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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )68( ل�سنة 2019

ب�ساأن حل جمعية ال�سورى الإ�سالمية اختيارياً

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل بالقانون  بعد الطالع على القانون رقم )26( ل�شنة 2005 ب�شاأن اجلمعيات ال�شيا�شية، املعدَّ

رقم )34( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة )14( بند )2( واملادة )16( منه،

وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2005 ب�شاأن الإعالن عن تاأ�شي�س جمعية ال�شورى الإ�شالمية،

وعلى كتاب الأمني العام للجمعية بطلب حلِّـها،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ال�شورى الإ�شالمية،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتل جمعية ال�شورى الإ�شالمية اختياريًا بناًء على طلب اأمينها العام لعدم توافر الن�شاب 

ـف ن�شاطها فعليًا عن تقيق الأهداف التي تاأ�ش�شت من اأجلها. ر قانونًا لعدد اأع�شائها وتوقُّ املقرَّ

املادة الثانية

جمعية  اأموال  ت�شفية  اإجراءات  اتخاذ  بالوزارة  ال�شيا�شية  اجلمعيات  �شئون  مكتب  على 

ال�شورى الإ�شالمية، وتويلها اإىل ح�شاب اجلمعية الإ�شالمية وذلك طبقًا لقرار املوؤمتر العام. 

املادة الثالثة

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

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل  

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 15 ذي القعدة 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 18 يــــولـيـــــــــــو 2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )70( ل�سنة 2019

باإلغاء ترخي�ص كاتب عْدل خا�ص

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

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

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

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

كاتب العدل اخلا�س للقيام باأعمال التوثيق،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

 يلـغى ترخيـ�س كاتب العـدل اخلـا�س )اللغة العربية( للمحامية ال�شيخة �شلوى بنت اأحمد 

اآل خليفة )ترخي�س رقم 2018/9(، وذلك بناًء على طلبها.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون املحاكم والتوثيق تنفيذ هذا القرار ، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره ، 

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 ذي الحجة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 4 اأغ�شطـــ�س  2019م

ـ
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )82( ل�سنة 2019

 بتحديد الدعاوى التي تتم اإدارتها عن طريق

مكتب اإدارة الدعوى املدنية والتجارية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

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

وعلى لئحة اإجراءات اإدارة الدعوى اأمام مكتب اإدارة الدعوى املدنية والتجارية، ال�شادرة 

بالقرار رقم )62( ل�شنة 2018،

اإدارتها عن طريق مكتب  تتم  التي  الدعاوى  2018 بتحديد  ل�شنة  القرار رقم )63(  وعلى 

اإدارة الدعوى املدنية والتجارية،

وعلى قرار نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�شاء رقم )4( ل�شنة 2019 باإن�شاء دوائر جتارية 

باملحاكم وتديد اخت�شا�شاتها،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل 

ذات  والهيئات  اللجان  اأو  املحاكم  من  لأي  قانونا  املقرر  بالخت�شا�س  الخالل  عدم  مع 

املدنية  الدعاوى  اإدارة  والتجارية  املدنية  الدعوى  اإدارة  مكتب  يتوىل  الق�شائي،  الخت�شا�س 

الدوائر  بنظرها  تخت�س  والتي  القرار،  هذا  من  الثانية  املادة  يف  عليها  املن�شو�س  والتجارية 

التجارية باملحاكم الكربى املدنية.

املادة الثانية 

تكون اإدارة املنازعات املدنية والتجارية التايل بيانها عن طريق مكتب اإدارة الدعوى املدنية 

والتجارية:

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

2- الدعاوى التي يكون اأحد طرفيها من ال�شركات الأجنبية.
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3- الدعاوى التي يكون اأحد طرفيها �شركة تاأمين اأو بنك تجاري اأو موؤ�ش�شة مالية اأو �شركة مالية 

ـ�س لها بموجب اأحكام القانون، عدا الدعاوى التي ُتـرفع من الم�شرور ِوْفـقًا  اأو م�شرفية مرخَّ

لأحـــكام المر�شـــوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1987 في �شاأن التاأميـــن الإجباري عن الم�شئولية 

المدنية النا�شئة عن حوادث المركبات.

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

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

6- الدعاوى املتعلقة بالأ�شهم وال�شندات وغريها من الأوراق املالية.

7- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية.

8- الدعاوى المتعلقة بالعالمات والوكالت التجارية وحقوق الِمـْلـكية الفكرية.

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

10- الدعاوى المتعلقة بعقود النقل والمنازعات البحرية والجوية.

ـف م�شـــروع البيع على الخريطة طبقًا لأحكام قانون تنظيم  11- الدعـــاوى المتعلقة بتَعـثُّـر اأو تَوقُّ

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

املادة الثالثة 

اإدارتها عن طريق مكتب  تتم  التي  الدعاوى  بتحديد   2018 ل�شنة  القرار رقم )63(  ُيـلغى 

اإدارة الدعوى املدنية والتجارية.

املادة الرابعة 

 1 تاريخ  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  ال�شالمية  وال�شئون  للعدل  الوزارة  وكيل  على 

�شبتمرب 2019م، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة                                                          

�شدر بتاريخ: 4 ذي الحجة 1440هـ

المـــــــوافــــق: 5 اأغ�شطــــ�س 2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )83( ل�سنة 2019

 بتحديد اأنواع دعاوى املطالبات ال�سغرية

التي تتم اإدارتها بالو�سائل 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،

املطالبات  دعاوى  اإدارة  اإجراءات  لئحة  باإ�شدار   2019 ل�شنة   )34( رقم  القرار  وعلى 

ال�شغرية بالو�شائل الإلكرتونية،

وعلى القرار رقم )49( ل�شنة 2019 بتحديد دعاوى املطالبات ال�شغرية التي تتم اإدارتها 

عن طريق اإدارة الدعوى بالو�شائل الإلكرتونية،

وعلى قرار رقم )56( ل�شنة 2019 بتحديد اأنواع دعاوى املطالبات ال�شغرية التي تتم اإدارتها 

بالو�شائل الإلكرتونية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون ال�شالمية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل 

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

1- مطالبات �شركات الت�شالت.

2- مطالبات هيئة التاأمينات الجتماعية.

3- مطالبات هيئة الكهرباء والماء.

4- مطالبات هيئة تنظيم �شوق العمل.

5- مطالبات ر�شوم الرعاية ال�شحية.

6- مطالبات بطاقات الئتمان.

7- مطالبات القرو�س البنكية.

املادة الثانية 

ُيـلغى القرار رقم )49( ل�شنة 2019 بتحديد دعاوى املطالبات ال�شغرية التي تتم اإدارتها 
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عن طريق اإدارة الدعوى بالو�شائل الإلكرتونية، وكما ُيـلغى القرار رقم )56( ل�شنة 2019 بتحديد 

اأنواع دعاوى املطالبات ال�شغرية التي تتم اإدارتها بالو�شائل الإلكرتونية.

املادة الثالثة 

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة                                                          

�شدر بتاريخ: 4 ذي الحجة 1440هـ

المـــــــوافــــق: 5 اأغ�شطــــ�س 2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )84( ل�سنة 2019

 بتعديل املادة الثانية من القرار رقم )69( ل�سنة 2017

باإعادة ت�سكيل جمل�سي التاأديب والتاأديب ال�ستئنايف للمحامني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة،

2017 باإعادة ت�شكيل جمل�شي التاأديب والتاأديب ال�شتئنايف  وعلى القرار رقم )69( ل�شنة 

للمحامني، وتعديالته،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتـ�شتبَدل بن�شو�س البنود )1( و)2( و)3( و)4( من املادة الثانية من القرار رقم )69( 

ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جمل�شي التاأديب والتاأديب ال�شتئنايف للمحامني، البنود الآتية:

رئي�شًا 1- القا�شي اإبراهيم �شلطان الزايد  رئي�س محكمة ال�شتئناف العليا المدنية 

ع�شوًا 2- القا�شي جمعة عبداهلل المو�شى  رئي�س محكمة ال�شتئناف العليا المدنية  

3- القا�شي بدر عبداللطيف العبداهلل   وكيل المحكمة الكبرى المدنية               ع�شوًا

ع�شوًا   4- القا�شي جا�شم محمد العجالن  وكيل المحكمة الكبرى المدنية   

         ب�شفة احتياطية

 

املادة الثانية

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1440هـ

المـــــــوافـــــق: 7 اأغ�شطـــــ�س 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )71( ل�سنة 2019

 ب�ساأن الرتخي�ص باإن�ساء مركز اأدارا للتدريب

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

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 )165( املنعقدة بتاريخ 2019/8/1،

قرر الآتي:

مادة )1(

�س لل�شادة/ �شركة كان ذ.م.م يف اإن�شاء مركز للتدريب املهني والتقني با�شم )مركز  يرخَّ

 ،)126231-1( رقم  جتاري  �شجل  تت   )ADARA TRAINING CENTER للتدريب  اأدارا 

ـد تت قْيـد رقم )11/م.ت.ح/2019(. ويقيَّ

مادة )2(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 4 ذي الحجة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 5 اأغ�شطـــــ�س 2019م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )46( ل�سنة 2019

 ب�ساأن املوافقة على طلب حتويل كافة الأعمال

 من �سركة اإيه �سي اآر ريتكافل اإم اإي اإيه �ص.م.ب )مقفلة(

اإىل �سـركة اآ�سيا كابتل ري اإن�سوران�ص قروب بي تي اأي ليمتد

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،

اأعمال  مبزاولة  لهم  ـ�س  املرخَّ اأعمال  تويل  طلب  يف  البت  اإجراءات  تديد  لئحة  وعلى 

التاأمني يف مملكة البحرين، ال�شادرة بالقرار رقم )15( ل�شنة 2009،

وعلى طلب �شركة اإيه �شي اآر ريتكافل اإم اإي اإيه �س.م.ب )مقفلة( بتحويل كافة اأعمالها اإىل 

�شـركة اآ�شيا كابتل ري اإن�شوران�س قروب بي تي اأي ليمتد - �شنغافورة،

وعلى الإعالن ال�شادر من م�شرف البحرين املركزي ب�شاأن طلب تويل كافة الأعمال من 

اإن�شوران�س  اآ�شيا كابتل ري  �شـركة  اإىل  اإيه �س.م.ب )مقفلة(  اإي  اإم  ريتكافل  اآر  اإيه �شي  �شركة 

قروب بي تي اأي ليمتد املن�شور يف اجلريدة الر�شمية )العدد رقم 3414، بتاريخ 11 اأبريل 2019( 

ويف جريدتني حمليتني،

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر الآتي:

مادة )1(

كافة  بتحويل  )مقفلة(  �س.م.ب  اإيه  اإي  اإم  ريتكافل  اآر  �شي  اإيه  �شركة  طلب  على  املوافقة 

اأعمالها اإىل �شـركة اآ�شيا كابتل ري اإن�شوران�س قروب بي تي اأي ليمتد.

مادة )2(

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

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

 حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ:  5 ذي الحجة 1440هـ

الـمــوافــــــــق: 6 اأغ�شطــــــ�س 2019م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار  رقم )71( ل�سنة 2019

ـَغـر  ب�ساأن �سوابط ا�ستثناء املن�ساآت ال�سغرية ومتناهية ال�سِّ

من الرتتيبات املعيقة للمناف�سة

وكيل  الوزارة ل�شئون التجارة:

بعد الطالع على قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة ال�شادر بالقانون رقم )31( ل�شنة 2018،

وعلى املر�شوم رقم )8( ل�شنة 2019 بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�شالحيات 

رة لكل من جمل�س  رة لهيئة ت�شجيع وحماية املناف�شة، وَمن يتوىل املهام وال�شالحيات املقرَّ املقرَّ

الإدارة ورئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي، 

ت�شنيف  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )229( رقم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  قرار  وعلى 

ـَغـر وال�شغرية واملتو�شطة،  املوؤ�ش�شات متناهية ال�شِّ

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة حماية امل�شتهلك،

قرر الآتي:

املادة الأوىل  

الواردة  املعاين  ذات  فيه  الواردة  والعبارات  للكلمات  تكون  القرار  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

يف قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة، ال�شادر بالقانون رقم )31( ل�شنة 2018، وتكون للعبارات 

والكلمات التالية املعاين املبينة قرين كلٍّ منها، مامل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك. 

القانون: قانون ت�شجيع وحماية المناف�شة، ال�شادر بالقانون رقم )31( ل�شنة 2018.

ـَغــــر: الم�شروعات التي ت�شتوعب عمالة حتى 5 عمال، وتتراوح اإيراداتها  المن�ســـاآت متناهيـــة ال�سِّ

ال�شنوية من  1 اإلى 50،000 دينار بحريني.   

المن�ســـاآت ال�سغيـــرة: الم�شروعـــات التـــي ت�شتوعب عمالة مـــن 6 عمال اإلى 50 عامـــاًل، وتتراوح 

اإيراداتها ال�شنوية من 50،001 دينار اإلى  1،000،000 دينار بحريني.

املادة الثانية  

ُتـ�شتثنى من تطبيق اأحكام املادة )3( من القانون، الرتتيبات التي تكون جميع اأطرافها من 

ـَغـر، وذلك ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى.  املن�شاآت ال�شغرية، ومتناهية ال�شِّ
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املادة الثالثة  

ُيـ�شرَتط ل�شريان ال�شتثناء املن�شو�س عليه يف املادة الثانية من هذا القرار، الآتي: 

1- ا�شتيفـــاء الترتيبـــات لال�شتراطـــات المن�شو�س عليهـــا في الفقرة )1( مـــن المادة )4( من 

القانون. 

ه الإدارة  2- تقرير يو�شـــح الآثار الإيجابية لال�شتثناء ودوره في تعزيز التنمية القت�شادية، ُتـِعـدُّ

المخت�شة.

   املادة الرابعة  

اأو  اأو بناًء على ما تتلقاه من بالغات  يجوز بقرار م�شبَّب ُتـ�شِدره الهيئة من تلقاء نف�شها، 

�شكاٍو حرمان اأية من�شاأة من التمتع بال�شتثناء، اإذا ثبت لديها اإخالل املن�شاأة باأيٍّ من الأحكام 

التي تتعني مراعاتها ل�شريان ال�شتثناء. 

ِوْفـقًا للو�شائل التي ي�شدر  اإلغاء ال�شتثناء  ويف كل الأحوال، يتم اإخطار ذوي ال�شاأن بقرار 

بتحديدها قرار من جمل�س الإدارة.

املادة اخلام�سة

على مدير اإدارة حماية امل�شتهلك تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وكيل  الوزارة ل�سئون التجارة

 نادر خليل املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 ذي الحجة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 4 اأغ�شطـــــ�س 2019م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )72( ل�سنة 2019

ـمة للرتكيز القت�سادي ب�ساأن ال�سوابط املنظِّ

وكيل الوزارة ل�شئون التجارة:

بعد الطالع على قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة، ال�شادر بالقانون رقم )31( ل�شنة 2018،

على املر�شوم رقم )8( ل�شنة 2019 بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�شالحيات 

رة لكل من جمل�س  رة لهيئة ت�شجيع وحماية املناف�شة، وَمـن يتوىل املهام وال�شالحيات املقرَّ املقرَّ

الإدارة ورئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي، 

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة حماية امل�شتهلك،

قرر الآتي:

املادة الأوىل 

تتحقق �شيطرة من�شاأة اأو اأكرث على �شوق املنتجات املعنية اإذا زادت ح�شة املن�شاأة عن %40 

ال�شوق املعنية. ويكون ح�شاب هذه  60% من  واإذا كانتا من�شاأتني فاأكرث عن  املعنية.  ال�شوق  من 

زمنية معينة، بحيث  معًا خالل فرتة  والنطاق اجلغرايف  املعنية  املنتجات  اأ�شا�س  احل�شة على 

تكون لها القدرة على التاأثري يف اأ�شعار املنتجات اأو يف حْجـم املعرو�س منها يف �شوق املنتجات 

املعنية مبا يوؤثر �شلبًا على املناف�شة، وذلك ِوْفـقًا لتقدير الهيئة.    

 

املادة الثانية

يجب على املن�شاآت اأن تتقدم بطلب للح�شول على موافقة الهيئة ب�شاأن اإمتام عمليات الرتكيز 

ـق ال�شيطرة املن�شو�س عليها يف املادة الأوىل من هذا القرار، قبل )30(  القت�شادي التي ُتـحقِّ

ثالثني يومًا على الأقل من تاريخ اإبرام م�شروع عْقـد اأو اتفاق ب�شاأن عملية الرتكيز القت�شادي 

ه الهيئة لهذا الغر�س، على اأن ُتـرَفـق به امل�شتندات الآتية:  ِوْفـق النموذج الذي ُتـِعـدُّ

قًا عليه.   1- عْقـد التاأ�شي�س اأو النظام الأ�شا�شي للمن�شاآت المعنية، م�شدَّ

2- م�شروع العْقـد اأو التفاق ب�شاأن عملية التركيز القت�شادي. 

3- تقريـــر بالبيانات المالية لآخر �شنتين لكل مـــن المن�شاآت المعنية بعملية التركيز القت�شادي 

ـ�س له.  ـق ح�شابات ُمـَرخَّ وفروعها، معتَمـدًا من مدقِّ
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4- بيـــان باأ�شماء الم�شاهمين اأو ال�شركاء في كل المن�شاآت المعنية، ون�شبة م�شاهمة اأو ح�شة كل 

منهم.      

5- تقرير يو�شح الآثار الإيجابية لطلب ال�شتثناء ودوره في تعزيز التنمية القت�شادية.  

املادة الثالثة

املوؤ�شرات  على  بناًء  القت�شادي  الرتكيز  عملية  من  ـق  ـَحـقُّ للتَّ الطلب  بدرا�شة  الهيئة  تقوم 

اأو احل�شول  تراه منا�شبًا  ال�شتعانة مبن  �شبيل ذلك  ولها يف  تراها منا�شبة،  التي  والإجراءات 

على راأي اأية جهة ر�شمية اأخرى، ولها كذلك اأْن تطَلـب من املن�شاآت املعنية تقدمي اأية بيانات اأو 

معلومات اإ�شافية تراها �شرورية للبت يف الطلب. 

املادة الرابعة

على مدير اإدارة حماية امل�شتهلك تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وكيل  الوزارة ل�سئون التجارة

 نادر خليل املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 ذي الحجة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 4 اأغ�شطـــــ�س 2019م                                                                                                                                           
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )73( ل�سنة 2019

ـمة للتحقيق  ب�ساأن الإجراءات املنظِّ

يف ال�سكاوى املتعلقة باملناف�سة

وكيل الوزارة ل�شئون التجارة:

بعد الطالع على قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة، ال�شادر بالقانون رقم )31( ل�شنة 2018، 

وعلى املر�شوم رقم )8( ل�شنة 2019 بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�شالحيات 

رة لكل من جمل�س  رة لهيئة ت�شجيع وحماية املناف�شة، وَمـن يتوىل املهام وال�شالحيات املقرَّ املقرَّ

الإدارة ورئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي، 

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة حماية امل�شتهلك،

قرر الآتي:

املادة الأوىل  

يجوز لكل ذي م�شلحة تقدمي �شكوى كتابية للهيئة ب�شاأن اأية خمالفة لأحكام قانون ت�شجيع 

الأخ�س  على  ال�شكوى  تت�شمن  اأن  على  الهيئة،  ه  ُتـِعـدُّ الذي  للنموذج  ِوْفـقًا  املناف�شة،  وحماية 

البيانات الآتية:

م ال�شكوى، و�شفته، وعنوانه، ومعلومات التوا�شل. اأ - ا�شم مقدِّ

ب- ا�شم الم�شكوِّ في حقه، وعنوانه، ومعلومات التوا�شل.

ج- الوقائع ذات ال�شلة بمخالفة اأحكام القانون، واأوجه المخالفة. 

ـدة لل�شكوى.   د- اأية اأدلة اأو م�شتندات موؤيِّ

املادة الثانية

ـدة لها، ويجوز لها اأن تطلب تزويدها  تتوىل اجلهة الإدارية فْحـ�س ال�شكوى وامل�شتندات املوؤيِّ

ر  باأية بيانات ترى اأنها �شرورية. ويف حالة عدم كفاية الأدلة للتحقيق يف ال�شكوى، للهيئة اأْن ُتـقرِّ

ِحـْفـظها.

املادة الثالثة

للهيئة اإجراء تقيق من تلقاء نف�شها اإذا توافرت لديها اأ�شباب معقولة واأ�شانيد كافية عن 
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وجود ممار�شات من �شاأنها الإخالل باملناف�شة اأو احلدِّ منها اأو مْنـِعـها، اأو التاأثري ال�شلبي على 

املناف�شة باأيِّ �شكل. 

املادة الرابعة

يف حالة قبول ال�شكوى تقوم الهيئة باإخطار الأطراف امل�شكوِّ يف حقهم وجميع الأطراف ذوي 

ال�شلة مبو�شوع ال�شكوى. وعلى امل�شكوِّ يف حقهم الرد على ال�شكوى خالل مدة ل تزيد عن )15( 

يومًا من تاريخ الإخطار، ويجوز متديد هذه املدة ملدد مماثلة بح�شب الأحوال.

املادة اخلام�سة

ال�شكوى  تقدمي  تاريخ  فيه  ـن  ُيـبيَّ مت�شل�شلة،  باأرقام  وذلك  لل�شكاوي  ب�شجل  الهيئة  تتفظ   

م ال�شكوى وا�شم امل�شكوِّ يف حقه ومو�شوع ال�شكوى. وتاريخ قْيـدها يف ال�شجل، وا�شم مقدِّ

املادة ال�ساد�سة

على مدير اإدارة حماية امل�شتهلك تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

                                             

وكيل  الوزارة ل�سئون التجارة

 نادر خليل املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 ذي الحجة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 4 اأغ�شطـــــ�س 2019م
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هيئة تنظيم الت�سالت

ـقة لهيئة تنظيم الت�سالت ـ�ص احل�سابات املدقَّ  ملخَّ

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018



العدد: 3432 – الخميس 15 أغسطس 2019

21



العدد: 3432 – الخميس 15 أغسطس 2019

22



العدد: 3432 – الخميس 15 أغسطس 2019

23



العدد: 3432 – الخميس 15 أغسطس 2019

24



العدد: 3432 – الخميس 15 أغسطس 2019

25



العدد: 3432 – الخميس 15 أغسطس 2019

26

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

    اإعالن رقم )711( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شيتي نيون ال�شرق الأو�شط)، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-31221، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 100،000 

دينار، وت�شبح مملوكة لـ )�شركة �شيتي نيون هولدنج(. 

اإعالن رقم )712( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بي اإم تي للت�شويق والترويج �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 130806-

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

 ADAMو ف�شل،  اأحمد  اإبراهيم عبداهلل  منال  لكل من:   مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  اآلف(  )اأربعة   4،000

         .HENRYK WODKIEWICZ

 

اإعالن رقم )713( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اآر اإ�س اإم ميزان، 

نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )البحرين ل�شناعة ال�شبائك المعدنية 

�س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 31326، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى 

وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  وخم�شون  )مائتان   250،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة 
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مملوكة لكل من: محمد �شروار رباني،    ورباب مهدي محمد علي المحرو�س، و�شركة الفنار لال�شتثمار القاب�شة 

�س.م.ب )مقفلة(، و�شركة هاي تك للمعادن/ البحرين القاب�شة ذ.م.م. و�شركة اأ�شواق الخليج الدولية ذ.م.م. 

   

اإعالن رقم )714( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

بنكر �شوري�س، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإليغانت اإنتيريور ديزاين �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 119205، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 VIJAYABHAVANSUKUMARAPANICKER مقداره 1،000. )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 

SURESH ، و�شكينة خليل اإبراهيم علي محمد الخال�شي، وفاطمة علي اأحمد عبداهلل الحجيري.  

اإعالن رقم )715( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

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 )بالميرو للمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 102765، 

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: عفيفة ح�شن اإبراهيم �شلمان، وعلي عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان.

اإعالن رقم )716( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

باتينهارابات، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )يو بي 23 لال�شت�شارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،119937 رقم  القيد 

اأدفرتايزينغ  اآب  ويك  �شركة  لكل من:  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  مقداره 5،000 )خم�شة  وبراأ�شمال 

كرييتيف ذ.م.م، وUNNIKRISHNAN PATINHARAPAT  و SUDEEP JOSEPH واأبهيال�س راجابان بيالي.

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 )717( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

محمد اإقبال بركات علي محمد، نيابة عن اأمينة اأحمد ح�شن اإبراهيم عبداهلل �شويطر �شاحبة الموؤ�ش�شة الفردية 

التي تحمل ا�شم )اليد الذهبية للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  87839، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 

للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وتكون مملوكة لكل من: اأمينة اأحمد ح�شن اإبراهيم 

 .NABEEL MAYIN VEETTIL و RINSHAD CHEMMALAKUDY MARAKKARعبداهلل �شويطر، و

اإعالن رقم )718( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

اأحمد را�شد علي را�شد فخرو، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )موني�س للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 104314-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

اأحمد را�شد علي را�شد  اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد  وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة 

.SAIFUL ABDUR ROHIو  ANANTHAKRISHNAN RAJENDRAN فخرو و

اإعالن رقم )719( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

للتقنيات(،  الخليج  )كندور  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاحب  القاروني،  محمد  يو�شف  يعقوب  مهدي 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،77268 رقم   القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيد مهدي يعقوب يو�شف محمد القاروني، وفيجي كومار باندورانج 

بولور.

                                                

اإعالن رقم )720( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرعني من �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل فرعني مبوؤ�س�سة فردية

ال�شيد/ ح�شين  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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ح�شين ح�شن مير، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )النور للخدمات وال�شت�شارات الإدارية الطبية 

82390، بطلب تحويل الفرعين الثاني والثالث من ال�شركة اإلى فرعين  �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

متابعة  ومبا�شرته   ،106943 رقم  القيد  بموجب  والم�شجلة  نف�شه،  للمالك  ملكيتها  العائدة  الفردية  بالموؤ�ش�شة 

اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )721( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

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

نا�شر علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مقاولت اليد الحرة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 71673، 

طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة الم�شمى )طريق البحرين للمقاولت( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ علي جعفر 

نا�شر علي، البحريني الجن�شية.

 

اإعالن رقم )722( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

خليف البعالوي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ركن ال�شفوة للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

97774-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 100،000 )مائة األف( دينار بحريني ، وتكون مملوكة لكل من: بدر محمد خليف البعالوي، و�شعبان محمد 

ال�شيد اأحمد عامر.

اإعالن رقم )723( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الق�شاب(،  اإبراهيم  ح�شين  )علي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الق�شاب،  اإبراهيم  ح�شين  علي 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 8689، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

علي ح�شين  لكل من: ح�شين  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  مقداره 3،000 )ثالثة  وبراأ�شمال  محدودة، 
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واأمينة علي  اإبراهيم الق�شاب،  اإبراهيم الق�شاب، ومحمد علي ح�شين  اإبراهيم الق�شاب، وعبا�س علي ح�شين 

ح�شين اإبراهيم الق�شاب، وفاطمة علي ح�شين اإبراهيم الق�شاب، وبتول ال�شيد جعفر �شلمان اأحمد.    

 اإعالن رقم )724( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شفريات نيو اأتالنت�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

84996-1، طالَبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد بناًء على تنازل اأحد 

ال�شريكين عن كامل ح�ش�شه بال�شركة لل�شريك الثاني، وي�شبح راأ�شمالها مبلغًا مقداره 20،000 )ع�شرون األف( 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ هابيل �شلمان عبداهلل محمد الخياط.

اإعالن رقم )725( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�ستني فرديتني

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

اإبراهيم نا�شر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لم�شات للجب�س والزخرفة(، الم�شجلة بموجب القيد 

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  التي تحمل ا�شم )لم�شات لتركيب المظالت(،  الفردية  71332-1 والموؤ�ش�شة  رقم 

71332-5 ، طالبًا تحويلهما اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، 

وتكون مملوكة لكل من: ناظم علي اإبراهيم نا�شر ال�شاري، و�شياء علي اإبراهيم نا�شر.  

اإعالن رقم )726( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

علي �شباح، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شباح للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 10816، 

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

 MAHENDRANو �شباح،  علي  عبداهلل  علي  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )خم�شون   50،000

.MAHALINGAM
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اإعالن رقم )727( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

بموجب  الم�شجلة  ديلفي(،  )مقاولت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  المدفعي مالك  محمد  علي  محمد 

القيد رقم 83172-3، 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: حامد محمد علي محمد المدفعي، و

.KUNJAPPAN JOSE

اإعالن رقم )728( ل�سنة 2019

ب�ساأن اإدماج �سركة ال�سخ�ص الواحد

مبوؤ�س�سة فردية

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

للتكييف  الجاف  ا�شم )الهواء  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  النفيعي، مالكة �شركة  اإبراهيم ح�شين  عبدالرحمن 

باإدماجها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،1-103092 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(، 

بالموؤ�ش�شة الفردية المملوكة لها والتي تحمل ا�شم )اأي دينتيتي للمقاولت الميكانيكية(، والم�شجلة تحت القيد 

رقم 55720-1، ومبا�شرتها متابعة اإجراءات التحويل والإدماج. 

اإعالن رقم )729( ل�سنة 2019

ب�ساأن تخفي�ص راأ�سمال �سركة 

)اآي اآي بي فران�ص اإنف�ستمنتز القاب�سة �ص.م.ب. مقفلة(

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

الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )اآي اآي بي فران�س اإنف�شتمنتز القاب�شة �س.م.ب.مقفلة(، الم�شجلة 

اإلى  يــورو    34،680،000.000 من  ال�شادر  ال�شركة  راأ�شمال  تخفي�س  طالبين   ،62719 رقــم  القيد  بموجب 

7،490،757.000 يورو. 

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 )730( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد ح�شن 
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عبدالوهاب اأحمد الرم�شان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )وجه الخير لمقاولت البناء(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 51117، طالبا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شمى )الخير لأدوات الأمن وال�شالمة( 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون 

       .EAPEN THOMAS مملوكة لكل من: محمد ح�شن عبدالوهاب اأحمد الرم�شان، 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 )731( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  لل�شياغة(،  ريفيرا  )ور�شة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاحب  البلو�شي،  جمال  عبدالكريم 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،56234 رقم   القيد  بموجب 

محدودة، وتكون مملوكة لكل من: فهمي عبدالكريم جمال البلو�شي،  وSANTI NATH MAITY  وبا�شو يف مايتي.            

اإعالن رقم )732( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

محمد ح�شين �شحاته، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيدلية �شان توريني(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 130793، طالبًا 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:  �شيدلية الم�شتقبل ذ.م.م، وال�شعيد محمد 

ح�شين �شحاته.     


