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 اأمر ملكي رقم )51( ل�شنة 2019

بدعوة جمل�شي ال�شورى والنواب لالنعقاد

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

بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا باالآتي:

املادة االأوىل

ُيـدعى كلٌّ من جمل�شي ال�شورى والنواب لالجتماع ع�شر يوم الأحد الثالث ع�شر من �شهر 

اأكتوبر 2019م لفتتاح دور النعقاد الثاين من الف�شل الت�شريعي اخلام�س.

املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا الأمر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 7 �شفــــر 1441هـ

الموافق: 6 اأكتوبر 2019م
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مر�شوم ملكي رقم )84( ل�شنة 2019

بتعديل وزاري

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )61( ل�شنة 2018 بت�شكيل الوزارة،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

ر�شمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـن �شعادة ال�شيد وائل بن نا�شر املبارك وزيرًا ل�شئون الكهرباء واملاء.  ُيـعيَّ

املادة الثانية

يف  وُيـن�شـَر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�ص جمل�ص الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

 

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 6 �شفـــر 1441هـ

الموافق: 5 اأكتوبر 2019م
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 مر�شوم رقم )85( ل�شنة 2019

ـى من مدة العقوبة ال�شالبة للحرية   بالعفو اخلا�ص عما تَبـقَّ

املحكوم بها يف بع�ص الدعاوى

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته، وعلى 

الأخ�س املادتني )90( و )91( منه،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،        

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا باالآتي:

املادة االأوىل

بها على  املحكوم  الغرامة،  للحرية وعقوبات  ال�شالبة  العقوبات  ـى من مدة  تَبـقَّ ما  ُيـ�شَقـط 

ـنة قريَن كلٍّ منهم: التالية اأ�شماوؤهم يف الق�شايا املبيَّ
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املادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�ص جمل�ص الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 6 �شفـــر 1441هـ

الموافق: 5 اأكتوبر 2019م
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 قرار رقم )1( ل�شنة 2019 

ري  باإعادة ت�شكيل جلنة التجديد احل�شَ

نائب رئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س اللجنة الوزارية للم�شاريع التنموية والبنية التحتية: 

ل  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، املعدَّ

بالقانون رقم )6( ل�شنة 2005، 

وعلى قرار وزير الأ�شكان رقم )1( ل�شنة 1994 بالالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم 

)2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، 

ري،  وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2014 بت�شكيل جلنة التجديد احل�شَ

وبناًء على ما ُعـِر�س علينا، 

قرر االآتي: 

املادة االأوىل 

ري( برئا�شة مدير عام الت�شجيل العقاري، وع�شوية كلٍّ  ُيـعاد ت�شكيل جلنة )التجديد احل�شَ

من:  

1- ممثل عن �شئون البلديات بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني. 

2- ممثل عن هيئة التخطيط والتطوير العمراني. 

3- ممثل عن هيئة البحرين للثقافة والآثار.  

4- ممثل عن وزارة الداخلية. 

على األ تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة م�شاعد. 

ويجوز للجنة اأن ت�شتعني مبن تراه منا�شبًا من ذوي اخلربة والخت�شا�س يف الوزارات املعنية 

لتنفيذ املهام املوكلة اإليها.

املادة الثانية 

د مدة عمل اللجنة بثالث �شنوات اعتبارًا من تاريخ اإ�شدار هذا القرار . حتدَّ

املادة الثالثة 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره،  وُيـعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  على املعنيني تنفيذ 

الر�شمية. 

                                                                

نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء      

رئي�ص اللجنة الوزارية للم�شاريع التنموية والبنية التحتية 

 خالد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 �شفـــر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 2 اأكتوبر 2019م
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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار رقم )100( ل�شنة 2019

 بتعديل املادة )3( من القرار رقم )76( ل�شنة 2017 

 ب�شاأن تنظيم تراخي�ص واأعمال والتزامات وجزاءات 

كاتب العدل اخلا�ص للقيام باأعمال التوثيق 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

بقانون    رقم )37( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س املادة )1( مكررًا منه،

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

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

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

كاتب العدل اخلا�س للقيام باأعمال التوثيق،

بالو�شائل  عليها  والت�شديق  رات  املحرَّ توثيق  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )57( رقم  القرار  وعلى   

الإلكرتونية،

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س املادة )3( من القرار رقم )76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال 

والتزامات وجزاءات كاتب العدل اخلا�س للقيام باأعمال التوثيق، الن�س الآتي:

"يجوز الرتخي�س لكاتب العدل اخلا�س القيام بكل اأو بع�س اأعمال التوثيق املن�شو�س عليها 
يف القانون. وُيـحَظـر على كاتب العدل اخلا�س مبا�شرة توثيق العقود واملعامالت التي من �شاأنها 

اإن�شاء اأيِّ حٍق من احلقوق العينية العقارية اأو نقله اأو تغيريه اأو زواله، والتوكيالت املتعلقة بها، 

وكذلك التوكيالت املتعلقة بالت�شرف والإدارة، دون احل�شول على ت�شريح م�شبق من الوزير. 

ح لهم بذلك. ـني الذين ي�شرَّ وُيـ�شِدر الوزير قرارًا باأ�شماء  ُكـتَّـاب العدل اخلا�شِّ

ويف جميع الأحوال، ل جتوز مزاولة اأيِّ عمل من اأعمال التوثيق دون احل�شول على ترخي�س 

ب�شاأنها طبقًا لالأحكام وال�شروط الواردة يف القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.
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  املادة الثانية

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل بِه من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير العدل 

 وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 �شفــــــر  1441هـ

المـــــــوافــــق: 6 اأكتوبــر  2019م
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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار رقم )101( ل�شنة 2019

ني بالقيام   ب�شاأن الت�شريح لُكـتَّـاب عدل خا�شِّ

بكافة اأعمال التوثيق املن�شو�ص عليها يف القانون 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

بقانون رقم )37( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س املادة )1( مكررًا منه،

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

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

بالو�شائل  عليها  والت�شديق  رات  املحرَّ توثيق  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )57( رقم  القرار  وعلى   

الإلكرتونية،

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

وعلى   ،2019 ل�شنة   )100( رقم  بالقرار  ل  املعدَّ التوثيق،  باأعمال  للقيام  اخلا�س  العدل  كاتـب 

الأخ�س املادة )3( منه،

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ني التالية اأ�شماوؤهم القيام بكافة الأعمال واملعامالت مبا فيها  ـاب العدل اخلا�شِّ ح لُكـتَّ ُيـ�شرَّ

املعامالت العقارية وتوكيالتها وتوكيالت الت�شرف والإدارة املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون 

رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، وهم:

1- علي جا�شم البحار.

2- اأحمد عبدالرحمن الذكير.

3- هدى را�شد المهزع.

4- خاتون جعفر عبدالر�شول.

ـاب العدل  ويجوز للوزير وْقـف اأو اإلغاء الت�شريح املمنوح مبوجب اأحكام هذا القرار لأحد ُكـتَّ

ني، ا�شتنادًا اإىل ما يرد بتقارير الأداء التي يرفعها مكتب التوثيق. اخلا�شِّ

ويف جميع الأحوال، ل جتوز مزاولة اأيِّ عمل من اأعمال التوثيق دون احل�شول على ترخي�س 
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ب�شاأنها طبقًا لالأحكام وال�شروط الواردة يف القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل بِه من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير العدل 

 وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 �شفــــــر  1441هـ

المـــــــوافــــق: 6 اأكتوبـــــر  2019م
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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار رقم )102(  ل�شنة 2019

 ب�شاأن حتديد موعد المتحان طالبي القْيـد يف جدول املحامني 

ملن مل يدر�شوا ال�شريعة االإ�شالمية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

تنفيذًا لأحكام قانون املحاماة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 وتعديالته، 

وا�شتنادا اإىل القرار الوزاري رقم )30( ل�شنة 1981 ب�شاأن امتحان طالبي القْيـد يف جدول 

ار�شني لل�شريعة الإ�شالمية، املحامني لغري الدَّ

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

من  التا�شعة  ال�شاعة  حتديد  مت  قد  باأنه  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزارة  ُتـعلن 

الأحوال  2019م موعدًا لإجراء امتحان حتريري يف مواد  8 دي�شمرب  املوافق  الأحد  يوم  �شباح 

ال�شخ�شية واملواريث والوْقـف والو�شية والِهـَبـة لطالبي القْيـد يف جدول املحامني ممن مل يدر�شوا 

ال�شريعة الإ�شالمية. و�شوف يكون مكان اإجراء ذلك المتحان بالدور اخلام�س من مبنى وزارة 

العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

م بطلبات القْيـد يف جدول املحامني  فعلى الراغبني يف اأداء المتحان ممن مل ي�شبق لهم التقدُّ

اأن يبادروا بتقدمي طلباتهم ملكتب امل�شجل العام خالل اأ�شبوعني من تاريخ هذا الإعالن.

املادة الثانية

ـني بالوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. على جميع املخت�شِّ

 وزير العدل 

وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة 

�شدر بتاريخ: 7 �شفــــــر  1441هـ

المـــــــوافــــق: 6 اأكتوبــر  2019م
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وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )101( ل�شنة 2019

 ب�شاأن ت�شجيل وقْيـد ملخ�ص النظام االأ�شا�شي

ـعي نادي ليفربول   لهيئة م�شجِّ

بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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

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

1989، وتعديالته،

العامة  املوؤ�ش�شة  لإ�شراف  اخلا�شعة  لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

لل�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( 1990.

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

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

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

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

ـعي نادي ليفربول، وعلى ملخ�س النظام الأ�شا�شي لهيئة م�شجِّ

ـعي نادي ليفربول، وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية ملوؤ�ش�شي هيئة م�شجِّ

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـعي نادي ليفربول ويقيد ملخ�س نظامها الأ�شا�شي يف �شجل قْيد املراكز  ـل هيئة م�شجِّ ت�شجَّ

ال�شبابية اخلا�شعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قيد رقم )2019/27(.

املادة الثانية

على القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 محـــرم 1441هــ

الـمـــوافـــــــق: 23�شبتمبر 2019 م
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ـعي نادي ليفربول بيان باأ�شماء االأع�شاء املوؤ�ش�شني لهيئة م�شجِّ

رقم الهوية اال�شــــــــــــــــم الرقم

550400940 �شياء عبدالعزيز توفيقي 1

800506472 يو�شف حممد اخلان 2

820705500 منذر اإبراهيم بوهندي 3

810311690 حممد خالد بوعنق 4

890307032 ال�شيخ اأحمد بن عي�شى اآل خليفة 5

831200952 حممد عادل مطر 6

800107977 حممد جا�شم جم�شري 7

571204740 ماهر حممد علي اأبل 8

781201870 ـي حممد خليفات ُقـ�شَ 9

880200995 مازن �شالح حممد 10

840306717 حممد يو�شف حممد عبدالكرمي 11

791010473 هادي عبدالنبي كل عو�س 12

780105419 فهد عبدالعزيز العبا�شي 13

850706610 عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل 14

870407058 علي حممد مزعل 15

740200330 �شالح حممد ال�شيخ 16

780406710 اأمين عقيل رئي�س 17

781203716 طارق جمعة �شامل 18

881206555 �شعود اأحمد اخلياط 19

851004911 حممد مكي علي اأحمد 20
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ملخ�ص النظام االأ�شا�شي

ـعي نادي ليفربول لهيئة م�شجِّ

تاأ�ش�شت هذه الهيئة يف عام 2019، ومت ت�شجيلها بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت رقم 

باإ�شدار قانون اجلمعيات   1989 )2019/27( طبقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

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

اخلا�شة وتعديالته، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية ال�شادرة 

بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018. 

وتهدف الهيئة اإىل تنمية قدرات ال�شباب البدنية والثقافية والتطوعية مبا يتفق مع اأعراف 

املجتمع وعاداته، ورعاية النابغني من ال�شباب يف خمتلف املجالت، واإتاحة الفر�س للمتميزين 

وتقوية  ودعم  الأخرى  الدول  يف  ال�شباب  وبرامج  الدولية  البعثات  يف  امل�شاركة  يف  ال�شباب  من 

الروابط بني �شباب اململكة. 

والع�شوية بالهيئة اأنواع هي: 

1- ع�شو عامل.      2- ع�شو تابع.      3- ع�شو فخري. 

ك�شب  اإجراءات  النظام  اأو�شح  كما  للهيئة.  الأ�شا�شي  النظام  ـنها  ـمَّ ت�شَ �شروط  منها  ولكل 

الع�شوية واإ�شقاطها، وحقوق وواجبات الأع�شاء. 

اجلمعية  مقدمتها  ويف  للهيئة  املختلفة  الأجهزة  بيان  على  الأ�شا�شي  النظام  ا�شتمل  وقد 

دين ل�شرتاكاتهم،  العمومية، حيث ن�س على اأن تتكون هذه اجلمعية من الأع�شاء العاملني امل�شدِّ

والذين م�شت على ع�شويتهم العاملة �شتة اأ�شهر على الأقل حتى تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، 

فيما عدا النعقاد الأول للجمعية. 

ده جمل�س اإدارة  وجتتمع اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

اجلمعية خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية. 

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية. 

ويدير �شئون الهيئة جمل�س اإدارة مكون من رئي�س و�شتة اأع�شاء، تنتخبهم اجلمعية العمومية 

للجمعية من بني اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، وتكون مدة جمل�س الإدارة اأربع 

�شنوات من تاريخ انتخاب اأع�شائه، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مددًا اأخرى. 

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون الهيئة وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ

ح�شب  قانونًا  بها  ح  امل�شرَّ الن�شاط  اأوجه  خمتلف  ملمار�شة  لأع�شائها  الفر�س  وتوفري  اأمورها، 

نظامها الأ�شا�شي. 
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ون�سَّ النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه مبجرد تكوينه نائبًا 

ـن بالنظام.  للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبيَّ

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  للهيئة  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  للهيئة  الأ�شا�شي  النظام  ـن  وبيَّ

دها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. وجتوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها. 

وتبداأ ال�شنة املالية للهيئة اعتبارًا من الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. 

وتتكون مواردها من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك والتربعات والِهـبات والو�شايا التي يقبلها جمل�س 

الإدارة، ب�شرط موافقة وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها.

وتودع الهيئة اأموالها النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة. وُتـعتَبـر اأموال الهيئة ملكًا لها عند 

اأو م�شاربات  اأنه ل يجوز للهيئة الدخول يف مراهنات  حدوث الت�شفية. كما ن�سَّ النظام على 

مالية. 

ون�سَّ النظام كذلك على اأْن يعر�س جمل�س اإدارة الهيئة هذه الالئحة على اجلمعية العمومية 

يف اأول اجتماع لها لالعتماد ومن َثـم العمل مبوجبها. 

ون�سَّ النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأْن يقدم اأع�شاء الهيئة ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر 

ـق منها و�شماع اأقوال ال�شاكي اأْن يحيلها اإىل جمل�س الإدارة لتخاذ  ـَحـقُّ الهيئة، الذي عليه بعد التَّ

ما يراه منا�شبًا ب�شاأنها، وذلك من خالل اأ�شبوع من تاريخ تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بالقرار الذي 

اتَّخذه جمل�س الإدارة وفقًا لالئحة للهيئة ويف حدود اأحكام النظام الأ�شا�شي للهيئة. 

على  ُيـحَظـر  كما  والدينية،  ال�شيا�شية  بامل�شائل  ال�شتغال  واأع�شائها  الهيئة  على  وُيـحَظـر 

اأع�شاء الهيئة ومنت�شبيها تناُول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدرة داخل املن�شاآت التابعة للهيئة. 

وتعمل الهيئة يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، وتخ�شع 

والنظام  للقانون  مطابقتها  من  ـق  ـَحـقُّ والتَّ الهيئة  اأعمال  فْحـ�س  الرقابة  وتتناول  لرقابتها. 

الأ�شا�شي وقرارات اجلمعية العمومية وتوجيهات الوزارة، على اأن يتوىل هذه الرقابة املوظفون 

ـنهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه.  الذين يعيِّ

ون�سَّ النظام الأ�شا�شي على جواز حل الهيئة اإجباريًا اأو اإغالقها اإداريًا ب�شفة موؤقتة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )88( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  ال�شبابية اخلا�شعة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018. 

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  الالئحة  بهذه  به ن�س  يرد  فيما مل  ـق  ويطبَّ

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�شتثمرين

 

اإعالن رقم )850( ل�شنة 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/ بدر اأحمد 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �شلفر(،  ا�شم )مقاولت  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الغناه،  اأحمد  يو�شف 

اإلى  الت�شال(،  ل�شبكات  الداخلي  للت�شليك  )�شلفر  الم�شمى  الموؤ�ش�شة  من  الثالث  الفرع  تحويل  طالبًا   ،41948

�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها با�شمه، واإدخال REJIMON ANTONY �شريكًا معه في ال�شجل.

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 )851( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد 

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

122115، طالبين تغيير ال�شكل القانوني  الت�شامن التي تحمل ا�شم )ُعال كافيه(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اآلف( دينار بحريني،  اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره5،000  )خم�شة  لل�شركة وذلك بتحويلها 

وت�شبح مملوكة لنجيبة محمد اإبراهيم ح�شن علي اآل ماجد.

اإعالن رقم )852( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

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

جا�شم اإبراهيم اإ�شماعيل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )التنوير ل�شيانة المباني(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 24360، طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 600 )�شتمائة( 
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دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد جا�شم اإبراهيم اإ�شماعيل، ومنتظر محمد جا�شم اإبراهيم.

اإعالن رقم )853( ل�شنة 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/ عبدالأمير 

محمد علي الج�شي، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مجوهرات و�شياغه اأبوذيب(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،68456- رقم  القيد  بموجب 

لكل من: بدريه عبدالعلي  اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة  5،000  )خم�شة  وبراأ�شمال مقداره  محدودة، 

 .MUZAFFAR ALI،  SHAHID ALI محمد الج�شي، و

اإعالن رقم )854( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإىل موؤ�ش�شة فردية

  

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

ت�شامن(،  لال�شت�شارات/  دبليو  )اأ.  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  اأ�شحاب  و�شركاوؤه،  الوزير  عبدالعزيز 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 110909، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية  

با�شم ال�شيد/ علي عبدالعزيز علي ح�شن الوزير، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )855( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

�شمير عبداهلل نور الدين، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شبارتا مارين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  115878، طالبًا 

ذ.م.م(،  فين�شرز  تي  اإم  )اإف  �شركة  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره 

وفرا�س �شمير عبداهلل نورالدين.

اإعالن رقم )856( ل�شنة 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 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فالكون بتروليوم كون�شلتنت�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

57274، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ 

.SAUD SAQLAIN KHAWAJA

اإعالن رقم )857( ل�شنة 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/ علي عبداهلل 

اأحمد ح�شن هالل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مجوهرات �شاهي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

16310، طالبًا تحويل الفرع 1 و5 و8 و9 من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

 KHIZAR5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل: علي عبداهلل احمد ح�شن هالل، و مقداره 

 .HAYAT GHULAM MOHAMMAD

اإعالن رقم )858( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

بموجب  الم�شجلة  ريا(،  راأ�س  ا�شم )مقهى  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  بوهزاع،  �شلطان جا�شم  جا�شم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  132222، طالبًا تغيير  القيد رقم 

1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شالح جا�شم �شلطان جا�شم بوهزاع،  وبراأ�شمال مقداره 

وماجد بن طارق بن اأحمد الماجد. 

اإعالن رقم )859( ل�شنة 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/ فالح خليل 

بموجب  الم�شجلة  الأثاث(،  وتركيب  لفك  الرفاه  ا�شم )بيت  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اإبراهيم علي، 

القيد رقم 51378، طالبا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها 

دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  الأثــاث  وتركيب  لفك  الرفاه  بيت  )�شركة  التجاري 

خليل  وفالح   ، SUBAIR MANCHERI SO KUNHIMOYIN MANCHERI من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني، 

اإبراهيم علي.
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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 )860( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع ب�شركة ت�شامن

اإىل موؤ�ش�شة فردية

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )مده�س التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 6677، طالبين تحويل الفرع ال�شابع 

لل�شركة، الم�شجل با�شم )الفرحة لالإك�ش�شوارات( الم�شجل بموجب القيد رقم 7-6677، اإلى موؤ�ش�شة فردية قائمة 

بذاتها با�شم ال�شيد عبدالرحمن محمد اأحمد حكيم ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )861( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

  

اإ�س  اإليه مكتب )كي  باأنه قد تقدم  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  يعلن مركز البحرين 

اآي البحرين م�شت�شارون ومحا�شبون قانونيون(، نيابة عن ال�شيد/ ثروت �شعد حافظ ح�شن خلف، مالك �شركة 

76788-1، طالبا  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �شاينز �س.�س.و(،  ا�شم )فالك�شي  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( 

دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: نظام نور محمد، وثروت �شعد حافظ ح�شن خلف.      

 اإعالن رقم )862( ل�شنة 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 ورثة الحاج علي 

اأحمد بوكنان واأولده، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )موؤ�ش�شة بوكنان(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،506

مقداره 60،000 )�شتون األف( دينار بحريني ، وت�شبح مملوكة لكل من: اأحمد علي اأحمد بوكنان، وح�شين علي 

اأحمد بوكنان، وعبدالحميد علي اأحمد بوكنان، عبدالإله علي اأحمد بوكنان، ومحمد علي اأحمد بوكنان، ويو�شف 

بن علي بن اأحمد بوكنان.
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اإعالن رقم )863( ل�شنة 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 

 ،117286 القيد رقم  الم�شجلة بموجب  ا�شم )لودي�شتار كوت�شز ذ.م.م(،  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

 5،000 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لن�شرين منير الحداد.        

اإعالن رقم )864( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن 

 

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

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  المعار�س ذ.م.م(،  لإدارة  روز  ا�شم )بالك  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

117071-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

)الف( دينار بحريني، ةت�شبح مملوكة لكل من: انت�شار زغلول، وال�شيد ح�شين مجيد ر�شي محفوظ.

اإعالن رقم )865( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإىل موؤ�ش�شة فردية

 

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

كابيتال �س.�س.و(،  )اأنتاري�س  ا�شم  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  الديلمي، مالك  عبدالر�شا محمد ر�شا 

اإلى موؤ�ش�شة فردية  117215، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

ا�شمها التجاري )اأنتاري�س كابيتال( با�شم المالك نف�شه ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

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 )866( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرعني ملوؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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الت�شامن المهنية )مور �شتيفينز/ ت�شامن(، نيابة عن مالكة  الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المرت�شى لمواد 

البناء(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 13780، طالبًا تحويل الفرعين الرابع والخام�س  من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة 

.KALAKUTTY THANKIAH RAMRA   لكل من:  اأمينة عبدالر�شول محمد اإبراهيم بو�شبيعه، و

اإعالن رقم )867( ل�شنة 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/ علي ر�شا 

ح�شن نجار، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيري�س لتاأجير ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

69066-2، طالبا 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: علي ر�شا ح�شن نجار، ومنى محمد �شالح 

ح�شين المخرق. 

اإعالن رقم )868( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  �س.�س.و(،  لال�شت�شارات  )الح�شافة  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الرحمن،  ف�شل 

�شركة ذات م�شئولية  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  122425-1، طالبًا  رقم  القيد  بموجب 

10،000 )ع�شره اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالرحمن ف�شل  محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

        .ZIAULHAQ FAZAL URAHMAN الرحمن، و

اإعالن رقم )869( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

القيد  بموجب  الم�شجلة  ماترك�س(،  )بلدنج  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  مالك الموؤ�ش�شة  الخواجه،  اأحمد  جعفر 

رقم 33670، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة الم�شمى )�شمارت واي للتجارة( اإلى �شركة ذات م�شئولية 

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

اأحمد الخواجه، ويا�شر ح�شين جعفر المنديل، و�شامي جمعه جعفر اأحمد المنديل. 
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اإعالن رقم )870( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل فرع ب�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 

طالبين   ،92296 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  )كوناف�شى  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

تحويل ال�شركة اإلى فرع ب�شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )مادو كوفي اأند ري�شتورانت �س.�س.و(، وت�شبح مملوكه 

لل�شيد/ عبداهلل جمال عبداهلل محمد الكوهجي.

اإعالن رقم )871( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  جرافك�س(،  )يورو  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  مالك الموؤ�ش�شة  العري�س،  اهلل  لطف  حميد  عبدالعزيز 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  فرعين  تحويل  طالبًا   ،28923 رقم  القيد  بموجب 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: علي عبدالعزيز حميد لطف اهلل العري�س، و نتالي 

زهير فران.

اإعالن رقم )872( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإىل موؤ�ش�شة فردية

 

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

الم�شجلة  �س.�س.و(،  للمقاولت  )جــدران  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اد،  حمَّ عي�شى  اأحمد 

�شخ�شيًا  با�شمه  موؤ�ش�شة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  49952، طالبًا  رقم  القيد  بموجب 

ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )873( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

بموجب  الم�شجلة  للتجارة(،  )مكالي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  مالك الموؤ�ش�شة  مكالي،  ها�شم  يو�شف  عبداهلل 
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محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،34829 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: يعقوب عبداهلل يو�شف ها�شم مكالي، 

وعادل يعقوب عبداهلل يو�شف ها�شم مكالي، ومحمد يعقوب عبداهلل يو�شف ها�شم مكالي. 

 

اإعالن رقم )874( ل�شنة 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/ ف�شيلة 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  رنا(،  )�شيدلية  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  مالكة الموؤ�ش�شة  الخياط،  عي�شى  ح�شن 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  109185، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ف�شيلة ح�شن عي�شى الخياط، وبهية طاهر الر�شي 

عبداهلل. 

اإعالن رقم )875( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

فردان و�شريكته، �شاحبا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )فيوري ورلد بروجكت�س/ ت�شامن( ، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  102985، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها  القيد رقم 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من:  فاطمة عبداهلل جعفر محمد علي اآل 

.MUTHAYYAN FRANCISشيف، و�

اإعالن رقم )876( ل�شنة 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/ محمود اآل 

نوح، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )محمود اآل نوح للحدادة والألمنيوم(،   الم�شجلة بموجب القيد رقم 

87428، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وذلك باإدخال 

فاطمة ر�شي عبداهلل محمد �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.
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اإعالن رقم )877( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

بورايل، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )فراتيرنيتي لحلول الأعمال �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،115687 رقم  القيد 

 SHAFEENAوبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: جا�شر بوثن بورايل، و

 .THAZHE PALOTH
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اإعالن من جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعرثة

 

الجل�شة اليوم: 2019/10/09م                                 ال�شاعة: 9.00

بح�شور القا�شي حممود عربي حممد ها�شم       رئي�س اللجنة

وع�شوية القا�شي حممد ميـرزا اأمان              ع�شو اللجنة

وع�شوية القا�شي د. اأمل اأحمد عبداهلل اأبل    ع�شو اللجنة

وع�شوية الدكتور عبداهلل يو�شف طالب          ع�شو اللجنة

وع�شوية ال�شيد عارف حيدر علي رحيمي       ع�شو اللجنة

وبح�شور نوفل نبيل بوب�شيت                    اأمني �شر اللجنة

حيث قررت اللجنة حتديد اليوم موعدًا لجتماع اللجنة، واجتمعت بالهيئة املبينة باملح�شر 

عاليه.

لعت اللجنة على تقرير اخلبري املحا�َشبي الأ�شلي والتكميلي الوارد بتاريخ 2019/10/1  اطَّ

BWS ، بخ�شو�س البيان احل�شابي ال�شامل ملديونيات امل�شروع،  اح الكميات �شركة  وتقرير م�شَّ

وبعد التدقيق على تلك املديونيات والتحقق من امل�شتندات املقدمة للجنة. 

قررت اللجنة:

اأواًل: اعتماد المديونيات الواردة بالجداول الواردة بتقرير الخبير التكميلي والواردة بالبنود من 

1 اإلى 19 ب مبلغ مجموعه 25.949.044/196 دينارًا، �شامله المديونيات الم�شتَحقة للم�شترين 

والمو�شحة بالك�شوف الواردة بالتقرير بعدد 159 وحدة �شكنية.

اح الكميات �شركـــة BWS  بخ�شو�س مطالبة �شركة  ثانيـــاً: وبعـــد اطالع اللجنة على تقريـــر م�شَّ

اأمكـــو، قـــررت اللجنة اعتماد مبلغ 564.753 دينار بحريني عن عقـــد الأعمال الكهروميكانيكية 

وفقـــًا لحكم التحكيم ال�شـــادر بين �شركة بوابة اأمـــواج والمقاول الرئي�شـــي. بالإ�شافة الى مبلغ 

269.607 دينـــار بحريني عن اأعمال تم اإنجازها وتـــم اعتمادها بموجب ال�شهادة ال�شادرة من 

مكتـــب ال�شت�شاري للم�شـــروع، اإ�شافة اإلى مبلغ 250.000 دينار بحرينـــي عن عقد ال�شت�شارات 

الهند�شيـــة، وبخ�شم مبلغ 250.602 دينار بحريني عما تم �شداده ل�شركة اأمكو من �شركة بوابة 

اأمواج، فيكون المبلغ الم�شتَحق لها 833.758 دينار بحريني وفقًا للوارد بتقرير م�شاح الكميات، 

وِلما انتهى اإليه الدكتور عبداهلل طالب الخبير ال�شت�شاري والع�شو باللجنة.

ثالثـــاً: اعتماد ما انتهى اإليه تقريـــر الخبير من ا�شتبعاد مطالبة موؤ�ش�شة المركز الفني التجاري 

بمبلـــغ مقداره 5.561 دينـــارًا بحرينيًا، ومطالبة م�شنـــع الأندل�س لتحلية الميـــاه بمبلغ مقداره 

7.967 دينارًا بحرينيًا.

رابعـــاً: ت�شحيـــح مطالبات م�شتري الوحدات وفقًا ِلما انتهى اإليـــه الخبير في البند 3/3/2، من 

ال�شفحتيـــن 9 و10 مـــن التقرير النهائي؛ لتكون المبالغ الم�شتَحقة لهـــم وفقا ِلما ورد بالك�شوف 
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الخا�شـــة بم�شتري الوحدات، وهي: مطالبة عارف �شالح  محمد ج�شمير بمبلغ  57.880 دينارًا 

بحرينيـــًا، مطالبة محمد عبدالرحمن اأحمد اأكبر بمبلغ 92.282 دينارًا بحرينيًا، مطالبة عادل 

جعفـــر محمد الكوهجـــي بمبلغ 220.540 دينـــارًا بحرينيًا، مطالبة عادل �شالـــح جم�شير بمبلغ 

59.796 دينـــارًا بحرينيًا، مطالبة عبـــد العزيز بوحاجيه عن الوحدتيـــن بمبلغ اإجمالي مقداره 

182.000 دينار بحريني، ومطالبة مريم عبدالعزيز محمد بمبلغ 52.000 دينار بحريني.

خام�شاً: قررت اللجنة ا�شتبعاد جميع المطالبات المتعلقة با�شترداد قيمة الأ�شهم ب�شركة اأمواج 

لكون الم�شاهمين في الم�شروع المتعثر ياأخذون حكم ال�شركة مالكة الم�شروع في عدم ا�شتحقاق 

اأيـــة مبالغ اإل بعد �شداد كامل الديون. ولما كان الم�شروع قد تم بيعه ب�شعر 14.750.000 دينار 

بحرينـــي، وهو ليكفي ل�شـــداد كامل المديونيات فالي�شتحق الم�شاهمون فـــي الم�شروع اأية مبالغ 

عن هذه الأ�شهم.

�شاد�شـــاً: قـــررت اللجنة ا�شتبعـــاد اأية فوائد م�شتَحقـــة على المديونيات وذلك لكـــون ح�شيلة بيع 

الم�شروع لتكفي ل�شداد اأ�شل الدين.

قِفل املح�شر على ذلك عند اإثبات ما تقدم، وقررنا اإثبات الآتي:
ُ
واأ

القرار

بني  غرماء  ق�شمة  وذلك  اجلل�شة  مبح�شر  ورد  مِلا  وفقًا  البيع  ح�شيلة  توزيع  اللجنة  تقرر 

اأ�شحاب الديون، على اأن يتم التوزيع بعد �شريورة هذا القرار نهائيًا. واأمرت بن�شره باجلريدة 

الر�شمية.

الرئي�س                  ع�شو                    ع�شو                 اأمني ال�شر

                              ع�شو                    ع�شو  


