجتمع واأنواع الأعمال التي متاَر�س

فيها املرافق للقرار رقم )35( ل�صنة 2018

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على القانون رقم )18( ل�شنة 2017 ب�شاأن العقوبات والتدابري البديلة، وعلى 

الأخ�س املادة )3( منه،

واأنواع  املجتمع  العمل يف خدمة  ب�شاأن حتديد جهات   2018 ل�شنة  القرار رقم )35(  وعلى 

الأعمال التي متاَر�س فيها، 

العقوبات  تنفيذ  واآلية  ـة  املعنيَّ اجلهة  حتديد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )76( رقم  القرار  وعلى 

والتدابري البديلة،

وعلى القرار رقم )102( ل�شنة 2018 ب�شاأن تعديل املادة الأوىل يف القرار رقم )35( ل�شنة 

2018 بتحديد جهات العمل يف خدمة املجتمع واأنواع الأعمال التي متاَر�س فيها،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ُي�شتبَدل باجلدول املرافق للقرار رقم )35( ل�شنة 2018 ب�شاأن حتديد جهات العمل يف خدمة 

املجتمع واأنواع الأعمال التي متاَر�س فيها، اجلدول املرافق لهذا القرار.

مادة )2(

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

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 �شــوال 1440هــ

الـمـــــوافـــــق: 30 يونـيــو 2019م
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وزارة العدل وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

 قرار رقم )54( ل�صنة 2019

 با�صتبدال جدول برامج التاأهيل والتدريب 

املرافق للقرار رقم )36( ل�صنة 2018 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على القانون رقم )18( ل�شنة 2017 ب�شاأن العقوبات والتدابري البديلة، وعلى 

الأخ�س املادة )3( منه،

وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2018 ب�شاأن حتديد برامج التاأهيل والتدريب للمحكوم عليهم 

بعقوبات بديلة واإجراءات تنفيذها، 

العقوبات  تنفيذ  واآلية  ـة  املعنيَّ اجلهة  حتديد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )76( رقم  القرار  وعلى 

والتدابري البديلة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

والتدريب،  التاأهيل  ب�شاأن برامج   2018 ل�شنة  للقرار رقم )36(  املرافق  ُي�شتبَدل باجلدول 

اجلدول املرافق لهذا القرار.

مادة )2(

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

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 �شــوال 1440هــ

الـمـــــوافـــــق: 30 يونـيــو 2019م
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وزارة العدل وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

 قرار رقم )56( ل�صنة 2019

 بتحديد اأنواع دعاوى املطالبات ال�صغرية 

التي يتم اإدارتها بالو�صائل الإلكرتونية

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 لئحة اإجراءات الدعوى اأمام مكتب اإدارة الدعوى املدنية والتجارية ال�شادرة بالقرار 

الوزاري رقم )34( ل�شنة 2019،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

تكون اإدارة دعاوى املطالبات ال�شغرية التالية بيانها بالو�شائل الإلكرتونية:

1- مطالبات �شركات الت�شالت.

2- مطالبات هيئة التاأمينات الجتماعية. 

3- مطالبات هيئة الكهرباء والماء.

املادة الثانية 

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

اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

 �شدر بتاريخ: 27 �شــوال 1440هــ

الـمـــــوافـــــق: 30 يونـيــو 2019م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )131( ل�صنة 2019

 بتعديل املادة الأوىل من القرار رقم )2( ل�صنة 1977 بالالئحة التنفيذية

للقانون رقم )14( ل�صنة 1973 ب�صاأن تنظيم الإعالنات

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعالنات، 

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

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1977 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن 

تنظيم الإعالنات، وتعديالته،

وبعد التن�شيق مع اجلهات ذات العالقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

1977 بالالئحة  ُي�شتبَدل بن�س الفقرة الأوىل من املادة الأوىل من القرار رقم )2( ل�شنة 

التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعالنات، الن�س الآتي: 

برئا�شة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  بوزارة  الإعالنات  جلنة  ـل  "ُت�شكَّ
وكيل الوزارة ل�شئون البلديات، وع�شوية ُكلٍّ من:

1- مدير عام اأمانة العا�شمة                               )نائبًا للرئي�س(.

2- رئي�س ق�شم تراخي�س الِخـْدمات البلدية ببلدية المحرق.

3- رئي�س ق�شم تراخي�س الِخـْدمات البلدية ببلدية المنطقة ال�شمالية. 

4- رئي�س ق�شم تراخي�س الِخـْدمات البلدية ببلدية المنطقة الجنوبية. 

5- ممثل عن اإدارة تخطيط وت�شميم الطرق ب�شئون الأ�شغال. 

6- ممثل عن الإدارة العامة للمرور. 

7- ممثل عن هيئة الكهرباء والماء.

8- ممثل عن وزارة الإ�شكان. 

9- ممثل عن وزارة �شئون الإعالم. 

10- الم�شت�شار القانوني ب�شئون البلديات بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.
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مادة )2(

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 �شوال 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 17 يـونيــو 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )50( ل�صنة 2019

ب�صاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية ال�صعادة الجتماعية 

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 )18( ل�شنة 2007 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية ال�شعادة الجتماعية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ال�شعادة الجتماعية،

فيها  والثابتة   2019/5/8 يف  املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإىل  وا�شتنادًا 

46( من املر�شوم بقانون رقم )21(   ،39  ،38  ،33  ،32( خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد 

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

للجمعية،

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

و�شمانًا حُلـ�ْشن �شري العمل بجمعية ال�شعادة الجتماعية،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/  اإدارة موؤقت جلمعية ال�شعادة الجتماعية ملدة ثمانية  ـن جمل�س  ُيعيَّ

�شياء حممد ح�شن حممد ال�شيباين، وع�شوية ُكلٍّ من:

1- اأمينة يو�شف اأحمد الحمر.

2- عائ�شة محمد عبداهلل جناحي.

3- جليلة ال�شيد علي محمد ها�شم.

4- �شامية علي محمد عبداهلل النور.

5- حنان حبيب ح�شين رحمه.

6- ال�شيخة نورة خليفة في�شل اآل خليفة.

7- مريم محمد �شلطان نا�شر.

8- يو�شف اأحمد خليفة ثاني الثاني.

9- �شمير جمعة علي المرخي.
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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 للجمعية.

مادة )3(

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

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

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

نًا اأمورها املالية خالل الأعوام الأربعة املا�شية، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اجلمعية، مت�شمِّ

وتنظيم العمل بها ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

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

اًل عن حالة اجلمعية. 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 الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 9 �شوال 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 12 يـونيـو 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )51( ل�صنة 2019

ب�صاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية ال�صداقة البحرينية امل�صرية 

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 )96( ل�شنة 2015 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية ال�شداقة البحرينية 

امل�شرية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ال�شداقة البحرينية امل�شرية،

فيها  والثابتة   2019/5/9 يف  املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإىل  وا�شتنادًا 

46( من املر�شوم بقانون رقم )21(   ،39  ،38  ،33  ،32( خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد 

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

للجمعية،

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

و�شمانًا حُلـ�ْشن �شري العمل بجمعية ال�شداقة البحرينية امل�شرية،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية ال�شداقة البحرينية امل�شرية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة  ُيعيَّ

ال�شيد/ عادل عبدالرحمن اأحمد الع�شومي ، وع�شوية ُكلٍّ من:

1- نا�شر محمد نا�شر محمد.

2- عبدالرحيم علي محمد ال�شيد.

3- عبداهلل يو�شف �شعد عمران الجميري.

4- اأحمد اإبراهيم �شعد المر�شد.

5- لطيفة اأحمد اإبراهيم �شعد.

6- اإبراهيم علي اإبراهيم الماجد.

7- اأحمد عبدالرحمن محمد اأجور.



العدد: 3426 – الخميس 4 يوليو 2019

69

مادة )2(

تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات 

والأندية الإجتماعية 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 للجمعية.

مادة )3(

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

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

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

اجلمعية مت�شمنًا اأمورها املالية خالل الأعوام الأربعة املا�شية، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير 

وتنظيم العمل بها وفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

اإنتهاء املدة املحددة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اإجتماع يعقد قبل 

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

بعد  ذاتها  اجلل�شة  يف  اجلديد  الإدارة  جمل�س  العمومية  اجلمعية  وتنتخب  اجلمعية،  حالة  عن 

والنظام  القانون  لأحكام  وفقًا  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  اإتخاذ 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة 

الر�شمية.

                                                                                                                                                      

                   وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 9 �شـوال 1440هـ

المـــــــوافــــق: 12 يونيو 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )54( ل�صنة 2019

ب�صاأن الرتخي�س باإن�صاء وت�صغيل مركز الكاميليا للرتبية اخلا�صة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

وتعديالته،

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

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

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،

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

قرر الآتي:

املادة الوىل

�س لل�شيدة كاميليا عي�شى  فرج ارحمه بور�شيد باإن�شاء وت�شغيل مركز الكاميليا للرتبية  يرخَّ

اخلا�شة ملدة �شنتني حتت قيد رقم )5/م ت خ/2019(.

املادة الثانية

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 16 �شوال 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 19 يـونيــو 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )55( ل�صنة 2019

 ب�صاأن الرتخي�س باإعادة ت�صجيل جمعية رعاية امل�صحف ال�صريف

 وتعيني جمل�س اإدارة موؤقت لها 

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

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

وعلى حكم املحكمة الكربى املدنية – الدائرة الإدارية – املوؤرخ يف 31 دي�شمرب 2017 يف 

الق�شية رقم 6/9807/2016/20 ب�شاأن اإلغاء القرار الإداري رقم )61( ل�شنة 2016 ب�شاأن حلِّ 

جمعية رعاية امل�شحف ال�شريف،

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية رعاية امل�شحف ال�شريف،

قرر الآتي:

مادة )1(

يعاد ت�شجيل جمعية رعاية امل�شحف ال�شريف يف �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية حتت قيد رقم 24/ج/اأج.ث.د. 

مادة )2(

برئا�شة  اأ�شهر  ثمانية  ملدة  ال�شريف  امل�شحف  رعاية  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ـن  ُيعيَّ

ال�شيد/علي اأحمد علي عبداهلل الرويعي، وع�شوية ُكلٍّ من:

1- فوؤاد يو�شف محمد عتيق.

2- عمران اإبراهيم عبدالحميد دروي�س.

3- نبيل خليل علي �شالح.
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4- خالد عبداهلل محمد �شريف.

5- را�شد عبدالكريم را�شد الذوادي.

.MOHAMMED AMAN MOHAMMEDNUR -6

ـار �شامي محمد �شالح الدلل. 7- عمَّ

8- وليد محمد ناجي قايد.

مادة )3(

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 للجمعية.

مادة )4(

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

نًا اأمورها املالية، ومقرتحاته لإ�شالحها، وتطوير وتنظيم العمل بها ِوْفقًا لأحكام  اجلمعية مت�شمِّ

القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

دة له  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيعَقد قبل انتهاء املدة املحدَّ

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

جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س 

الإدارة ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام 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 الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 16 �شوال 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 19 يـونيــو 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )56( ل�صنة 2019

ب�صاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية اململكة 

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 )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية اململكة ،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية اململكة،

فيها  والثابتة   2019/5/26 املوؤرخة يف  الأهلية  املنظمات  اإدارة دعم  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46(  من املر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 1989، وعدم عْقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،

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

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية اململكة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

�شامل  علي  ال�شيد/  برئا�شة  اأ�شهر  ثمانية  ملدة  اململكة  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ـن  ُيعيَّ

م�شاعد جنم، وع�شوية ُكلٍّ من:

1- �شعود عبدالعزيز را�شي �شبت اليا�شي 

2- �شادق محمد علي �شلمان �شهاب

3- محمد هزاع را�شد هزاع

4- نادر علي قمبر ب�شير

5- عبداهلل اإبراهيم علي عبداهلل الدو�شري

6- اأمل محمد �شالح ح�شين

7- عبداهلل علي عبداهلل الحواج

8- ثاني عتيق ثاني ر�شدان

9- وحيد ها�شل مرا�س اليعقوبي

10- خلود عبداهلل فرحان ثاني

11- عبدالرحمن جمال اإبراهيم بومعجب
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مادة )2(

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

والأندية الإجتماعية 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 للجمعية.

مادة )3(

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

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

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

نًا اأمورها املالية خالل الأعوام الأربعة املا�شية، ومقرتحاته لإ�شالحها، وتطوير  اجلمعية، مت�شمِّ

وتنظيم العمل بها ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقد قبل انتهاء املدة املحدَّ

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

اًل عن حالة اجلمعية. 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 الجتماعية

 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 9 �شــوال 1440هـ

المــــــوافـــــق: 12 يونيو 2019م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )129( ل�صنة 2019

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عدد من العقارات يف منطقة �صدد  - جممع 1038

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

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

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

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

1044 اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن   يغريَّ ت�شّنَيف العقارات الكائنة مبنطقة �شدد جممع  
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اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )PS( العامة  واملرافق  اخِلـْدمات  ومناطق   )RA( اأ  اخلا�س 

ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س  املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 14 �شوال 1440هـ 

الــمـــوافــــــق: 17 يونيــو 2019م
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اللجنة الأوملبية البحرينية

 قرار رقم )13( ل�صنة 2019

 بتعديل بع�س اأحكام النظام الأ�صا�صي املوحد لالتادات الريا�صية

ال�صادر بالقرار رقم )15( ل�صنة 2014

 

رئي�س اللجنة الأولمبية البحرينية:

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

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

1989، وتعديالته،

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية  لالحتادات  املوحد  الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

،2014

وبعد العر�س على جمل�س الإدارة،

وبناًء على عر�س الأمني العام،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُت�شاف اإىل النظام الأ�شا�شي املوحد لالحتادات الريا�شية ال�شادر بالقرار رقم )15( ل�شنة 

2014 مادة جديدة برقم )4( مكررًا، ن�شها الآتي:

"جمال�س  م�شمى  حتت  مركزية  ريا�شية  احتادات  تاأ�شي�س  الأوملبية  اللجنة  "لرئي�س 
عدد  وفعاليات  وبرامج  وخطط  اأن�شطة  على  وفنيًا  وماليًا  اإداريًا  منها  كل  ُي�شرف  ريا�شية"، 

من الحتادات الريا�شية.

ويكون لكل جمل�س ريا�شي:

1- مجل�س اإدارة مكون من رئي�س وخم�شة اأع�شاء، يتم تعيينهم بقرار من رئي�س اللجنة الأولمبية.

2- جهـــاز تنفيـــذي تعتمـــد اللجنـــة الأولمبية هيكلـــه الوظيفي، ي�شم عـــدد مـــن الإداريين ذوي 

الخبرات والتخ�ش�شات الالزمة لت�شيير ال�شئون الإدارية والمالية والفنية للمجل�س الريا�شي 

ولالتحـــادات الريا�شيـــة المنطويـــة تحت مظلتـــه، يتم تعيينهـــم بقرار من رئي�ـــس المجل�س 

الريا�شي بعد موافقة اللجنة الأولمبية.

3- موازنة مالية، ويخت�س با�شتالم مبالغ الدعم المخ�ش�شة له ولالتحادات الريا�شية المنطوية 
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تحـــت مظلته مـــن اللجنة الأولمبية ويقوم بت�شليمها لهم وفقـــًا لأحكام هذا النظام والالئحة 

المالية الموحدة ال�شادرة عن اللجنة الأولمبية. 

وفيما مل يرد ب�شاأنه ن�س يف هذه املادة، ت�شري على املجال�س الريا�شية والحتادات الريا�شية 

التابعة لها اأحكام هذا النظام واللوائح املوحدة ال�شادرة عن اللجنة الأوملبية مبا ل يتعار�س مع 

طبيعة هذه املجال�س الريا�شية.

املادة الثانية

الأ�شا�شي  النظام  املادة )35( من  الأوملبية" اإىل نهاية  اللجنة  "اإل مبوافقة  ت�شاف عبارة 

املوحد لالحتادات الريا�شية ال�شادر بالقرار رقم )15( ل�شنة 2014.

املادة الثالثة

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

املادة الرابعة

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

رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية

خالد بن حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 �شوال 1440هـ 

الــمـــوافــــــق: 4 يوليـــو 2019م



العدد: 3426 – الخميس 4 يوليو 2019

80

 وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

اإعالنات مركز امل�صتثمرين

اإعالن رقم )567( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل �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 

الم�شاهمة البحرينية المقفلة، التي تحمل ا�شم )لوت�س للتطوير العقارى �س.م.ب.مقفلة( ، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 96898، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

علي،  محمد  من�شور  نير  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  وخم�شون  )مائتان   250،000 مقداره 

وطاهرة رحمة جابري حاجي، ووحيد اأحمد يو�شف مح�شني.

اإعالن رقم )568( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل �صركة ت�صامن 

 

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 )اي.اف.اي المحدودة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 101775، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقدره 100 )مائة( دينار 

بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: علياء عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان، وعفيفة ح�شن اإبراهيم �شلمان. 

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 )569( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل 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/ مطرة 

ح�شين اأحمد حمادة، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برادات بوحمدون(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  

28004، طالبة تحويل الفرع رقم )14( من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

 ISMAYILمقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مطرة ح�شين اأحمد حمادة، و
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.MUHAMMED SAHIL POTHALA و ،RANEESH POTHALA    و ،THEKKULLA KANDY

اإعالن رقم )570( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد

 

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

اأمين عبدالكريم باقر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شووت للريا�شة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

44493، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

60،000 )�شتون األف(  دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )571( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل 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/ �شيخة 

اإبراهيم مو�شى مبارك، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اي تو زد لكي المالب�س(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 28853-7، طالبًة 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:  �شيخة اإبراهيم مو�شى مبارك، 

 KARUPPIAH  و  ،KALLARAKAL CHACKO JAMES الحربي، و   عبداهلل  عبدالكريم  اإبراهيم  و�شلمان 

 .THIRUPATHY MUTHUKRISHNAN

اإعالن رقم )572( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل �صركة ت�صامن

اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد

 

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

نبيل نا�شر ها�شم الق�شاب، نيابًة عن اأ�شحاب �شركة ت�شامن التي تحمل ا�شم )مركز البدو لل�شباغة والديكور(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 52090-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقدره 80،000 )ثمانون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ في�شل محمد ح�شن 

البدو وذلك بعد تنازل ال�شيد/ عقيل ح�شن عبداهلل اأحمد عن كامل ح�ش�شه بال�شركة له.
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اإعالن رقم )573( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل 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/ مريم 

ر�شا علوي عبا�س، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بينتا لمقاولت البناء(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

60699-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

و  ،SALEM SALMAN SALEM BELAL مــن:   لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره 

.JAMESKUTTY ABRAHAM VARUGHESE

اإعالن رقم )574( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل �صركة ت�صامن 

 

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 )اآر تولي�شيان جلوبال ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 127655، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار 

 .SHIVANGI TULSIAN و ،SHASHWAT TULSIAN      :بحريني،  وت�شبح مملوكة لكل من

    

اإعالن رقم )575( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل �صركة م�صاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )كي كي تي بحرين �س.م.ب. مقفلة(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،96245 رقم  القيد 

األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: �شركة )تا�شافا  وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون 

لالأوراق المالية ذ.م.م( و)�شركة تا�شول لالأوراق المالية ذ.م.م(. 

اإعالن رقم )576( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل فرع من املوؤ�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/ فوزية 
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زين العابدين علي محمد جمال، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )العابدين ل�شتيراد وت�شدير اللحوم 

الطازجة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 67870، طالبة تحويل الفرع الثاني 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: فوزية 

.MUHAMMAD RAFIQUE SAIDULLAHزين العابدين علي محمد جمال، و

اإعالن رقم )577( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  البناء(،  لمقاولت  )المكينة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الف�شالة،  من�شور  علي  اأحمد 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  52940-1، طالبًا  القيد رقم  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني عيني، وتكون مملوكة لكل من: �شبحي اأحمد 

.PUTHEN PURACKAL THOMAS PRINCE علي من�شور الف�شالة، و

اإعالن رقم )578( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد

 

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

اإبراهيم اأحمد علي مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز ال�شالمة للتدريب وال�شت�شارات(، 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 بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ نواف محمد جواد علي الج�شي.

اإعالن رقم )579( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل �صركة ال�صخ�س الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  الأعمال  واإدارة  لتنمية  )اأطلنطا  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،107340

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: بليغ محمد عبده را�شد، وعزالدين مر�شى 

عبدالحميد البدرى، والح�شينى جاب اهلل اإبراهيم عقرب. 
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اإعالن رقم )580( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل 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 )روعة للعطورات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 

اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  75518، طالبين تغيير  القيد رقم 

لل�شيد/ �شالح اإبراهيم نا�شر الف�شالة وقيامه بمبا�شرة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )581( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل 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/ عبدالر�شول 

لل�شيارات(،  الف�شية  الما�شة  )كراج  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الب�شري،  عبدالر�شا  من�شور 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا  رقــم80135،  القيد  بموجب  الم�شجلة 

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

.DANEESH TAJ  DAWOOD TAJUDDIN PARKARو ،TAMBE

 

اإعالن رقم )582( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

والمعار�س  الموؤتمرات  لتنظيم  )جكلي�شت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ح�شاني،  علي  عبداللطيف 

127745، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شمى )المباني  التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

ال�شوداء  المباني  )�شركة  التجاري  ا�شمها  بذاتها  قائمة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  للمقاولت(  ال�شوداء 

للمقاولت ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ح�شن عبداللطيف 

  .MAHARAJAN PONNUMUTHU  علي ح�شاني، 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 )583( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل �صركة ال�صخ�س الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة بموجب  للعقارات �س.�س.و(،  بل�س  ا�شم )دكا  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  البريك، مالك �شركة  عبد 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،110054 رقم  القيد 

 DALU و ، البريك  الها�شم عبد  لكل من:   اأبو  وتكوم مملوكة  دينار بحريني،  )األف(  وبراأ�شمال مقداره 1،000 

.MIAH RAMZAN MIAH

اإعالن رقم )584( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل �صركة ال�صخ�س الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

للعقارات �س.�س.و(، الم�شجلة  التي تحمل ا�شم )عبداهلل عبدالقادر  عبدالقادر، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،116388 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكوم مملوكة لكل من: عبداللة عبدالقادر، و  

 FAYSALو ،ALI MOHAMED ALI ABDULHUSAIN ALI EID RABIUL HOQUE SURUZ MIAH، و  

 TOFAZZAL TABARAKو  ،BILLAL ABULKASHEM ABULKASHEM و   ،AHMED ABDUL KARIM

.BHUIYAN

اإعالن رقم )585( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل �صركة م�صاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �صركة ذات م�صئوليه حمدودة

 

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

الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )بيت الإنماء العقاري �س.م.ب. مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 51815، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

الكويتي/ التمويل  )بيت  �شركة  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  عيني،  بحريني  دينار  )مليون(   1،000،000 مقداره 

البحرين �س.م.ب.مقفلة(، و�شركة )بيتك لالأ�شتثمارات وان �س.�س.و(.
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اإعالن رقم )586( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل 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 )تنل ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 114561، طالبين تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ دلل بنت محمد بن يا�شين 

بوخم�شين.

اإعالن رقم )587( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل �صركة ال�صخ�س الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  كونترولز  تيكنيكل  )يام  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  �شغرى، 

القيد رقم 129882-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: محمد اإمام عارف،  وح�شن 

علي خان.

اإعالن رقم )588( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل 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 تقدم اإليه ال�شيد/ عادل �شفيق 

ح�شين عبداهلل غلوم، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مقاولت اأولف جرين(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم  81684-2، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وتكون 

مملوكة لكل من: عادل �شفيق ح�شين عبداهلل غلوم، وخديجة عبدالر�شا محمد علي الق�شير.                         

اإعالن رقم )589( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل فرع ب�صركة ذات م�صئولية حمدودة 

 

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

القيد رقم  بموجب  الم�شجلة  �شنتر ذ.م.م(،  تكنولوجي  ا�شم )ذي هايف  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
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110774، طالبين تحويل ال�شركة بمجملها اإلى فرع من فروع ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة القائمة الم�شجلة 

عبدالعلي  العالي، و�شحى  ح�شين  عبدالعزيز  عبدالعلي  اأحمد  من:  كل  وبملكية   118964 رقم  القيد  بموجب 

عبدالعزيز ح�شين العالي.  

 

اإعالن رقم )590( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

عبدعلي عبدالرزاق عبدالرحمن عبداهلل، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بي بايكرز للتجارة 

وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1-122363 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  والخدمات(،  العامة 

بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل 

من: ح�شين غلوم عبا�س علي، واأيوب عبدعلي عبدالرزاق عبدالرحمن عبداهلل.

اإعالن رقم )591( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل �صركة ال�صخ�س الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

عمر عبداهلل، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )قطوف لال�شت�شارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 126146-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: الدكتور اأحمد عمر عبداهلل، و �شعبان 

محمد اإ�شالم اإ�شالم.

اإعالن رقم )592( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل 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 تقدم اإليه ال�شيد/ علي عواد 

اإبراهيم مره�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فهد الخليج للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

78421-8، طالبًا تحويل الفرع الثامن من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ محمد عبداهلل كامل انعيم �شريكًا 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.
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اإعالن رقم )593( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل �صركة ال�صخ�س الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

هيرون، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإن اآر اآر فا�شن لين �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 124775، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، واإدخال MARICAR CASING AMORADO  �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 )594( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل 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/ عادل اأحمد 

�شرف اآل �شرف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة ولء الكهربائية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

7681، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

 PARAMJEET 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عادل اأحمد �شرف اآل �شرف، و

.GAGANDEEP SINGHو  GULSHAN RAJ KAUR و  SINGH HARNAM SINGH

   

اإعالن رقم )595( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل 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 تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 

ال للعطور(، الم�شجلة بموجب القيد  �شبيب عمير الجبر النعيمي، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )رحَّ

رقم 11911-9، طالبًا تحويل الفرع التا�شع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وتكون 

ال يا�شين محمد. مملوكة لكل من: عبداهلل �شبيب عمير الجبر النعيمي، ورحَّ

اإعالن رقم )596( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل �صركة ت�صامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
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 ،114484 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م،  للت�شويق  دوت  )لوغ  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

)األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

 LOUDYMER URSUA BURGOS، MUHAMMED BASHEE من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار 

.KOLIKKATTI KUNNUMME

اإعالن رقم )597( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل فرع ب�صركة ال�صخ�س الواحد

 

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

عي�شى مرزوق عي�شى الخباز، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مخبز ال�شيد عي�شى المرزوق(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 53740، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة اإلى  فرع ب�شركة ال�شخ�س الواحد المملوكة لل�شيدة/ با�شمة 

ال�شيد عي�شى ها�شم مرزوق الم�شماة )مخبز المرزوق �س.�س.و( الم�شجلة بموجب القيد رقم 131554، وي�شبح 

ال�شم التجاري لل�شركة بعد التحويل )�شركة مخبز المرزوق �س.�س.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 )598( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل فرعني من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد

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

علي مو�شى الميل، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لوؤلوؤة الخليج لل�شناعات(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 66030، طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة وا�شمه )لوؤلوؤة الخليج لل�شناعات( والفرع الخام�س منها 

وا�شمه )اأمواج الدانة للمقاولت( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ علي محمد 

ح�شين نا�شر.

اإعالن رقم )599( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل فرع من ملوؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  البرمجيات(،  لن�شر  ا�شم )ريل بونت  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اإدري�س بالل، مالك  الدين محمد 

قائمة  م�شئولية محدودة  �شركة ذات  اإلى  لموؤ�ش�شة  العا�شر من  تحويل  الفرع  66147، طالبًا  رقم  القيد  بموجب 
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بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،300 )األفان وثالثمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  �شالح الدين محمد 

.MURALIDHARAN VETTURY و ،ANNAMALAI SWAMINATHAN  اإدري�س بالل، و

اإعالن رقم )600( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل �صركة ال�صخ�س الواحد 

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

فا�شل عبدالح�شين �شلمان الع�شفور، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بروف�شيونال ويه للمقاولت 

�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 120853، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ال�شيدة/ زهرة علي  واإدخال  األف( دينار بحريني،  ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100،000 )مائة 

يو�شف علي الع�شفور �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 )601( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل �صركة ال�صخ�س الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

عبدهلل محمد عثمان، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بويز بال�س �شالون �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 121004، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

ا�شمها التجاري )�شركة بويز بال�س �شالون ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون 

 MEAZA مملوكة لكل من: اأبوالقا�شم عبدهلل محمد عثمان، وعبدالوهاب بن من�شور بن عبداهلل القحطاني، و

             .BELAY SHIFERAW

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 )602( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد

 

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

اأحمد يو�شف اأحمد الع�شيري، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز ميلينيوم للتدريب(، الم�شجلة 
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وت�شبح  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثالث  الفرع  تحويل  طالبًا   ،3-29495 رقم  القيد  بموجب 

مملوكة لل�شيد/ محمود عبداهلل علي مكي البقالي.

اإعالن رقم )603( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل  فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد

 

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

عبداهلل جعفر اآل �شيف، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فيوري للخدمات(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 86916، معلنة تنازلها عن الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة الم�شمى )الزهور لالأيدي العاملة( اإلى ال�شيد/  طارق 

)�شركة  التجاري  ا�شمها  بذاتها  قائمة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  تحويله  وطالبة  جعفر،  عبدالح�شين  ميرزا 

الزهور لالأيدي العاملة �س.�س.و(، راأ�شمالها مبلغ 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 )604( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

محمد اأحمد عي�شى نا�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )محمد اأحمد نا�س(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 4615، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلمك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

نا�س،  اأحمد عي�شى  اأحمد محمد  اآلف ومائتا( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  مقداره 5،200 )خم�شة 

وجمال محمد اأحمد عي�شى نا�س، وقدرية ال�شيد اأحمد عبداهلل العيدرو�س، ودلل محمد اأحمد عي�شى نا�س، وفاطمة 

محمد اأحمد عي�شى نا�س، وجالل محمد اأحمد عي�شى نا�س،  وخالد محمد اأحمد عي�شى نا�س،  ونبيل محمد اأحمد 

عي�شى نا�س، ونوال محمد اأحمد عي�شي نا�س.

اإعالن رقم )605( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل �صركة ت�صامن

اإىل �صركة ال�صخ�س 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 )ديلز لخدمات الم�شتثمرين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 72746-1، طالبين تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار 
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بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ محمد عبدالر�شول ن�شيف علي.

اإعالن رقم )606( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  للتجارة(،  )ترومان  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  �شبر،  محمد  ح�شين  ال�شيد  مع�شومة 

بموجب القيد رقم 28183-15، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1250 )األف ومائتان وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من: مع�شومة 

 .PAROTH PUTHIYAPURAYIL MAMMOO و ،THARON NIZARال�شيد ح�شين محمد �شبر، و

اإعالن رقم )607( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

العابدين علي محمد جمال، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )غاز المنازل(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 67566، طالبا تحويل  الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 2،500 )األفان وخم�شمائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: وليد مختار مختار اأحمد عطا محمد 

.NISAR AHMAD ATTA MOHAMMAD خان، و

اإعالن رقم )608( ل�صنة 2019

ب�صاأن تويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد

 

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

الم�شجلة بموجب  ال�شيارات(،  لتاأجير  ا�شم )اإمباير  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  محمد محمود محمد، مالك 

ا�شمها  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،79462 رقم  القيد 

2000 )األفين( دينار بحريني، وتكون  ال�شيارات �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره  لتاأجير  اإمباير  التجاري )�شركة 

مملوكة للمالك نف�شه.

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 ب�صاأن احلكم يف بيع م�صروع بوابة اأمواج

با�صم �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى بن �صلمان اَل خليفة

ملك مملكة البحرين

باجلل�صة املنعقدة لدى جلنة ت�صوية م�صاريع التطوير العقارية املتعرثة  

بتاريخ 2019/7/1

برئا�صة القا�صي حممود عربي حممد ها�صم

وع�صوية القا�صي حممد مريزا اأمان

وع�صوية القا�صي د. اأمل اأحمد عبداهلل اأبل

وع�صوية الأ�صتاذ عارف حيدر علي رحيمي

وبح�صور اأمني ال�صر نوفل نبيل بوب�صيت

�صدر احلكم التايل

يف امل�صروع رقم 2015/01 

الم�صروع: بوابة اأمواج 

�صد 

المطور: �شركة بوابة اأمواج �س.م.ب مقفلة

  بعد الطالع على الأوراق واملداولة قانونًا.

وحيث اإن اللجنة الوزارية لالإعمار والبنية التحتية قد اأحالت اإىل هذه اللجنة م�شروع بوابة 

اأمواج باعتباره م�شروعا متعرثا وفقا حلكم املادة الرابعة من املر�شوم بقانون رقم )66( ل�شنة 

  .2014

رة �شاحبة امل�شروع عجزت عن ا�شتكمال امل�شروع والوفاء بالتزاماتها  وحيث اإن ال�شركة املطوِّ

قبل م�شرتي الوحدات واملقاولني والبنك الدائن املرتهن لأر�س امل�شروع رغم تكليفها بالوفاء. 

وحيث اإن اللجنة حجزت على م�شروع بوابة اأمواج الكائن مبدخل جزر اأمواج الكائنة مبحافظة 

رقم  املقدمة   127681 اأرقام  الوثائق  مبوجب  امل�شجلة  الأر�شي  قطع  ثالث  على  املقام  املحرق 

2006/14865، و127682 املقدمة رقم 2006/14864، و127683 املقدمة رقم 2006/14863 

البالغة م�شاحاتها الإجمالية 33.365 مرتًا مربعًا، وو�شعت �شارة احلجز على قيد العقار لدى 
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اإفادة اجلهاز املذكور بو�شع �شارة احلجز على قيد  جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، ووردت 

العقار لدى جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. 

وحيث اإنه قد تبني للجنة من تقرير اخلبري املوَدع ملف امل�شروع وحجم اللتزامات والديون 

بْيُعه باملزاد العلني وتوزيع ح�شيلة  اأن الو�شيلة املنا�شبة لت�شوية امل�شروع هو  املثقل بها امل�شروع 

البيع على الدائنني عمال بحكم املادة )8( من املر�شوم بقانون رقم )66( ل�شنة 2014، فقررت 

)مكتب  وكلفت  العلني  باملزاد  العقار  بيع  اإجراءات  اتخاذ  يف  البدء  تقدم  ما  على  بناء  اللجنة 

غرناطة للتقييم العقاري( و)وكالة نا�شر الأهلي( بتقدير ثمن العقار وفقا لالأ�شعار ال�شائدة يف 

ال�شوق، ومت اإرفاق التقدير بامللف.

وحيث اإن اللجنة حددت �شروط بيع العقار املحجوز عليه بثمن اأ�شا�شي مقداره �شتة وثالثون 

وبالثمن  البيع  �شروط  بقائمة  امل�شروع  �شاحبة  رة  املطوِّ ال�شركة  واأعلنت  بحريني،  دينار  مليون 

فلم  العلني  باملزاد  العقار  يباع  واإل ف�شوف  وامل�شاريف  الدين  بقيمة  بالوفاء  وكلَّفته  الأ�شا�شي، 

ميتثل ومل يطلب الإذن ببيع العقار.

العلني عمال بحكم املادة )8( من  العقار باملزاد  اللجنة بيع  2017/10/3 قررت  وبتاريخ 

املر�شوم بقانون رقم )66( ل�شنة 2014 وحددت جل�شة 2017/10/31 لإجراء البيع، ومت الإعالن 

للمزايدة  اأحد  يتقدم  مل  املزاد  لإجراء  املحددة  اجلل�شة  ويف  الر�شمية.  اجلريدة  يف  البيع  عن 

فقررت اللجنة تاأجيل املزاد مع تخفي�س الثمن الأ�شا�شي وتكرر ذلك لأكرث من مرة.

ممثل  هيوز  جورج  اأنتوين  املدعو/  للمزايدة  تقدم   2018/3/1 يف  املوؤرخة  املزاد  وبجل�شة 

�شركة )اإم تك للخدمات ذ.م.م( �شجل جتاري رقم 118722، ور�شا عليه املزاد مببلغ وقدره -/ 

22 مليون وخم�شمائة األف دينار، اإل اأنه تخلَّف عن الوفاء ب�شروط البيع ومل ي�شدد الثمن خالل 

امليعاد املقرر قانونًا رغم اأخطاره اأكرث من مرة، فقررت اللجنة اإعادة البيع على م�شئوليته وفقًا 

اأربعة  مببلغ  للبيع  الأ�شا�شي  الثمن  اللجنة  وحددت  املرافعات.  قانون  من   )297( املادة  حلكم 

املقررة  لالإجراءات  وفقا  البيع  عن  الإعالن  ومت  دينار،  األف  وخم�شني  و�شبعمائة  مليونًا  ع�شر 

وبالثمن  البيع  �شروط  بقائمة  امل�شروع  رة �شاحبة  املطوِّ ال�شركة  اإعالن  تكرار  بعد  وذلك  قانونًا 

الأ�شا�شي وتكليفها بالوفاء بقيمة الدين وامل�شاريف، وحددت جل�شة 2019/6/2 لإجراء البيع، 

ومت الإعالن عن البيع يف اجلريدة الر�شمية وكلفت اللجنة �شركة مزاد بالإعالن عن البيع وفقا 

ملا جاء بقرار التكليف.

رة وح�شر  وحيث اإنه باجلل�شة املحددة للبيع ح�شر وكالء الدائنني ومل حت�شر ال�شركة املطوِّ

وح�شر  العقار،  بيع  عن  بالإعالن  املكلفة  )مزاد(  �شركة  من  العريفي  اإبراهيم  طالل  ال�شيد/ 

املزايدون. 

واأو�شحت اللجنة للمزايدين اأن الثمن الأ�شا�شي للعقار مقداره اأربعة ع�شر مليونًا و�شبعمائة 
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1% من الثمن، واأن مقدار التدرج يف املزاد  ر بن�شبة  وخم�شني األف دينار، واأن امل�شروفات تقدَّ

ينبغي األ يقل عن مبلغ مائتني وخم�شني األف دينار. وقد بداأ املزاد باأْن نادى الدلل على بيع العقار 

بالثمن الأ�شا�شي وامل�شروفات، فقرر املزايد عبداهلل نورالدين عبداهلل نور الدين، ع�شو جمل�س 

الإدارة واملخول بالتوقيع عن �شركة )ا�شترياد اأمواج( �شجل جتاري رقم 131149، اأنه ي�شرتي 

اأحد غريه  يتقدم  األف دينار بحريني، ومل  و�شبعمائة وخم�شني  اأربعة ع�شر مليونًا  العقار مببلغ 

بعر�س اأعلى بعد النداء على املزايدين ثالث مرات والنتظار ملدة خم�س دقائق، فقررت اللجنة 

نورالدين، ع�شو جمل�س  نورالدين عبداهلل  ال�شيد/ عبداهلل  املزايد  م من  املقدَّ العطاء  اعتماد 

الإدارة واملخول بالتوقيع عن �شركة )ا�شترياد امواج( �شجل جتاري رقم 131149، وتر�شية املزاد 

عليه مببلغ اأربعة ع�شر مليونًا و�شبعمائة وخم�شني األف دينار بحريني. وكلفته اللجنة باإيداع ُع�شر 

الثمن على اأن يودع باقي الثمن خالل ال�شهر التايل على الأكرث ل�شريورة البيع نهائيا.

وحيث اإنه قد مت اإيداع ُع�شر ثمن العقار بالر�شيد رقم RC14201900003 ومت ن�شر اإعالن 

اأحد  يتقدم  فلم   2019/6/26 والتاأجيل جلل�شة  القانونية  املدة  املزايدة خالل  يرغب يف  عمن 

ر  للمزايدة خالل املدة القانونية، واأودع املزايد الرا�شي عليه املزاد باقي الثمن خالل امليعاد املقرَّ

.RC1420900005 بالر�شيد رقم

م من املزايد املذكور هو العر�س الوحيد واأوفى  وحيث اإنه ملا كان ما تقدم وكان العر�س املقدَّ

اإيداع باقي الثمن خالل امليعاد املقرر، ومن ثم  اأو  املزايد بالتزاماته �شواء باإيداع ُع�شر الثمن 

رة مالكة امل�شروع بت�شليمه العقار. تق�شي اللجنة باإيقاع البيع عليه واإلزام ال�شركة املطوِّ

فلهذه الأ�صباب

 ق�شت اللجنة باإجماع الآراء: باإيقاع البيع النهائي للعقار امل�شمى )بوابة اأمواج( املقام على 

قطع الأرا�شي امل�شجلة مبوجب الوثائق اأرقام 127681 املقدمة رقم 2006/14865، و127682 

املقدمة رقم 2006/14864، و127683 املقدمة رقم 2006/14863 البالغة م�شاحاتها الإجمالية 

33.365 مرتًا مربعًا على املزايد �شركة )ا�شترياد اأمواج( �شجل جتاري رقم 131149 وميثلها 

رة  ال�شيد عبداهلل نورالدين عبداهلل نورالدين، وت�شجيل العقار با�شمها، واألزمت ال�شركة املطوِّ

مالكة العقار بت�شليمها العقار، واأمرت بتوزيع ح�شيلة البيع على الدائنني ق�شمة غرماء كلٍّ بن�شبة 

َدينه، واأمرت بن�شر هذا القرار باجلريدة الر�شمية.  

               اأمين ال�صر                ع�صو               ع�صو                ع�صو                الرئي�س
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اإعالن من غرفة البحرين لت�صوية املنازعات

رقم الدعوى: 2019/18/غرفة

اإعالن بجدول مواعيد اجتماعات اإدارة الدعوى رقم 2

ر بتاريخ 26 يونيو 2019 املحرَّ

المدعية: وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

ممثلها: جهاز ق�شايا الدولة.

موطن ممثلها: المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين.

المدعى عليها الأولى )الأ�صلية(: �شركة ريف الجزيرة للتطوير واإدارة المجمعات ذ.م.م. 

المدعى عليه الثاني )المدَخل الأول(: اأيمن بدر �شلطان بن عي�شى، ب�شفته رئي�س مجل�س اإدارة 

�شركة ريف الجزيرة ومفوَّ�س بالتوقيع، ومالك 99% من اأ�شهم المدعى عليها المدَخلة الرابعة.

 المدعى عليه الثالث )المدَخل الثاني(: �شعد في�شل عبدالعزيز المطوع، ب�شفته ع�شو مجل�س 

الإدارة والمفوَّ�س بالتوقيع عن �شركة ريف الجزيرة.

المدعـــى عليـــه الرابـــع )المدَخل الثالـــث(: ميرزا عبدالر�شول محمـــد الطوا�س، �شاحب مركز 

الطوا�س العقاري، وع�شو مجل�س اإدارة �شركة ريف الجزيرة.

المدعـــى عليهـــا الخام�صـــة )المدَخلـــة الرابعـــة(: �شركـــة بوانـــي البحرين للتطويـــر وال�شتثمار 

العقاري، مالكة ٩8.50% من اأ�شهم �شركة ريف الجزيرة.

وكيلهم جميًعا عدا المدعى عليه الرابع )المدَخل الثالث(: حافظ علي محمد حاجي.

موطـــن وكيلهـــم جميًعا عدا المدعى عليه الرابـــع: مبنى حوار )ب(، الطابق الأول، مكتب رقم 

1، المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين.

اآخـــر عنـــوان معلـــوم للمدعى عليـــه الرابع )المدَخل الثالث( هو: �شقـــة 602، مبنى 60، طريق 

1701، مجمع 317، المنامة، المنطقة الدبلوما�شية.

ر بتاريخ 26 يونيو 2019 جدول مواعيد اإدارة الدعوى رقم 2 المحرَّ

1. الجتماع الأول بتاريخ 12 يونيو 2019، ال�شاعة 12:15 ظهًرا والمحدد لت�شلُّم اأطراف الدعوى 

جدول مواعيد اإدارة الدعوى واإبداء الآراء حوله، وبدء الأجل لالأطراف لتقديم كافة الأمور 

المتعلقة بالدعوى واإثباتها من خالل تقديم مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات.

2. تاريخ 1 يوليو 2019 ال�شاعة 4 ع�شًرا نهاية الأجل لتقديم اتفاق الأطراف على اختيار اأع�شاء 

هيئة ت�شوية النزاع )هذا اأجل ولي�س اجتماعًا(.
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3. الجتمـــاع الثانـــي بتاريخ 10 يوليـــو 2019 ال�شاعة 12:15 ظهرًا نهايـــة الأجل لتقديم المدعى 

عليهم مذكرة الرد على لئحة الدعوى ونهاية الأجل لرد الدعوى وللدفع بعدم قبول الدعوى.

4. الجتمـــاع الثالث بتاريخ 24 يوليـــو 2019 ال�شاعة 12:15 ظهرًا نهايـــة الأجل لتقديم المدعي 

الـــرد على مذكرة المدعى عليهـــم المقدمة في الجتماع الثاني ونهايـــة الأجل لتقديم ن�س 

القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع الترجمة.

5. تاريـــخ 31 يوليـــو 2019 ال�شاعـــة 4 ع�شًرا هو نهايـــة الأجل لتقديم طلبـــات الإدخال والدعوى 

المتقابلة والطلبات العار�شة )هذا اأجل ولي�س اجتماعًا(.

6. الجتمـــاع الرابع بتاريخ 7 اأغ�شط�س 2019 ال�شاعة 12:15 ظهرًا نهاية الأجل لتقديم المدعى 

عليهم الرد على مذكرة المدعي المقدمة في الجتماع الثالث، ونهاية الأجل لتقديم مذكرات 

الرد حول كافـــة طلبات الإدخال والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة )اإن وجدت( ونهاية 

الأجل لتقديم تقارير الخبراء وجميع الم�شتندات.

7. الجتمـــاع الخام�س بتاريخ 14 اأغ�شط�س 2019 ال�شاعة 12:15 ظهرًا نهاية الأجل لتقديم كافة 

طلبـــات اإجـــراءات الإثبات ونهاية الأجل لتقديم مذكرات الرد حـــول تقارير الخبراء وجميع 

الم�شتندات.

8. الجتماع ال�شاد�س بتاريخ 21 اأغ�شط�س 2019 ال�شاعة 12:15 ظهرًا لتبادل مذكرات الرد حول 

كافة طلبات اإجراءات الإثبات ولإعالن الأطراف بموعد الجل�شة الأولى اأمام الهيئة.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليه الرابع )املدَخل الثالث( املذكور اآنفًا، 

ر عْقُدها  ر بتاريخ 26 يونيو 2019، واملقرَّ بجدول مواعيد اجتماعات اإدارة الدعوى رقم 2 املحرَّ

1704، املنطقة  247، �شارع  الثالث، مبنى  الطابق  البارك بالزا،  الغرفة وعنوانها: بناية  مبقر 

باإ�شدار   2009 رقم )65( ل�شنة  بالقرار  عماًل  وذلك  البحرين،  مملكة  املنامة،  الدبلوما�شية، 

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

الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

     

 مدير الدعوى       

لدى غرفة البحرين لت�صوية املنازعات
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اإعالنات �صطب وكالت جتارية

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

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

12233  رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

GOLDEN ABC INCORPORATED

PHILIPPINES

#1155 EDSA, Balintawak, Quezon City, Philippines
  مؤسسة صالح محمد لألقمشة والمالبس الجاهزةا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

 Fabrics Textiles    Leather Products   Handbags 
 Footwear   Ready-made   clothes

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
PENSHOPPE 

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادًا للمادة )1٩( من قانون الوكالة رقم )10( ل�شنة 2٩٩1 واملتمثل يف تخلُّف 

اأحد �شروط القيد  

9102/6/11تاريخ ال�شطب

12113 رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

ATAIRLINE

IRANIAN

TABRIZ OFFICE NO 17 CORNER OF TAVANIR BRIDGE 
TABRIZ IRAN

احلرم لل�شفر وال�شياحة موؤ�ش�شة ا�شم الوكيل 

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

ف اأحد �شروط القيد   تخلُّ

2019/6/11تاريخ ال�شطب
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12232رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

MAJESTIC DRUG COMPANY, INC

AMERICAN

P O BOX 490, 4996 MAIN ST (RT 42), SOUTH FALLS-
BURG, NY 12779, USA

 �شركة �شيدلية الربيع ذ.م.م ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
 Human Medicines

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة

MAX-RELIEF

 غري حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد 

2019/6/11تاريخ ال�شطب

9740  رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

SUZUKI CORPORATION

JAPANESE

RYOKE , HAMAMATSU, 430, JAPAN ,-25-11 2
متجر القمر موؤ�ش�شة ا�شم الوكيل 

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

ف اأحد �شروط القيد  تخلُّ

2019/6/11تاريخ ال�شطب
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12201رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

مصنع الخليج للمياه

QATARI
عقاب للمواد الغذائية ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

م�شروبات

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
jouf

غري حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب

9438 رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

AUDIO TECHNICA CORP

JAPANESE

NARUSE MACHIDA, TOKYO 194, JAPAN 2206
متجر القمر موؤ�ش�شة ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
 music equpment

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
AUDIO -TECHNICA

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

ف اأحد �شروط القيد   تخلُّ

2019/6/11تاريخ ال�شطب



العدد: 3426 – الخميس 4 يوليو 2019

101

12162  رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

SJE CORPORATION LTD

SOUTH KOREAN

sandan 7-ro ;jeonggwan myeon gijang -gun 619- 78-21
961 busan south korea

�شركة ال�شعدون للتجارة الدولية ذ.م.م ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

اأجهزة كهربائية واإلكرتونية  

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
Optima Steamer

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب

12292 رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.NINGBO PUHAN WATER FILTER CO. LTD

CHINESE

 WANGGA INDUSTRIAL PARK, BEILUN, NINGBO
,.(315800) CHINAS

 �شركة بيور فلو ذ.م.ما�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Pumps

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
.NINGBO PUHAN WATER FILTER CO. LTD

 غري حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب
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12230 رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.US CONSULTANCY FOR APPLIED RESEARCH

AMERICAN

Sype Drive, Carol Stream, Illinois 60188 309
 �شركة �شيدلية الربيع ذ.م.م ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
 Human Medicines

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة

MAX-RELIEF

 غري حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

ف اأحد �شروط القيد   تخلُّ

2019/6/11تاريخ ال�شطب

8017 رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.SAMICK MUSICAL INSTRUMENTS CO

SOUTH KOREAN

 CHONGCHON-DONG, PUPYONG-GU, INCHON, ,424
KOREA

متجر القمر موؤ�ش�شة ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
 music equpment

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
SAMICK

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

ا�شتنادًا للمادة )٩1( من قانون الوكالة رقم )01( ل�شنة 2٩٩1 واملتمثل يف 

تخلُّف اأحد �شروط القيد

9102/6/11تاريخ ال�شطب
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12150 رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

MERAJ

IRANIAN

 MERAJ BLDG.,FRIST OF MOHAMMAD ALI JINNAH
AVE.AZADI S.,TEHRAN,IRAN

احلرم لل�شفر وال�شياحة موؤ�ش�شة ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

وكيل خطوط الطريان 

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
MERAJ

 غري حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

ف اأحد �شروط القيد   تخلُّ

2019/6/11تاريخ ال�شطب

12003رقم قيد الوكالة

2011/6/6تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه   

AAK GROUP AS

NORWEGIAN

FJOSANGERVEIEN 50C, N-5059, BERGEN, NORWAY

ا�شم الوكيل 

�شركة الإح�شان الدولية للمقاولت والتجارة �س.�س.و ملالكتها اإميان حممود 

اإبراهيم 

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

ف اأحد �شروط القيد   تخلُّ

2019/6/11تاريخ ال�شطب
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12076رقم قيد الوكالة

2013/2/25تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

ADAMS PREMIUM CAR CARE

AMERICAN

SOUTH TAYLOR AVE. LOUSVILLE, CO 80027 587
 موؤ�ش�شة ادمز للتلميع ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
  Automotive supplies

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
ADAMS POLISHES

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

ف اأحد �شروط القيد   تخلُّ

2019/6/11تاريخ ال�شطب

11489رقم قيد الوكالة

2002/6/8تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

. RAQUEL VEGA , SL

SPANISH

.C/ ISABEL LA CATOLICA 9. VALENCIA SPAIN
موؤ�ش�شة ارتكلا�شم الوكيل 

 غري حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

ف اأحد �شروط القيد   تخلُّ

2019/6/11تاريخ ال�شطب
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12005رقم قيد الوكالة

2011/7/5تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

WARNER CHEMICAL MFG. COMPANY

AMERICAN

S. SPRING ST. GARDENA , CA 90248 USA 14803
 موؤ�ش�شة ان�شتانت فن�س للعناية بال�شيارات ا�شم الوكيل 

 غري حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب

12084رقم قيد الوكالة

2013/4/17تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

NAHWASHARQ COMPANY LTD

SAUDI

DABAB STREET , RIYADH KINGDOM OF SAUDI ARA-
BIA

 �شركة �شفنز موتورز ذ.م.م ا�شم الوكيل 

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

ف اأحد �شروط القيد   تخلُّ

2019/6/11تاريخ ال�شطب



العدد: 3426 – الخميس 4 يوليو 2019

106

11902رقم قيد الوكالة

2008/7/14تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 HUMAX GULF FZE

 EMARATI

PO BOX 17459 DUBAI U A E
موؤ�ش�شة امل�شتقبل للخدمات التجارية ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
  Electrical home appliances

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
HUMAX

محددة المدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

ف اأحد �شروط القيد   تخلُّ

2019/6/11تاريخ ال�شطب

12006رقم قيد الوكالة

2011/7/17تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

ASSISTANCE GENERALE INTERNATIONAL

FRENCH

 RUE DES CHARMES, 77515 FAREMOUTIERS ,42
FRANCE

ا�شم الوكيل 

�شركة الإح�شان الدولية للمقاولت والتجارة �س.�س.و ملالكتها 

اإميان حممود اإبراهيم 

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب
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12085رقم قيد الوكالة

2013/4/18تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

CJSC MILAVITSA MINSK

BYELORUSSIAN

NOVOVILENSKAYA ST. MINSK 22005328
مؤسسة عبدالمجيد الخزاعي للتجارة ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
 Ready-made clothes

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
MILAVITSA

محددة المدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

استناداً للمادة )19( من قانون الوكالة رقم )10( لسنة 1992 والمتمثل في تخلُّف 
أحد شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب

12011 رقم قيد الوكالة

2011/10/21تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

DREAM MULTIMEDIA GMBH

GERMAN

DIERNUSCH26 44536 LUNEU
�شركة �شي �شتار �شتاليت ذ.م.م ا�شم الوكيل 

غري حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

ف اأحد �شروط القيد   تخلُّ

2019/6/11تاريخ ال�شطب
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12087رقم قيد الوكالة

2013/5/8تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.TONGYANG INC

SOUTH KOREAN

WEST WING 17TH SIGNATURE TOWER 100 CHEON-
GGYECHON-RO JUNG-GU SEOUL 100-230 KOREA

مجموعة كيكسو العالمية ش.ش.و ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
    Electrical home appliances

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
TONG YANG MAGIC

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب

2359 رقم قيد الوكالة 

1977/12/24تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

PEPSI COLA INCORPORATION

AMERICAN

.PURCHASE, NEW YORK 10577, U.S.A
 �شركة م�شانع اأحمدى �س.م.ب مقفلةا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Drinks

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
PEPSI - COLA TEEM SHANI

�شبب ال�شطب

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

غري حمددة املدةمدة الوكالة
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8017 رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.NAI International Co. Ltd

SAUDI

 Vibes Office, U-shpae Center 3rd Floor Prince Saud Al
Faisal St Al Rawdah PO. Box 1234, Jeddah 23431

 �شركة املوؤيد للتوزيع ذ.م.م ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Drinks

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة

Pomegranate Hibiscus Rose Iced Tea

Peach Mint Mango Jasmine Iced Tea

Lemon Mint Orange Blossom Iced Tea

Giner Lemongrass Honey Green Tea
غري حمددة املدةمدة الوكالة

12038رقم قيد الوكالة

2012/7/3تاريخ القيد

ا�شم املوكل 

وجن�شيته وعنوانه

 CHLOE INTERNATIONAL S.A.S

 FRENCH

AVENUE PERCIER, 75008 PARIS, FRANCE 5-7
�شركة بوتيك �شاكو�س ذ.م.ما�شم الوكيل 

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

�شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب
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12105رقم قيد الوكالة

2014/02/06 تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

ATA AIRLINES

IRANIAN

ATA BLDG NO 8 SHAHID NAFISABLVD ERBATAN TEH-
RAN - IRAN

موؤ�ش�شة املهنا لل�شفر وال�شياحة  ا�شم الوكيل 

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب

11526رقم قيد الوكالة

2002/12/21 تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.DELMAS S.A

FRENCH

 DELMAS -1QUAI COLBERT BP 7OO7X-76080 LE
HAVRE CEDEX , FRANCE

خدمات اإجنكيب لل�شحن ذ.م.م ا�شم الوكيل 

 غري حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد 

2019/6/11تاريخ ال�شطب
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12038رقم قيد الوكالة

2012/7/3تاريخ القيد

ا�شم املوكل 

وجن�شيته وعنوانه

 BELNCIAGA

 FRENCH

15 RUE CASSETTE، 75006
�شركة بوتيك �شاكو�س ذ.م.ما�شم الوكيل 

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

�شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب

12119رقم قيد الوكالة

2013/04/15 تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

HEAVEN FRESH CANADA INC

CANADIAN

1600 AIMCO BLVD UNITS 14 ISSAUGE ON L 4W 1V1 
CANADA

 موؤ�ش�شة اأيونز للتجارة ا�شم الوكيل 

 حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد 

2019/6/11تاريخ ال�شطب
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11864رقم قيد الوكالة

2007/07/16 تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.AYALA LAND INTERNATIONAL SALES, INC

PHILIPPINES

 4TH FLOOR, TOWER ONE AND EXCHANGE PLAZA
 AYALA TRINAGLE, AYALA AVENUE, MAKATTI CITY,

PHILIPPINES
موؤ�ش�شة مركز مناف للعقارات والدعاية والإعالن ا�شم الوكيل 

 غري حمددة املدة مدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب

12051رقم قيد الوكالة

2012/10/11تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

SOCIETE COMMERCIALE EURO TAIWANESE

TAIWANESE
موؤ�ش�شة املدينة للدراجات الناريةا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Motorcycle

Motorcycle Parts
ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
P.G.O SCOOTERS

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب
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12120رقم قيد الوكالة

2014/07/08 تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

ANHUI JIAGHUAI AUTOMOBILE CO LTD

CHINESE

DONG LIU ROAD , HEFEI, CHINA 176
�شركة البحرين للخدمات التجارية ذ.م.م ا�شم الوكيل 

 غير محددة المدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب

11873رقم قيد الوكالة

2007/08/16 تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

CARLSBERG BREWERIES AS

DANE

 NY CARLSBERG, VEJ, DK-1760 COPENHAGEN ,100
V, DENMARK

موؤ�ش�شة بوخوة التجارية ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Drinks

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
HOLSTEN

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب
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12083رقم قيد الوكالة

2013/04/15 تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 EL HASSAN AND EL HOUSSEN FOR INVESTEMENT
INDUSTRIES AND TRADING GROUP

EGYPTIAN

AREA PORTSAID CAIRO ROAD PORTSAID INDUSTR
 موؤ�ش�شة ميرت للتجارة العامة ا�شم الوكيل 

 حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

ف اأحد �شروط القيد  تخلُّ

2019/6/11تاريخ ال�شطب

6668رقم قيد الوكالة

1987/06/07 تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA SRL

ITALAIN

VIALE SARCA 222 20126 MILANO - ITALY
موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط للتجارة والهند�شية ا�شم الوكيل 

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب
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11989رقم قيد الوكالة

2011/02/16 تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 RAMJI DAYAWAHLA ENGINEERS

 INDIAN

RDH HOUSE, BESIDES DHAWALGIRI APT, COLLEC-
TORS BUNGLOW, ATHWA LINES SURAT 395007 GUJ-

RAI INDIA
موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط للتجارة والهند�شية ا�شم الوكيل 

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب

12093رقم قيد الوكالة

2013/7/18تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 GLOBRANDS FZE

 EMARATI

 5EA 707, DUBAI AIRPORT FREE ZONE PO BOX
371023 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES

موؤ�ش�شة رعاية اجلمالا�شم الوكيل 

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب
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12093رقم قيد الوكالة

2013/7/18تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

 GLOBRANDS FZE

 EMARATI

 5EA 707, DUBAI AIRPORT FREE ZONE PO BOX
371023 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES

موؤ�ش�شة رعاية اجلمالا�شم الوكيل 

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

ف اأحد �شروط القيد  تخلُّ

2019/6/11تاريخ ال�شطب

11369رقم قيد الوكالة

2001/8/22تاريخ القيد

ا�شم املوكل 

وجن�شيته وعنوانه

 HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE GMBH, GERMANY

 GERMAN

 c/o BRAND ENGINEERING, 20 OMIRON STREET, AYIOS
NICOLOAOS, 3307, LIMASOL

موؤ�ش�شة  املناعي لل�شيارات ا�شم الوكيل 

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

�شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب
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12014رقم قيد الوكالة

2011/11/3تاريخ القيد

ا�شم املوكل 

وجن�شيته وعنوانه

SHAHD ALMATNAQ TRADING

SAUDI

 RIYADH WESTERN OM ALHAMAM BIN OTHAIMEEN PO BOX
53262

 موؤ�ش�شة واي اأند بي للتجارةا�شم الوكيل 

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

�شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب

12014رقم قيد الوكالة

2011/11/3تاريخ القيد

ا�شم املوكل 

وجن�شيته وعنوانه

SHAHD ALMATNAQ TRADING

SAUDI

 RIYADH WESTERN OM ALHAMAM BIN OTHAIMEEN PO BOX
53262

 موؤ�ش�شة واي اأند بي للتجارةا�شم الوكيل 

حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

�شروط القيد

2019/6/11تاريخ ال�شطب
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12099رقم قيد الوكالة

2013/12/03 تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

UNITED ARAB GROUP SHIPPING SERVICES CO WLL

KUWAITI

PO BOX CODE 13014 SAFAT KUWAIT 1347
موؤ�ش�شة املهنا لل�شفر وال�شياحة  ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Travel Line Agent 

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة

UNITED ARAB GROUP SHIPPING SERVICES CO WLL

محددة المدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

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

ف اأحد �شروط القيد  تخلُّ

2019/6/11تاريخ ال�شطب

11401رقم قيد الوكالة

2001/11/19 تاريخ القيد

اسم الموكل وجنسيته 
وعنوانه

LS CABLE LTD

SOUTH KOREAN

VIALE SARCA 222 20126 MILANO - ITALY
موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط للتجارة والهند�شية اسم الوكيل 

حمددة املدةمدة الوكالة

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

تخلُّف اأحد �شروط القيد

2019/6/11تاريخ الشطب

ق�صم الوكالت التجارية 
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اإعالن جتديد وكالة جتارية

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

التجارية املذكور تفا�شيلها اأدناه:

11808 رقم قيد الوكالة 

6002/50/72 تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

HUNTER ENGINERING COMPANY

AMERICAN

11250 HUNTER DRIVE BRIDGETON MISSOURI - 63044-

2391 U.S.A

         �شركه ابراهيم خليل كانو �س.م.ب.م. ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Automotive supplies 

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة

HUNTER

حمددة املدةمدة الوكالة

ق�صم الوكالت التجارية 


