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 اأمر ملكي رقم )56( ل�سنة 2019

 بتكليف ويل العهد نائب القائد الأعلى

القيام مبهام احلكم

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة     ملك مملكة البحرين�

بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعهد اإىل ويلِّ عهدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن 

ا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج. عي�شى اآل خليفة، القيام مبهام احلكم نيابة عنَّ

املادة الثانية

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 3 ربيع الأول 1441هـ

الموافق: 31 اأكتوبــــــر 2019م
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 مر�سوم رقم )89( ل�سنة 2019

 بالن�سمام اإىل معاهدة ال�سداقة والتعاون 

لة حتى 2010 يف جنوب �سرق اآ�سيا وبروتوكولتها املعدَّ

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة             ملك مملكة البحرين� 

بعد الطالع على الد�شتور، 

ـعة يف مدينة دينبا�شار، بايل،  وعلى معاهدة ال�شداقة والتعاون يف جنوب �شرق اآ�شيا، املوقَّ

بتاريخ 24 فرباير 1976، 

ـع يف مدينة  ل ملعاهدة ال�شداقة والتعاون يف جنوب �شرق اآ�شيا، املوقَّ وعلى الربوتوكول املعدِّ

مانيال بتاريخ 15 دي�شمرب 1987،

ـع يف  ل ملعاهدة ال�شداقة والتعاون يف جنوب �شرق اآ�شيا، املوقَّ وعلى الربوتوكول الثاين املعدِّ

مدينة مانيال بتاريخ 25 يوليو 1998،

ـع يف  ل ملعاهدة ال�شداقة والتعاون يف جنوب �شرق اآ�شيا، املوقَّ وعلى الربوتوكول الثالث املعدِّ

مدينة هانوي بتاريخ 23 يوليو 2010،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُووِفـق على ان�شمام مملكة البحرين اإىل معاهدة ال�شداقة والتعاون يف جنوب �شرق اآ�شيا، 

لة حتى 2010،  ـعة يف مدينة دينبا�شار، بايل، بتاريخ 24 فرباير 1976، وبروتوكولتها املعدَّ املوقَّ

واملرافقة لهذا املر�شوم.  

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من 

تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء

حممد بن مبارك اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 1 ربيع الأول 1441هـ

الموافق: 29 اأكتــوبــــر 2019م
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 قرار رقم )23( ل�سنة 2019

�ض  بنقل �سفري فوق العادة مفوَّ

اإىل الديوان العام يف وزارة اخلارجية

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على القانون رقم )37( ل�شنة 2009 يف �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي، 

ل بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014، املعدَّ

وعلى املر�شوم امللكي رقم )8( ل�شنة 2011 بتعيني �شفري فوق العادة مفوَّ�س ململكة البحرين 

لدى جمهورية م�شر العربية،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـنقل ال�شيخ را�شد بن عبدالرحمن بن را�شد اآل خليفة – رئي�س البعثة الدبلوما�شية البحرينية 

لدى جمهورية م�شر العربية - اإىل الديوان العام يف وزارة اخلارجية. 

املادة الثانية

على وزير اخلارجية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الأول 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 4 نوفـمبـــــــر 2019م
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 تعميم ب�ساأن

 عطلة ذكرى املولد

النبوي ال�سريف لعام 1441هـ

ـل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة  مبنا�شبة ذكرى املولد النبوي ال�شريف، ُتـعطَّ

يوم ال�شبت الثاين ع�شر من �شهر ربيع الأول 1441هـ املوافق 9 نوفمرب 2019م، وحيث اإن هذه 

العطلة ت�شادف يوم عطلة اأ�شبوعية، يعوَّ�س عنها بالتعطيل يوم الأحد املوافق 10 نوفمرب 2019م.

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الأول 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 4 نوفــمبــــــر 2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )114( ل�سنة 2019

 بتعديل بع�ض اأحكام لئحة اإجراءات ت�سوية املنازعات

 التي تخت�ض بها غرفة البحرين لت�سوية املنازعات مبوجب الف�سل الأول

 من الباب الثاين من املر�سوم بقانون رقم )30( ل�سنة 2009

ال�سادرة بالقرار رقم )65( ل�سنة 2009

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 املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية وتعديالته ،

وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

1996 وتعديالته،

املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )30( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )64( ل�شنة 2014، القت�شادية واملالية وال�شتثمارية، املعدَّ

وعلى 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، ال�شادرة 

لة بالقرار رقم )102( ل�شنة 2015، بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�شي الفقرتني الأوىل من املادة )12( و)اأ( من املادة )15( من لئحة اإجراءات 

ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من 

2009، ال�شادرة بالقرار رقم )65( ل�شنة  ل�شنة  الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30(  الباب 

2009، الن�شان الآتيان:

اأولى: فقرة   )12( "المادة 
مع عدم الإخالل باحلق يف رْفـع الدعوى طبقًا للقواعد املن�شو�س عليها يف الف�شل ال�شابق، 

يجوز ل�شاحب احلق ا�شتثناًء من هذه القواعد، اأْن ي�شت�شدر اأمر اأداٍء طبقًا لالأحكام الواردة يف 
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يف هذا الف�شل، اإذا كان احلق ثابتًا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود 

ـنًا بذاته اأو بنوعه ومقداره، وكان مو�شوعه مما يدخل يف اخت�شا�س  ـن املقدار اأو منقوًل معيَّ معيَّ

الغرفة.

المادة )15( فقرة )اأ(:

يعَلـن المدين بالطلب وبالأمر ال�شادر �شده بالأداء، وُيـعتَبـر الطلب والأمر ال�شادر عليه   

بالأداء كاأْن لم يكن اإذا لم يتم اإعالنهما خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ �شدور الأمر.

املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشـِره.  

                 

وزير العدل

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 �شــفــر 1441هـ 

الـمـــوافـــــــق: 27 اأكتوبر  2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )115( ل�سنة 2019

ب�سْطـب قْيـد كاتب عْدل خا�ض

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 العْدل اخلا�س للقيام باأعمال التوثيق،

وعلى تو�شية جلنة تاأديب كاتب العْدل اخلا�س بتاريخ 2019/10/30م، 

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

2018/7 - اللغة العربية( من  ُيـ�شَطـب ا�شم ال�شيد/ ح�شن علي العجوز )الرتخي�س رقم 

�شجل كاتب العْدل اخلا�س.

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 بتاريـخ: 8 ربيـــع الأول 1441هـ

الـمــــوافـــــــق: 5 نوفمبــــــــــر 2019م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )57( ل�سنة 2019

 ب�ساأن اإلغاء ترخي�ض اأمني الُعـْهدة )فرع(

 لـ)اإنرتتر�ست فيدي�سريي �سريفي�سيز )جريزي( 

ليميتد البحرين – فرع �سركة اأجنبية(

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 وتعديالته،

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

املركزي وتعديالتها،

وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـلَغـى ترخي�س اأمني الُعـْهـدة )فرع( لـ)اإنرتتر�شت فيدي�شريي �شريفي�شيز )جريزي( ليميتد 

ال�شجل  حتت  وامل�شجل  2008م،  �شبتمرب   22 بتاريخ  املمنوح  اأجنبية(  �شركة  – فرع  البحرين 

التجاري رقم 70131-1.

مادة )2(

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

 حمافـظ  م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الأول 1441هـ  

الـمــــوافــــــق: 4 نـوفــمبـــــر 2019م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

 

اإعالن رقم )955( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

 ،41199 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  اإك�شبر�س  )جلوبال  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

طالبين تحويل الفرع الثالث من ال�شركة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها ويكون ا�شمها التجاري )�شركة 

)جلوبال  ل�شركة  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  �س.�س.و(،  للطاقة  جلوبال 

اإك�شبر�س ذ.م.م(. 

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

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

اإعالن رقم )956( 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 )اأركون لين لل�شحن والتفريغ ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

109924، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 20،000 

دينار )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: ح�شن يو�شف ح�شن خليفة، وناجي ح�شن عبداهلل 

عبدالنعيم.

اإعالن رقم )957( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

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



العدد: 3444 – الخميس 7 نوفمبر 2019

40

من�شور المدحوب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الح�شان العربي لخدمات الفرو�شية والبيطرية(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 26610-3، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )958( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

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

رقم 2058، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،250 )األف ومائتان وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من: عدنان اأحمد محمد الحمر، و

        .ALLUMOTTIL GEORGE JOHNSON

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 )959( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

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

ر�شي البقالي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )خدمات البقالي لل�شيارات �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 19558 -2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل 

با�شم المالك نف�شه، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

 

اإعالن رقم )960( 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 تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شميرة 

عبداهلل را�شد عبداهلل بور�شيد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم بايولي كينج(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  ، طالبة   74523 القيد رقم 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شميرة عبداهلل را�شد عبداهلل بور�شيد، 

 JOHN BIJU و     MOHAMED SHIHAB PUTHUR RAHIMAN و    KURIAKOSE JOJI THAITHARA و 

  .STEPHEN
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اإعالن رقم )961( 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 تقدمت اإليه ال�شيدة/ هناء كل 

محمد كريم بخ�س كل محمد اأحمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مقاولت هناء اأحمد(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،101953 رقم  القيد  بموجب 

دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  للمقاولت  لينك  كري�شتال  )�شركة  التجاري  ا�شمها  محدودة 

 MOHAMMED ERFANو اأحمد،  كل محمد  بخ�س  كريم  كل محمد  �شيماء  لكل من:  مملوكة  وت�شبح  بحريني، 

. SAIF

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 )962( 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/ عي�شى محمد 

التي تحمل ا�شم )الزاوية للمقاولت(، الم�شجلة بموجب  الموؤ�ش�شة الفردية  عبدالرحيم محمد الرفاعي، مالك 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،22977 رقم  القيد 

عبدالرحيم  محمد  عي�شى  عبداهلل  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال 

الرفاعي، وخالد عي�شى محمد عبدالرحيم الرفاعي، وعي�شى محمد عبدالرحيم محمد الرفاعي.

اإعالن رقم )963( ل�سنة 2019

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

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

طالبًا   ،91429 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  للمقاولت  )بلمارك  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 

تحويل الفرعين الأول والثاني اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون 

.SANDEEP RAJAN األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: اأميرة عبداهلل محمد الحربي، و
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اإعالن رقم )964( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للعقارات  ال�شعيدة  )المدينة  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

98044-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ رامز محمد بن عجمان العوا�شي. 

اإعالن رقم )965( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

القيد  بموجب  الم�شجلة  للمقاولت(،  )�شفاير  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شائغ،  ح�شن  حميد 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلــى  بتحويلها  وذلــك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،7-19856 رقم 

البيتوز مورونج،  باز  اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: ماريا  10،000 )ع�شرة  وبراأ�شمال مقداره 

و   GEETHA SURENDRANADH و    SURENDRANADHAN NEDUMPURATTU RAMAKRISHNA و 

    .SRUTHI SURENDRANADH

               

اإعالن رقم )966( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل فرع ب�سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )قرية اأ�شبيلية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 58996، طالبين 

تحويل ال�شركة اإلى فرع ب�شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )بيتك لال�شتثمارات وان �س.�س.و( المملوكة ل�شركة 

)بيت التمويل الكويتي )البحرين( �س.م.ب. مقفلة ، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني.

   

اإعالن رقم )967( ل�سنة 2019 

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة 

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالر�شول 
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ر للعقارات ذ.م.م(،  كاظم عبداهلل اإبراهيم، عن ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بوابة الدُّ

اإلى �شركة ال�شخ�س  93167، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

ر للعقارات �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار  الواحد، ا�شمها التجاري )�شركة  بوابة الدُّ

بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 

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

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

اإعالن رقم )968( ل�سنة 2019 

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

 ،81241 القيد رقم   الم�شجلة بموجب  العقارية ذ.م.م(،  ا�شم )الج�شرة  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

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

بي اإنتربراي�شيز �س.�س.و(.

اإعالن رقم )969( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

ميكالي كونجو كري�شنا بيالي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإك�شيوم مارك اإنتلكت�شوال بروبرتي 

�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 125074، طالبًا 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: برامود كومار 

ميكالي كونجو كري�شنا بيالي، وبريا برامود كومار.

اإعالن رقم )970( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مطعم جولدن جيكن ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 90278، 

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

لل�شيد/  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  )ثالثون   30،000 مقداره  وبراأ�شمال  �س.�س.و(،  جيكن  جولدن 
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محمود جعفر عبداهلل ح�شين اآل حرز.       

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 )971( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأبك�س جرين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 72323، 

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

لل�شيد/ ماجد عبداهلل  مملوكة  وت�شبح   ، بحريني  دينار  )األف(   1،000 وبراأ�شمال مقداره  �س.�س.و(،  العقاري 

محمد عبدالرحمن الخان.

اإعالن رقم )972( 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 تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شمية 

بموجب  الم�شجلة  لالإلكترونيات(،  )�شبرين  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  قا�شم،  مقبل  عبدالرزاق 

القيد رقم 77020-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

 Jamilوبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شمية عبدالرزاق مقبل قا�شم، و

.Muah Kobir Miah

اإعالن رقم )973( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

اب للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  عو�س علي عبيد علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ك�شَّ

95519، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ نايف عو�س علي عبيد علي.
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  اإعالن رقم )974( 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 �شالح �شلمان 

عبداهلل ال�شياد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالح �شلمان عبداهلل ال�شياد(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،22478 رقم  القيد 

وتكون مملوكة لكل من: �شالح �شلمان عبداهلل ال�شياد، ون�شيم اأحمد عبداهلل �شالح.

اإعالن رقم )975( ل�سنة 2019 

 ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )قرية اأ�شبيلية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 58996، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 70،038 )�شبعون 

األفًا وثمانية وثالثون( دينارًا بحرينيًا، وت�شبح مملوكه ل�شركة )بيتك لال�شتثمارات وان �س.�س.و(.

اإعالن رقم )976( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الإعالنية(،  للم�شاحات  بك�س  دى  اإف  )اأوت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  فيالموري،  راو  لك�شمي 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،55511 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شرفا لك�شمي راو فيالموري، 

.ANU NARINDRA و�شلمان يو�شف يو�شف و

اإعالن رقم )977( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )يو اإيه للتجارة وال�شحن ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
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75454، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة  وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن ا�شمها التجاري )يو اإيه للتجارة 

وال�شحن/ ت�شامن(، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: ح�شن 

يو�شف ح�شن خليفة، وناجي ح�شن عبداهلل عبدالنعيم، و�شالح عبداهلل ح�شن محمد الحمادي.             

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 )978( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

ك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز �شعيد  حميد عبدعلي عي�شى اآل نوح، عن نف�شه ونيابًة عن ورثة مالَّ

لتعبئة الأغذية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 38331، طالبًا تحويل الفروع اأرقام )1(، )2(، )6(، )10( من 

500 )خم�شمائة( دينار بحريني،  الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

وت�شبح مملوكة لكل من: �شعيد حميد عبدعلي عي�شى اآل نوح، و)مجموعة �شعيد اآل نوح القاب�شة �س.�س.و( لمالكها 

�شعيد حميد اآل نوح. 

اإعالن رقم )979( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

�شابر ح�شين، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإمكان تك لتقنية المعلومات �س.�س.و(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،127771 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد �شابر ح�شين محمد 

ق�شق�س، وم�شطفى �شابر ح�شين محمد ق�شق�س. 

اإعالن رقم )980( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

محمد علي �شهاب، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأبجد القاب�شة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  97959-1، طالبًا  القيد رقم 
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وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ماهر محمد علي �شلمان �شهاب، وفاطمه 

ال�شيد اأحمد علوي اأحمد.

اإعالن رقم )981( ل�سنة 2019

 ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

الم�شجلة  للتجارة(،  الدانات  )بوابة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  عمران،  نا�شر  عبداهلل  الن�شاء 

ت�شامن،  �شركة  اإلــى  بتحويلها  وذلــك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،4-47826 رقم  القيد  بموجب 

الن�شاء عبداهلل نا�شر عمران، و  1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: كبر  وبراأ�شمال مقداره 

   .YOSUF POCKKAR و RIYAS CHERU KUNDIL

اإعالن رقم )982( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )عبا�س علي مدن الطيف/ ت�شامن بحرينية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 33211، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 35،000 

)خم�شة وثالثون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: حميدة عبدالنبي �شرحان اأحمد �شرحان، و�شكنة 

علي مدن عبداهلل الطيف.                          

اإعالن رقم )983( 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/ �شادق علي 

ح�شين دربا�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأوني�شتو كافيه(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 25815، 

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

10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شلمان اإبراهيم علي اأحمد الناجم، و�شادق علي 

ح�شين �شلمان دربا�س. 
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   اإعالن ب�ساأن معاقبة حمامية

بالوْقف عن ممار�سة املهنة لت�سع �سنوات

اأرقام التاأديب : 21/تاأديب/2018 و 22/تاأديب/2018 و23/تاأديب/2018

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�سد: المحامية اأميرة مهدي البحراني.

اأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2018/12/24 قراره عن كل دعوى 

تاأديبية، وقد جاء منطوقه كالتايل: "قرر املجل�س باأغلبية الآراء معاقبة املحامية املدعى عليها 

بالوْقف عن ممار�شة املهنة ملدة ثالث �شنوات"، مبا جمموعه ت�شع �شنوات.

وقد قرر مجل�س تاأديب المحامين ال�شتئنافي بتاريخ 2019/10/29 "قبول ال�شتئنافات �شكاًل 

ها وتاأييد القرارات الم�شتاأَنفة". وفي المو�شوع برْف�شِ

الدعوى رقم: 2019/31/غرفة

اإعالن بالئحة طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء 

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي �س.م.ب.

وكيله: المحامي �شلمان عبداهلل �شليبيخ.

عنـــوان وكيلـــه: برج الويند تاور، مكتب 92، الطابق التا�شع، بناية رقم 403، �شارع 1705، مجمع 

317، المنطقة الدبلوما�شية، المنامة.

المدعى عليها الأولى: ال�شركة المتحدة لالإن�شاءات العربية ذ.م.م.

Koorakkadan veera pillai abdusalam :المدعى عليه الثاني

Shaiju yoosaf kuttt  :المدعى عليه الثالث

المدعى عليه الرابع: �شالح يو�شف عبدالرحمن اإنجنير

المدعى عليه الخام�ض: اإياد عبدالحميد محمد الخطيب

اآخر عنوان معلوم: �شقة 34، طريق 3622، مبنى 1072،مجمع 436، ال�شيف.

الطلبات في لئحة طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء:

: الحكم وقبل الف�شل في المو�شوع وب�شفة م�شتعجلة بـ: اأولاً

1- اإيقـــاع الحجز التحفظي على ح�شابات المدعـــى عليهم لدى البنوك العاملة بمملكة البحرين 

في حدود مبلغ المطالبة والر�شوم.

2- اإيقاع الحجز التحفظي على ال�شجل التجاري للمدعى عليها الأولى.

3- منع المدعى عليهم من الثاني اإلى الخام�س من ال�شفر لحين الف�شل في الدعوى.
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4- اإيقاع الحجز التحفظي على ال�شيارات المملوكة للمدعى عليهم جميًعا.

5- اإيقاع الحجز التحفظي على العقارات المملوكة للمدعى عليهم.

ثانيااً: في المو�شوع:

1- الحكـــم باإلـــزام المدعـــى عليهـــم جميًعـــا بالت�شامن بـــاأن يوؤدوا اإلـــى المدعي مبلغـــًا مقداره 

4،272،421/910 )اأربعـــة ماليين ومائتان واإثنـــان و�شبعون األفًا واأربعمائة وواحد وع�شرون 

دينارًا بحرينًيا وت�شعمائة وع�شرة فلو�س(.

2- الحكـــم باإلزام المدعـــى عليهم بالت�شامن بالر�شـــوم والم�شاريف ومقابـــل اأتعاب المحاماة 

والترجمة.

 اأمر القا�سي ال�سادر على غالفها بتاريخ 28 اأكتوبر 2019:

1- ناأمـــر باإيقـــاع الحجـــز التحفظي على ح�شابات المدعـــى عليهم لدى البنـــوك العاملة بمملكة 

البحرين وذلك في حدود المبلغ المطالب به مع الر�شوم فقط.

2- ناأمـــر باإيقاع الحجز التحفظي على المركبـــات الم�شجلة باأ�شماء المدعى عليهم لدى الإدارة 

العامة للمرور والتوقيف على ذمة الدعوى.

3- ناأمـــر بالحجـــز التحفظي على العقارات المملوكة للمدعـــى عليهم عن طريق جهاز الم�شاحة 

والت�شجيل العقاري وذلك في حدود المبلغ المطالب به مع الر�شوم.

4- ناأمر بمنع كل من المدعى عليهما الثاني والثالث من ال�شفر على ذمة الدعوى.

5- رف�س ماعدا ذلك من طلبات تحفظية. 

لئحة  بطلبات  اأعاله  املذكورين  عليهم  املدعى  املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 

ومبوعد   2019/31 رقم  الدعوى  يف  غالفها  على  ال�شادر  القا�شي  واأمر  اأداء  اأمر  ا�شت�شدار 

ح�شور الجتماع الأول لإدارة الدعوى واملقرر عقده يوم الأربعاء املوافق 13 نوفمرب 2019 ال�شاعة 

12:00 ظهًرا، مبقر الغرفة وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة رقم 2، الطابق الثالث، مبنى 

بالقرار رقم  البحرين، وذلك عماًل  املنامة، مملكة  الدبلوما�شية،  املنطقة   ،1704 �شارع   ،247

اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين  2009 باإ�شدار لئحة  )65( ل�شنة 

لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 

2009، ليعلم.

 مدير الدعوى

 لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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اإعالن �سطب وكالت جتارية

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

التجارية املذكور تفا�شيلها اأدناه:

542رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

John  Haig  &  Company   Limited 

British

DISTILLERS HOUSE ,  21 st ,  JAME'S SQUARE , LON-
)DON  )UNITED KINGDOM

�شركه البحرين للفنادق- كلف �شلرزا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Alcohol Drinks

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

HAIG

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.. "

2019/11/03تاريخ ال�شطب

1017رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Lowenbrau  Munchen 

German

POSTFACH 201604, 8000 MONCHEN 2, GERMANY
�شركه فنادق البحرين - جلف �شلر-ا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Alcohol Drinks

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

LOWENBRAU  MUNCHEN

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.. "

9102/11/30تاريخ ال�شطب
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1143رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Croft   &   Company   Limited 

British

york  gate,  london  nw1  4pu, United Kingdom   1
�شركه فنادق البحرين - جلف �شلر-ا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Alcohol Drinks

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

croft  sherry

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.. "

2019/11/03تاريخ ال�شطب

1149رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.Gilbeys  Limited 

British

  YORK  GATE,  REGENTS  PARK, LONDON  NWI  4PU  . 1
.U.K

�شركه البحرين للفنادق- كلف �شلرزا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Alcohol Drinks

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

GILBEYS GIN  -  SPEY ROYAL  SCOTCH  WHISKY

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.. "

2019/11/03تاريخ ال�شطب
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1163رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.Cognac  Hine  S.A 

French

QAI DE L'ORANGERIE, 16200 JARNAC, FRANCE 16
�شركه البحرين للفنادق- كلف �شلرزا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Alcohol Drinks

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

HINE  COGNAC,  VSOP,  ANTIQUE

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.. "

2019/11/03تاريخ ال�شطب

2916رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Hiram Walker & Sons Ltd 

Canadian

walverville,  ontario,  canada
�شركه البحرين للفنادق- كلف �شلرزا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Alcohol Drinks

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

canadian club

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.. "

2019/11/03تاريخ ال�شطب
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7100رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Fabat S.P.A 

Italian

via xx settembre 98/g, 00187 roma,  italy

�شركه فنادق البحرين - جلف �شلر-ا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Alcohol Drinks

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

fazi -battaglia and fassati

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.. "

2019/11/03تاريخ ال�شطب

7455رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

).Jose  Cuervo    )B.G. Concord Universal S.A 

Belgian

avenue  tervuren  142/144,  -box 3,  1040 BRUSSELS, BEL-
GIUM

�شركه البحرين للفنادق- كلف �شلرزا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Alcohol Drinks

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

JOSE  CUERVO  TEQUILA

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.. "

2019/11/03تاريخ ال�شطب
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9517رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

J.Moreall  &  Fils,  France 

French

ROUTE D'AUXERE, 89800 CHABLIS,  FRANCE
�شركه فنادق البحرين - جلف �شلر-ا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Alcohol Drinks

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

J.MOREAU  and  FILS

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.. "

2019/11/03تاريخ ال�شطب

9582رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Plodimex Cyprus Ltd 

Cypriot

VASSILI VRIONIDI STR,  GALA COURT CHAMBERS  OF-
FICE 301,  P O BOX 7020 LIMASSOL  CYPRUS

�شركه البحرين للفنادق- كلف �شلرزا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Alcohol Drinks

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

MOSKOVSKAYA

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.. "

2019/11/03تاريخ ال�شطب
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10284رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.Banear  S.C.A.R.L 

Italian

Via Cocul, 2,  33010 TREPPO GRANDE - UDINE, ITALY
�شركه فنادق البحرين - جلف �شلر-ا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Alcohol Drinks

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

BANEAR

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.. "

2019/11/03تاريخ ال�شطب

10400رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.Lion Nathan International Ltd 

New Zealander

level 4, 5-7 kingdon street, new market, auckland, new zea-
land

�شركه فنادق البحرين - جلف �شلر-ا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Alcohol Drinks

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

lion nathan

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.. "

2019/11/03تاريخ ال�شطب
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10779رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.Chateau   Kefrya 

Lebanese

P.O.BOX. 165768,  BEIRUT . LEBANON
�شركه فنادق البحرين - جلف �شلر-ا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Alcohol Drinks

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

  BLANC DE BLANCS 1/1 1996.         LES BRETECHES 1/1
.1996

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.. "

2019/11/03تاريخ ال�شطب

10926رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

S.N.J.P 

French

 le moulin,  435 ,route du beaujolais,  69830 ,saint georges
de reneins  ,france

�شركه فنادق البحرين - جلف �شلر-ا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Alcohol Drinks

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

 cote  de beaune villages roland
                                                              bouchacourt.    saint veran roland bouchacourt.

 de beaune villages roland bouchaciurt ,saint -veran roland
bouchacurt

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.. "

2019/11/03تاريخ ال�شطب
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11649رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Cooley Distillery Plc 

Irish

CLONTARF ROAD , DUBLIN 3, IRELAND 162
�شركه فنادق البحرين - جلف �شلر-ا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Alcohol Drinks

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

COOLEY DISTILLERY

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.. "

2019/11/03تاريخ ال�شطب

12036رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Fix Wines & Spirits 

Cypriot

H MEGAROU ALEXANDROUS ST. AGLANTZIA, 2121
جمموعة فنادق اخلليج -جلف براندز اإنرتنا�شوا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Alcohol Drinks

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

)COURVOISIER COGNAC(

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.. "

2019/11/03تاريخ ال�شطب
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12041رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Anakena 

Chilean

ALONSO DE COEDOVA, 5151 07 1103 LAS CONDES
جمموعة فنادق اخلليج -جلف براندز اإنرتنا�شوا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Alcohol Drinks

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

ANAKENA WINES

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.. "

2019/11/03تاريخ ال�شطب

12060رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Liviko 

Russian

MASINA 11, 10144 TALLINN, ESTONIA
جمموعة فنادق اخلليج -جلف براندز اإنرتنا�شوا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Alcohol Drinks

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

VIRU VALGE VODKAS, VIRU VALGE COOLERS, CARIB-
BA RUMS, VANA TALLINN LIQUEURS

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19(  املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية  وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين.. "

2019/11/03تاريخ ال�شطب
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 اإعالن

 ب�ساأن طلب حتويل اأعمال �سركة )اإت�ض دي اآي جلوبال اإ�ض اأي - فرع �سركة

اأجنبية( اإىل �سركة)اإت�ض دي اآي جلوبال اإ�ض اأي – املكتب الرئي�سي(

عماًل بن�س املادة )66( من قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية رقم )64( 

م طلب من �شركة )اإت�س دي  ل�شنة 2006 وتعديالته، يعلن م�شرف البحرين املركزي عن ت�َشـلُـّ

التجاري  ال�شجل  وامل�شجلة حتت  التحويل(،  اأجنبية( )طالب  اأي - فرع �شركة  اإ�س  اآي جلوبال 

رقم 1- 82747، بغر�س احل�شول على املوافقة على رغبتها يف حتويل كافة الأعمال يف مملكة 

ل اإليه(، وهي �شركة  البحرين اإىل �شركة )اإت�س دي اآي جلوبال اإ�س اأي – املكتب الرئي�شي( )املحوَّ

ـلة يف اأملانيا. م�شجَّ

التحويل  طالب  من  املذكور  بالطلب  املتعلقة  الأعمال  تلك  تفا�شيل  على  احل�شول  يرجى 

وعنوانه:

ال�شيد/ فيزوا برا�شاد ك. �س

الزامل تاور 

�س.ب:  65331

المنامة - مملكة البحرين

رقم الهاتف: 17202900 00973

رقم الفاك�س: 17202929 00973

م اعرتا�شه  على كل من لديه اعرتا�س من اأ�شحاب ال�شاأن على التحويل املذكور اأعاله اأن يقدِّ

من  اأ�شهر  ثالثة  خالل  املركزي  البحرين  م�شرف  يف  التاأمني  مراقبة  اإدارة  مدير  اإىل  مكتوبًا 

تاريخ هذا الإعالن، وذلك على العنوان التايل:

ال�شيدة/ اإلهام اإبراهيم طالب

مدير اإدارة مراقبة التاأمين 

م�شرف البحرين المركزي

�س.ب: 27

المنامة - مملكة البحرين

رقم الهاتف: 0097317547303/302

رقم الفاك�س: 0097317535170


