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 قرار رقم )16( ل�سنة 2019

 باإلغاء البند )4( من املادة الأوىل من القرار رقم )17( ل�سنة 2018 

 ب�شاأن حتديد بع�ص الأن�شطة التجارية التي يجوز الرتخي�ص لل�شركات 

ذات راأ�ص املال الأجنبي مبزاولتها

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على القرار رقم )17( ل�شنة 2018 ب�شاأن حتديد بع�س الأن�شطة التجارية التي 

يجوز الرتخي�س لل�شركات ذات راأ�س املال الأجنبي مبزاولتها،

وبعد التن�شيق مع الوزراء املعنيني باجلهات الإدارية املخت�شة،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ب�شاأن حتديد بع�س   2018 ل�شنة  القرار رقم )17(  الأوىل من  املادة  البند )4( من  ُيـلَغـى 

الأن�شطة التجارية التي يجوز الرتخي�س لل�شركات ذات راأ�س املال الأجنبي مبزاولتها.

املادة الثانية

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

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ص جمل�ص الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 19 ذي الحجة 1440هـ 

الـمـــوافـــــــق: 20 اأغـ�شطــــ�س 2019م  
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 قرار رقم )17( ل�سنة 2019

 باإ�شدار الإطار العام ملراجعة اأداء موؤ�ش�شات التعليم العايل 

)مراجعة الربامج الأكادميية(

رئي�س مجل�س الوزراء:

ـالت العلمية، بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1995 يف �شاأن تقومي املوؤهِّ

ار�شني يف  وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1997 ب�شاأن مكاتب اخِلـْدمات التعليمية للدَّ

اخلارج،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،

وعلى املر�شوم رقم )83( ل�شنة 2012 بتنظيم هيئة جودة التعليم والتدريب،

وعلى املر�شوم رقم )24( ل�شنة 2013 بتنظيم هيئة جودة التعليم والتدريب،

و�شمان  ـالت  للموؤهِّ الوطنية  الهيئة  ت�شمية  باإعادة   2016 ل�شنة   )74( رقم  املر�شوم  وعلى 

َجودة التعليم والتدريب،

التعليم  جودة  هيئة  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2019 ل�شنة   )16( رقم  املر�شوم  وعلى 

والتدريب،

بالقرار رقم )45(  ال�شادر  العايل،  التعليم  العام لوحدة مراجعة موؤ�ش�شات  الإطار  وعلى 

ل بالقرار رقم )24( ل�شنة 2012، ل�شنة 2009، املعدَّ

ال�شادر  املوؤ�ش�شية(،  العايل )املراجعة  التعليم  اأداء موؤ�ش�شات  العام ملراجعة  الإطار  وعلى 

بالقرار رقم )38( ل�شنة 2015،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س اإدارة هيئة جودة التعليم والتدريب،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعمل بالإطار العام ملراجعة اأداء موؤ�ش�شات التعليم العايل )مراجعة الربامج الأكادميية(، 

املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

بالقرار رقم )45(  العايل، ال�شادر  التعليم  العام لوحدة مراجعة موؤ�ش�شات  ُيـلَغـى الإطار 

ل�شنة 2009.
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املادة الثالثة

اليوم  من  بهما  وُيـعمل  الر�شمية،  اجلريدة  يف  به  املرفق  العام  والإطار  القرار  هذا  ُيـن�َشـر 

التايل لتاريخ الن�شر.

رئي�ص جمل�ص الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 19 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 20 اأغـ�شطــــ�س 2019م
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جمل�ص التنمية القت�شادية

 قرار رقم )2( ل�سنة 2019 

 بتعديل بع�ص اأحكام القرار رقم )1( ل�سنة 2016 

باإعادة ت�شكيل جمل�ص اإدارة ممتلكات البحرين القاب�شة

ولي العهد نائب القائد الأعلى، رئي�س مجل�س التنمية القت�شادية:

بعد الطالع على املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2000 باإن�شاء وتنظيم جمل�س التنمية القت�شادية، 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )64( ل�شنة 2006 بتاأ�شي�س �شركة ممتلكات البحرين القاب�شة )�شركة 

م�شاهمة بحرينية مقفلة( )�س. م. ب. م(،

وعلى عْقـد تاأ�شي�س �شركة ممتلكات البحرين القاب�شة ونظامها الأ�شا�شي،

2016 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة �شركة ممتلكات البحرين  وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 

القاب�شة، 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س املادة الأوىل من القرار رقم )1( ل�شنة 2016 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة 

�شركة ممتلكات البحرين القاب�شة، الن�س الآتي:

"ُيعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة �شركة ممتلكات البحرين القاب�شة برئا�شة معايل ال�شيخ خالد 
بن عبد اهلل اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وع�شوية كل من:

1( وزير المالية والقت�شاد الوطني.

2( وزير الموا�شالت والت�شالت.

3( وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

4( م�شت�شار ال�شئون ال�شيا�شية والقت�شادية بديوان �شاحب ال�شمو الملكي ولي العهد.

5( الرئي�س التنفيذي لمجل�س التنمية القت�شادية.

6( الرئي�س التنفيذي ل�شركة ممتلكات البحرين القاب�شة.

7( ال�شيد/ �شامر ماجد الج�شي.



العدد: 3433 – الخميس 22 أغسطس 2019

37

8( ال�شيدة/ اإلهام عبداهلل ح�شن.

وتكون مدة ع�شويتهم يف جمل�س الإدارة اأربع �شنوات.

املادة الثانية

ُيـعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُيـن�شـر يف اجلريدة الر�شمية.

ويل العهد نائب القائد الأعلـى

رئي�ص جمل�ص التنمية القت�شادية

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 اأغـ�شطــــ�س 2019م
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جمل�ص التنمية القت�شادية

 قرار رقم )3( ل�سنة 2019

ب�شاأن تعيني رئي�ص تنفيذي ملجل�ص التنمية القت�شادية

ولي العهد نائب القائد الأعلى، رئي�س مجل�س التنمية القت�شادية:

بعد الطالع على املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2000 باإن�شاء وتنظيم جمل�س التنمية القت�شادية، 

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2015 بتعيني رئي�س تنفيذي ملجل�س التنمية القت�شادية، 

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2018 باإعادة ت�شكيل جمل�س التنمية القت�شادية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

اإبراهيم حميدان رئي�شًا تنفيذيًا ملجل�س التنمية القت�شادية، اعتبارًا  ـن ال�شيد/ خالد  ُيـعيَّ

من 1 �شبتمرب 2019.

املادة الثانية

ُيـعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ويل العهد نائب القائد الأعلـى

رئي�ص جمل�ص التنمية القت�شادية

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 اأغـ�شطــــ�س 2019م
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جمل�ص التنمية القت�شادية

 قرار رقم )4( ل�سنة 2019

 بتعديل بع�ص اأحكام القرار رقم )1( ل�سنة 2018 

باإعادة ت�شكيل جمل�ص التنمية القت�شادية

ولي العهد نائب القائد الأعلى، رئي�س مجل�س التنمية القت�شادية:

التنمية  جمل�س  وتنظيم  اإن�شاء  ب�شاأن   2000 ل�شنة   )9( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

القت�شادية، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2018 باإعادة ت�شكيل جمل�س التنمية القت�شادية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل البند )18( من املادة الأوىل من القرار رقم )1( ل�شنة 2018 باإعادة ت�شكيل جمل�س  ُيـعدَّ

التنمية القت�شادية لي�شبح كالآتي:

18- ال�شيد/ خالد عمرو الرميحي.

املادة الثانية

التنمية  ت�شكيل جمل�س  باإعادة   2018 ل�شنة  رقم )1(  القرار  الأوىل من  املادة  اإىل  ي�شاف 

ـه الآتي: القت�شادية بند جديد َنـ�شُّ

23- ال�شيد/ علي مو�شى �شافعي.

املادة الثالثة

ُيـعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ويل العهد نائب القائد الأعلـى

رئي�ص جمل�ص التنمية القت�شادية

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 اأغـ�شطــــ�س 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )69( ل�سنة 2019

ب�شاأن تعديل النظام الأ�شا�شي جلمعية �شهركان اخلريية 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 )2( ل�شنة 1990 يف �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 القرار رقم )35( ل�شنة 1993 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي 

لقرية �شهركان،

وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2011 ب�شاأن حَتوُّل موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي لقرية �شهركان 

اإىل جمعية �شهركان اخلريية الجتماعية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية �شهركان اخلريية الجتماعية،

الجتماعية  اخلريية  �شهركان  قرية  جلمعية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  وعلى 

املنعقدة بتاريخ 23 اأكتوبر 2018م،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـد يف �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري  ُيقيَّ

اأكتوبر   23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  ال�شادر  الجتماعية،  اخلريية  �شهركان  جلمعية  العادية 

2018م، وهو كالآتي:

ل ن�س املادة )33( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح يتكون جمل�س الإدارة من   "يعدَّ

اأو  اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة  اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني  ت�شعة 

مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر".
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مادة )2(

ُيـن�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 27 ذي القعدة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 30 يــولــيــــــــــــو 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )72( ل�سنة 2019

 ب�شاأن الرتخي�ص بت�شجيل جمعية 

خريجي برنامج ويل العهد للمنح الدرا�شية العاملية

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 )2( ل�شنة 1990 يف �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 القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الرتخي�س بجْمع املال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية خريجي برنامج ويل العهد للمنح الدرا�شية العاملية،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

ل جمعية خريجي برنامج ويل العهد للمنح الدرا�شية العاملية يف �شجل قْيد اجلمعيات  ت�شجَّ

والأندية الجتماعية والثقافية حتت قيد رقم )4/اأ.ج.ث/2019(.

مادة - 2 -

ُيـن�َشـر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعَمـل بهما من 

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 7 ذي الحجة 1440هـ

الــمــــوافــــــق: 8 اأغ�شطــــ�س 2019م
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قائمة باأ�شماء موؤ�ش�شي جمعية خريجي 

برنامج ويل العهد للمنح الدرا�شية العاملية

1- اإيمان عبدالنبي عبداهلل ح�شن �شباح.

2- اأحمد اأدهم اإبراهيم محمد بردولي.

3- اإ�شالم اأحمد قريب اهلل يو�شف عبدالجبار.

4- �شفاء يا�شر يو�شف جا�شم اأحمد ال�شيرفي.

5- علي عبدالجليل زيد مرهون.

6- محمود عادل اأحمد حامد عبداهلل.

7- يا�شمين �شعيد ح�شن محمد مح�شن ال�شفار.

8- اإ�شراء عبدالنبي عبداهلل ح�شن �شباح.

9- نورة علي محمد عبدالرحمن ال�شندي.

10- قا�شم حميد من�شور علي المن�شور.

11- محمد عي�شى علي عبدالرحمن جناحي.
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ملخ�ص النظام الأ�شا�شي

جلمعية خريجي برنامج ويل العهد للمنح الدرا�شية العاملية

تن�س املادة الأوىل من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام 

2019  حتت قيد رقم )4/اأ.ج.ث/2019( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.

ـل اجلمعية بوزارة العمل والتنمية الجتماعية، وتثبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية  ت�شجَّ

ل�شنة   )2( رقم  الوزاري  القرار  لأحكام  طبقًا  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيلها  ن�ْشـر  تاريخ  من 

1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة العمل وال�شئون الجتماعية. 

مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو مبنى رقم 316 طريق رقم 4609 جممع رقم 346، املنامة، 

مملكة البحرين

ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن 

تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

    تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخـذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات املخت�شة وبالتن�شيق معها بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

خْلـــق روابط قوية بين خريجي برنامج ولي العهد للمنح الدرا�شية العالمية، وتعزيز التفاعل   -1

والتوا�شل الجتماعي، وتبادل الخبرات على ال�شعيد المهني.

توفيـــر التوجيـــه والدعـــم الأكاديمي والمهنـــي لطالب برنامج ولـــي العهد للمنـــح الدرا�شية   -2

العالمية.

تعزيز اللتزام بالقيم الإن�شانية الرا�شخة لبرنامج ولي العهد للمنح الدرا�شية العالمية.  -3

تطويـــر قـــدرات خريجي برنامج ولي العهد للمنـــح الدرا�شية العالمية ودعمهـــم مهنيًا وفنيًا   -4

بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.

نقـــل المعرفة وتنمية القدرات والروح القيادية لدى ال�شباب بالتن�شيق مع الجهات الحكومية   -5

المخت�شة.

    وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين، وبعد 

اأْخـذ املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة وبالتن�شيق معها، بالو�شائل التالية:
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1- تنظيم الندوات والمحا�شرات والموؤتمرات وور�س العمل بالتن�شيق مع الجهات المخت�شة.

2- تنظيم الرحالت الترفيهية والزيارات الميدانية والأن�شطة الريا�شية والجتماعية.

3- اإن�شـــاء موقـــع اإلكتروني مخت�س باأهـــداف الجمعية بعد اأخذ الموافقـــة الم�شبقة من الجهات 

الحكومية المخت�شة.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التالية:

1- اجتماعية.

2- توعوية.

ويجب ان تتوافر يف ع�شو اجلمعية ال�شروط الآتية:

1(  األ يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2(  اأن يكـــون ح�شن ال�شمعـــة وال�شلوك، واأن ل يكون قد ُحـِكـم عليه في جريمة ُمـِخـلَّـة بال�شرف اأو 

الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

3( اأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.

4( اأن يكون من حاملي �شهادة البكالوريو�س على الأقل.

5( اأن يكون مبتعثًا من ِقـَبـل برنامج بعثة ولي العهد للمنح الدرا�شية.

وبنيَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 

ـَظـلُّم من  ـنت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف التَّ واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما بيَّ

ـله اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا  قرار ف�شْ

يف هذا ال�شاأن.

اجلمعية  اأن  اعترب  فقد  للجمعية،  املختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ـن  ت�شمَّ وقد 

العمومية هي ال�شلطة العليا يف ر�ْشـم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على 

العمومية  اجلمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  ـن  وبيَّ واأع�شائها.  وجلانها  اأجهزتها  جميع 

ـباعها عند عْقـدها، والن�شاب القانوين الواجب  العادية منها وغري العادية، وال�شروط الواجب اتِّ

توافره، وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  �شبعة  من  يتكون  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  كما 

انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها  بني  من  العمومية 

بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

بتنفيذ  ويقوم  للجمعية،  التنفيذية  ال�شلطة  الإدارة هو  اأن جمل�س  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ت�شدرها؛ حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 
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ـن النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات املجل�س و�شروط الع�شوية فيه وحقه يف ت�شكيل  للجمعية. وبيَّ

د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر، كما حدَّ

وكيفية حل املجل�س.

وتتكون اإيرادات اجلمعية من:

1( ر�ْشـم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قْيـده اأو اإعادة قْيـده بع�شويتها.

2( ا�شتراكات الأع�شاء.

3( الهبات والتبرعات التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

4( اأيـــة مـــوارد اأخرى يقبلها مجل�ـــس الإدارة وفقًا للقانون وبما ل يتعار�س مـــع النظام الأ�شا�شي 

للجمعية، وب�شرط الموافقة الم�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 

5( الأربـــاح الناتجـــة عـــن ا�شتثمار اأمـــوال الجمعية في حـــدود القوانين المعمول بهـــا في مملكة 

البحرين. 

ـن النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة لت�شيري  كما بيَّ

اأعمالها، واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير 

وُتـ�شتثَنـى ال�شنة الأوىل بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية بحيث  31 دي�شمرب من كل عام،  وتنتهي يف 

تبداأ من تاريخ ن�ْشـر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإن مل يكن يف �شهر يناير، �شريطة اأن يكون 

ال�شرف طبقًا لالئحة املالية للجمعية، وعلى �شرورة اأن يقوم جمل�س الإدارة بعْر�س احل�شاب 

اخلتامي على اجلمعية العمومية لإقراره.

لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات اجلمعية.

ـن النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلها  واأخريًا بيَّ

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل 

يف ميدان عمل اجلمعية.

د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )73( ل�سنة 2019

ب�شاأن الرتخي�ص باإن�شاء دار ح�شانة كندر ورلد

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ

ل�شنة 2014،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـ�س ل�شركة ح�شانة كندر ورلد  ذ.م.م باإن�شاء دار ح�شانة كندر ورلد ملدة �شنتني، حتت  ُيـرخَّ

قيد رقم )3/دح/2019(.

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: 19 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 20 اأغـ�شطــ�س  2019م
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م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )49( ل�سنة 2019

  ب�شاأن اإلغاء ترخي�ص بنك جملة تقليدي

 املمنوح لبنك جلف ون لال�شتثمار �ص.م.ب )م(

 ومْنـح ترخي�ص جديد ل�شركة اأعمال ا�شتثمارية فئة 1

اإىل جلف ون كابتل �ص.م.ب )م( 

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006،

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

املركزي وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـلَغـى ترخي�س بنك جملة تقليدي املمنوح لبنك جلف ون لال�شتثمار �س.م.ب )م( وامل�شجل 

حتت ال�شجل التجاري رقم 62199.

مادة )2(

ُيـمنح ترخي�س �شركة ا�شتثمار فئة 1 اإىل جلف ون كابتل �س.م.ب. )م(.

مادة )3(

ُيـعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�شرف البحرين املركزي

ر�شيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 17 ذي الحجة 1440هـ  

الـمــــوافــــــق: 18 اأغ�شـطــــ�س 2019م
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م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )50( ل�سنة 2019

 بتعديل بع�ص اأحكام القرار رقم )23( ل�سنة 2016

دة للتاأمني الإجباري عن امل�شئولية املدنية النا�شئة عن  ب�شاأن الوثيقة املوحَّ

 حوادث املَْركبات واإجراءات و�شوابط التعامل مع املطالبات امل�شتِندة اإىل وثيقة

التاأمني الإجباري عن امل�شئولية املدنية النا�شئة عن حوادث الـَمْركبات

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

دة للتاأمني الإجباري  وبعد الطالع على القرار رقم )23( ل�شنة 2016 ب�شاأن الوثيقة املوحَّ

عن امل�شئولية املدنية النا�شئة عن حوادث الـَمْركبات، واإجراءات و�شوابط التعامل مع املطالبات 

امل�شتِندة اإىل وثيقة التاأمني الإجباري عن امل�شئولية املدنية النا�شئة عن حوادث الـَمْركبات،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

الواردة  ال�شتهالك،  ـ�َشـب  ِنِ مُبلَحق  اخلا�شة  ال�شروط  من   )3( رقم  البند  بن�س  ُيـ�شتبَدل 

دة للتاأمني الإجباري  يف املُلَحق رقم )1( من القرار رقم )23( ل�شنة 2016 ب�شاأن الوثيقة املوحَّ

عن امل�شئولية املدنية النا�شئة عن حوادث الـَمْركبات، واإجراءات و�شوابط التعامل مع املطالبات 

امل�شتِندة اإىل وثيقة التاأمني الإجباري عن امل�شئولية املدنية النا�شئة عن حوادث امَلْركبات، الن�س 

الآتي:

 "يف حالة عدم ا�شتطاعة ال�شركة توفري قطع غيار م�شتعملة بحالة جيدة خالل اأ�شبوعني 

تلتزم ال�شركة بتوفري قطع غيار جديدة دون خ�شم اأية ن�شبة ا�شتهالك. اأما يف حالة عدم توفري 

ر  للمت�شرِّ نقدي  مبلغ  دفع  اإىل  حينئذ  ُي�شار  للمركبة،  اأ�شلية  جديدة  اأو  م�شتعملة  غيار  قطع 

كت�شوية نهائية للمطالبة، على األ يقل مبلغ الت�شوية النقدية يف هذه احلالة عن جمموع ُكـلفة قطع 

الغيار الأ�شلية اجلديدة بعد تطبيق ِنـ�َشـب ال�شتهالك الواردة يف اجلدول م�شافًا اإليه مبلغ ُكـلفة 

الت�شليح."
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مادة )2(

على اجلهات املخت�شة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

حمافظ م�شرف البحرين املركزي

ر�شيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 19 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 20 اأغ�شطــــ�س 2019م
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قرارات ا�شتمالك

قرار ا�شتمالك رقم )4( ل�سنة 2019

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 

جزء من ملك/ �شركة عقارات العز �س.�س.و، الكائن يف اجلنبية وامل�شجل باملقدمة رقم 2017/3286 

05043265، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات  عقار رقم 

والتخطيط العمراين - الطرق.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الرقم  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

                                                          

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام عبداهلل خلف

قرار ا�شتمالك رقم )5( ل�سنة 2019

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 

من ملك ال�شيد/ اأن�س بن اأحمد بن اأبو يزيد عبداخلالق، الكائن يف اجلنبية وامل�شجل باملقدمة رقم 

الأ�شغال  وزارة  طلب   ح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك   ،05043264 رقم  عقار   2015/11198

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الرقم  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

                                                          

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام عبداهلل خلف
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قرار ا�شتمالك رقم )6( ل�سنة 2019

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك ملك 

رقم  باملقدمة  وامل�شجل  اجلنبية  الكائن يف  و�شريكه،  العلوي  عبدالكرمي  عبداحلميد  وليد  ال�شيدان/ 

الأ�شغال  وزارة  طلب   ح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك   ،05043261 رقم  عقار   2009/10777

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الرقم  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

                                                          

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام عبداهلل خلف

قرار ا�شتمالك رقم )7( ل�سنة 2019

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك ملك 

رقم  باملقدمة  وامل�شجل  اجلنبية  الكائن يف  الدرازي،  ابني عبداهلل ح�شن  ومن�شور  فوزي  ال�شيدان/ 

2007/342 عقار رقم 05043120، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الرقم  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

                                                          

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام عبداهلل خلف
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قرار ا�شتمالك رقم )8( ل�سنة 2019

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 

من ملك ال�شيد/ عارف حممد على اأمريي، الكائن يف اجلنبية وامل�شجل باملقدمة رقم 2018/16487 

05043119، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات  عقار رقم 

والتخطيط العمراين - الطرق.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الرقم  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام عبداهلل خلف

قرار ا�شتمالك رقم )9( ل�سنة 2019

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 

جزء من ملك/ �شركة عقارات العز �س.�س.و، الكائن يف اجلنبية وامل�شجل باملقدمة رقم 2017/3282 

05043109، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات  عقار رقم 

والتخطيط العمراين - الطرق.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الرقم  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام عبداهلل خلف
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قرار ا�شتمالك رقم )10( ل�سنة 2019

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 

اجلنبية  يف  الكائن  الكوهجي،  يو�شف  حممد  عبداهلل  ابني  واأحمد  عبدالرحيم  ال�شيدان/  ملك  من 

05043134، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب  وامل�شجل باملقدمة رقم 2015/15056 عقار رقم 

طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الرقم  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام عبداهلل خلف
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز امل�شتثمرين

اإعالن رقم )733( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

محمود محمد محمود المال، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الفيحاء للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 13801-21، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

لكل من: عبدالحميد محمود محمد محمود  وتكون مملوكة  )األفين( دينار بحريني،   2،000 وبراأ�شمال مقداره  

   .SUSAN KOSHYو SABU THOMAS المال، 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 )734( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد

 

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

 ،101965 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  لــالإدارة  )�شارما  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

 BIJOYلـ مملوكة  وت�شبح  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

.THOTTUNGAL MOHANAN

اإعالن رقم )735( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عطورات عطر العطور(، الم�شجلة بموجب  عبدالعزيز محمد الريِّ
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القيد رقم 57206، طالبا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة والم�شمى )�شالون ماي دي للتجميل الن�شائي واللياقة 

البدنية(، اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، 

�س، و كاملة موؤمن عبدالحميد محمد.  وت�شبح مملوكة لكل من: عمر عبدالعزيز محمد عبداهلل الريِّ

اإعالن رقم )736( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

بن تركي بن عبدالهادي الهاجري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عبداهلل تركي الهاجري(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 130490-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 30،000 )ثالثون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبداهلل بن تركي بن 

عبدالهادي الهاجري، و�شالح محمد.   

اإعالن رقم )737( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

التجميل(،  لم�شتح�شرات  برو  )مكياج  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  الخ�شر،  مح�شن  اأحمد  اأيمن 

95470-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000   )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  فاطمة 

اأيمن اأحمد مح�شن الخ�شر، وزينب اأيمن اأحمد مح�شن الخ�شر.     

اإعالن رقم )738( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

لفرع ب�شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

القيد  بموجب  الم�شجلة  الأغاني(،  )بوتيك  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاحب  ال�شائغ،   ح�شن  حميد 

رقم 19856، طالبًا تحويل الفرعين 12 و13 من الموؤ�ش�شة لي�شبحا فرعين بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة  

الم�شماة )�شركة دزلي جيت تريدرز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 108561.
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اإعالن رقم )739( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

الم�شجلة  �س.�س.و(،  بوينت  تو  )بوينت  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اإبراهيم،  ع�شام ح�شن 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،121308 رقم  القيد  بموجب 

2،000 )األفين( دينار بحريني،  تو بوينت ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره  التجاري )�شركة بوينت  ا�شمها  محدودة 

وتكون مملوكة لكل من: اأدهم ع�شام ح�شن اإبراهيم، ومروان اأدهم ع�شام ح�شن.    

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 )740( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

الثالجات  لت�شليح  ا�شم )ور�شه فدك  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اإ�شماعيل، مالك  اإبراهيم عبداهلل عبداهلل 

والمكيفات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 30788، طالبين تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 

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

اإبراهيم عبداهلل اإ�شماعيل، واأميرة اإبراهيم عبداهلل اإ�شماعيل، وهناء اإبراهيم عبداهلل اإ�شماعيل. 

اإعالن رقم )741( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل فروع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

ح�شن �شاحب فالكي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فرحان للعطور(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

62961 طالبًا تحويل الفروع )1، 3، 4، 6، 7 من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وتكون 

.SHAKEEL AHMED MUSBA مملوكة لكل من: محي الدين ح�شن �شاحب فالكي، ومحمد �شلمان مو�شى، و

اإعالن رقم )742( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اإيمان 
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طارق يعقوب يو�شف الخاجة، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فلوريا للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 93211، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد وت�شجيلها با�شم 

المالكة نف�شها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني.

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

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

اإعالن رقم )743( ل�سنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�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 )يويا ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 121118، طالبين تغيير 

�س.�س.و(،  يويا  )�شركة  التجاري  ا�شمها  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل 

وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لمروة ح�شن عبدالفتاح عي�شى.

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

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



العدد: 3433 – الخميس 22 أغسطس 2019

59

 اإعالن بقرار ت�شكيل هيئة ت�شوية النزاع

وموعد ح�شور اجلل�شة اأمام الهيئة

رقم الدعوى: 2/ 2019

المدعية: �شركة موزارت هولدنج اأي اإن �شي، وكيلها: المحامي حامد المحمود.

عنوان وكيلها: مرفاأ البحرين المالي، مبنى جي.بي كورب رقم 1411، الطابق 16، �شارع 4626، 

مجمع 346 المنامة.

 المدعى عليه الأول: فران�شي�شكو �شان�شيز.

عنوانه: برج الزياني، بناية رقم 13، �شقة 11، �شارع رقم 2001، المنامة مجمع 320.

المدعى عليها الثانية: �شركة اإف اإ�س اإنف�شتمنت ليمتد )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

المدعى عليها الثالثة: �شركة اأي جي بي هولدنج ليمتد )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

المدعى عليها الرابعة: �شركة اأي جي بي مانجمنت ليمتد )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

المدعى عليها الخام�شة: اأو�شترال تر�شت )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

المدعى عليها ال�شاد�شة: اأو�شترال هولدنج )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

المدعـــى عليهـــا ال�شابعـــة: �شركة اأباليـــد �شتراتيجيك اإن�شتوتيوت ليمتـــد ل�شاحبها فران�شي�شكو 

�شان�شيز )مجهولة العنوان(.

المدعى عليها الثامنة: بياتري�س جور�شيا )مجهولة العنوان(.

هيئة ت�شوية النزاع امل�شكلة مبوجب القرار رقم )15/ل40( ل�سنة 2019:

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

2. القا�شي خالد ح�شن عجاجي )ع�شًوا(.

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

لذا تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم من الثانية وحتى الثامنة املذكورين 

اأعاله بقرار ت�شكيل هيئة ت�شوية النزاع رقم )15/ل40( ل�شنة 2019 ومبوعد ح�شور جل�شة 26 

اأغ�شط�س 2019 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا وذلك مبقر الغرفة وعنوانها: بناية البارك بالزا، 

الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين، وذلك 

عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها 

غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم 

)30( ل�شنة 2009، وليعلم.

مدير الدعوى

غرفة البحرين لت�شوية املنازعات


