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 اأمر ملكي رقم )63( ل�سنة 2019

باإعادة ت�سكيل جمل�س اأمناء معهد البحرين للتنمية ال�سيا�سية

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

 بعد الطالع على الد�شتور،

ال�شيا�شية  للتنمية  البحرين  وتنظيم معهد  باإن�شاء   2005 ل�شنة  املر�شوم رقم )39(   وعلى 

وتعديالته،

البحرين  معهد  اأمناء  جمل�س  اأع�شاء  بتعيني   2015 ل�شنة   )48( رقم  امللكي  الأمر  وعلى   

للتنمية ال�شيا�شية،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ل جمل�س اأمناء معهد البحرين للتنمية ال�شيا�شية برئا�شة علي بن حممد الرميحي وزير   ي�شكَّ

�شئون الإعالم، وع�شوية كلٍّ من:

1. الدكتورة مي بنت �شليمان العتيبي                    نائبًا للرئي�س.

2. الدكتور خليفة بن علي الفا�شل.

3. محمد اإبراهيم ال�شي�شي البوعينين.

4. غازي في�شل اآل رحمة.

5. ب�شام اإ�شماعيل البنمحمد.

6. الدكتورة ابت�شام محمد �شالح الدلل.

7. الدكتورة حورية عبا�س الديري.

8. الدكتورة مها �شالح ح�شين اآل �شهاب.

 وتكون مدة ع�شويتهم اأربع �شنوات.

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: 4 ربيع الآخر 1441هـ

الموافق: 1 دي�شـمـبـــــر 2019م
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 اأمر ملكي رقم )64( ل�سنة 2019

برتقية رئي�س الأمن العام اإىل رتبة فريق

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

 بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون قوات الأمن العام، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982 وتعديالته،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

رتبة فريق  اإىل  الداخلية  بوزارة  العام  الأمن  رئي�س  اللواء طارق بن ح�شن احل�شن  ى  ُيـَرقَّ  

اعتبارًا من 2019/12/1.

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:

بتاريـــخ: 5 ربيع الآخر 1441هـ

الموافق: 2 دي�شـمـبــــر 2019م
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 اأمر ملكي رقم )65( ل�سنة 2019

 باإعادة ت�سكيل جمل�س اأمناء

وْقـف عي�سى بن �سلمان التعليمي اخلريي

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

 بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر امللكي رقم )11( ل�شنة 2013 باإن�شاء وْقـف عي�شى بن �شلمان التعليمي اخلريي،

�شلمان  بن  عي�شى  وْقـف  اأمناء  جمل�س  بت�شكيل   2013 ل�شنة   )12( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

التعليمي اخلريي،

 

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ال�شيخ  التعليمي اخلريي برئا�شة �شمو  وْقـف عي�شى بن �شلمان  اأمناء  ت�شكيل جمل�س  ُيـعاد   

عي�شى بن �شلمان بن حمد اآل خليفة، وع�شوية كل من:

نائبًا للرئي�س. 1 ـ الدكتور ماجد بن علي النعيمي   

ع�شوًا. 2 ـ الدكتورة فاطمة محمد البلو�شي   

ع�شوًا. 3 ـ ال�شيخ خليفة بن دعيج اآل خليفة   

ع�شوًا. 4 ـ ال�شيخة ح�شة بنت خليفة بن حمد اآل خليفة   

ع�شوًا. 5 ـ ال�شيخ عدنان بن عبداهلل القطان   

ع�شوًا. 6 ـ ال�شيخ الدكتور �شليمان بن ال�شيخ من�شور ال�شتري  

ع�شوًا. 7 ـ ه�شام عبدالرحمن جعفر اآل ري�س   

ع�شوًا. 8 ـ عبدالحكيم يعقوب الخياط   

ع�شوًا. ي المو�شوي    9 ـ وداد ال�شيد ر�شِ

 وتكون مدة ع�شويتهم يف جمل�س الأمناء اأربع �شنوات قابلة للتجديد.

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:

بتاريـــخ: 7 ربيع الآخر 1441هـ

الموافق: 4 دي�شـمـبــــر 2019م
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 مر�سوم رقم )97( ل�سنة 2019

بتعيينات يف وزارة الداخلية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون قوات الأمن العام، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، وتعديالته، 

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

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعنيَّ يف وزارة الداخلية كل من:

مديرًا عامًا لمديرية �شرطة محافظة العا�شمة. 1- العميد عبداهلل خليفة عبداهلل الجيران  

اآمرًا لالأكاديمية الملكية لل�شرطة بدرجة مدير   2- العميد فواز ح�شن عي�شى الح�شن  

عام.  

نائبًا للمفت�س العام بدرجة مدير عام. 3- العميد حمد علي جابر المري  

مديرًا عامًا لمديرية �شرطة محافظة المحرق. 4- العميد �شالح را�شد فهد الدو�شري  

وكياًل م�شاعدًا للتخطيط والتنظيم. 5- العميد محمد عبداهلل اأحمد الحرم  

وكياًل م�شاعدًا لل�شئون الإدارية. 6- العميد خمي�س محمد �شهل خمي�س  

مديرًا عامًا لمديرية �شرطة المحافظة ال�شمالية. 7- العميد خالد ربيعة حمد ال�شنان  

مديرًا عامًا لمديرية �شرطة المحافظة الجنوبية. 8- العقيد عبداهلل خالد عبداهلل اآل خليفة  

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�سى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 7 ربيع الآخر 1441هـ

الموافق: 4 دي�شمبــــــر 2019م
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 قرار رقم )31( ل�سنة 2019

بتعيني مدراء يف وزارة الداخلية

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

بعد الطالع على قانون قوات الأمن العام، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، 

وتعديالته،

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

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

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

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن التالية اأ�شماوؤهم مدراء يف وزارة الداخلية: ُيـعيَّ

1- العقيد محمد اأحمد اإ�شماعيل الغدير.

2- العقيد عبداهلل ح�شن عبدالملك ال�شاعي.

3- العقيد خالد خليفة حمد الكعبي.

4- العقيد عي�شى عبداهلل معيوف الرميحي.

5- العقيد عبدالوهاب را�شد اأحمد بونا�شي.

6- العقيد عدنان ح�شن محمد القطان.

7- العقيد حمد عبداهلل مبارك الدو�شري.

8- العقيد دعيج عي�شى حمد الكواري.

9- العقيد اأن�س هالل مهنا ال�شايجي.

10- العقيد اأحمد محمد غانم المهزع.

11- العقيد لـوؤَي عبدالرحمن عبداهلل.

12- المقدم ركن محمد خليفة علي البنغدير.

13- المقدم عبداهلل محمد عبداهلل اأحمد.

14- المقدم خالد محمد عبداهلل ال�شادة.

15- المقدم را�شد حمد را�شد الدو�شري.

16- المقدم فهد اإبراهيم يو�شف م�شامح.
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17- المقدم ركن عبدالروؤوف حمد عبداهلل المعراج.

ـاث �شكراهلل. 18- المقدم محمد عبداهلل غيَّ

19- المقدم حمد عبدالرحمن علي العبدالكريم.

20- المقدم عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل الح�شيني.

21- المقدم غازي علي عي�شى ال�شبيعي.

22- المقدم محمد خالد محمد البوعينين.

23- المقدم فواز نا�شر محمد الجيران.

24- الرائد الركن منى محمد محمد القالف.

25- الرئد الركن عالية عبداهلل اأحمد عبداهلل.

26- الرائد بدور معاذ ح�شن اأحمد.

27- الرائد الركن عهد را�شد نجم النجم.

28- الرائد جا�شم محمد اإبراهيم المال.

29- الرائد يو�شف اأحمد عبداهلل رم�شان.

30- الرائد ه�شام اإبراهيم جا�شم محمد.

31- الرائد محمد جا�شم محمد الخدري.

 

املادة الثانية

يتوىل وزير الداخلية ت�ْشـِكـني املدراء املذكورين يف املادة الأوىل من هذا القرار يف الإدارات 

ال�شاغرة بوزارة الداخلية، ِوْفـق مهام وم�شئوليات كل اإدارة، وال�شرتاطات الالزمة فيمن ي�شغلها، 

ومبراعاة موؤهالت وخربة كل منهم. 

املادة الثالثة

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

الر�شمية.

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1441هـ

الــمــــوافـــــق: 3 دي�شمـبـــــــر 2019م
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 قرار رقم )32( ل�سنة 2019

بتعيني مدراء ب�سئون اجلمارك يف وزارة الداخلية

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

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

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

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

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

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

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن ب�شئون اجلمارك يف وزارة الداخلية كل من: ُيـعيَّ

1- ال�شيدة اأمل عي�شى داود بوجندل          مديرًا لإدارة ُنـُظـم المعلومات

2- ال�شيد وليد يو�شف مبارك اأجور          مديرًا لإدارة التخطيط وال�شيا�شات الجمركية

املادة الثانية

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

الر�شمية.

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1441هـ

الــمــــوافـــــق: 3 دي�شمـبــــــر 2019م
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 قرار رقم )33( ل�سنة 2019

بتعيني مديرين يف وزارة الداخلية

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

بعد الطالع على قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، 

وتعديالته،

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

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

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

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم مدراء يف وزارة الداخلية: ُيـعيَّ

1- العقيد عدنان جمعة عبداهلل بحر.

2- الرائد محمد اأحمد محمد العبا�شي.

املادة الثانية

يتوىل وزير الداخلية ت�شكني املديرين املذكورين يف املادة الأوىل من هذا القرار، يف اإحدى 

الالزمة  وال�شرتاطات  اإدارة،  كل  وم�شوؤوليات  مهام  وفق  الداخلية،  بوزارة  ال�شاغرة  الإدارات 

فيمن ي�شغلها، ومبراعاة موؤهالت وخربات كل منهم. 

املادة الثالثة

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

الر�شمية.

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الآخر 1441هـ

الـمــــــوافــــق: 5 دي�شمبـــــــــر 2019م
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 قرار رقم )34( ل�سنة 2019

بتعيني مدراء يف املحافظة اجلنوبية

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

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات، وتعديالته،

وعلى قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

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

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

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

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن يف املحافظة اجلنوبية كل من: ُيـعيَّ

مديرًا لإدارة البرامج الجتماعية و�شوؤون المجتمع 1- ال�شيد محمد ح�شن الفاو    

مديرًا لإدارة المعلومات والمتابعة 2- ال�شيدة منيرة اإبراهيم �شبت ال�شبيعي  

مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية والمالية 3- ال�شيد محمد اإبراهيم الرميحي   

املادة الثانية

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

الر�شمية.

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الآخر 1441هـ

الـمــــــوافــــق: 5 دي�شمبـــــــــر 2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )122( ل�سنة 2019

 بتعديل املادة ال�سابعة من القرار رقم )89( ل�سنة 2018

ب�ساأن تنظيم الإعالن بالو�سائل الإلكرتونية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

ل�شنة 1971، وتعديالته،

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

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )89( ل�شنة 2018 ب�شاأن تنظيم الإعالن بالو�شائل الإلكرتونية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شاف للمادة ال�شابعة من القرار رقم )89( ل�شنة 2018 ب�شاأن تنظيم الإعالن بالو�شائل 

برقمي  جديدتان  وفقرتان  و)5(،   )4( برقمي  )ثانيا(  للفقرة  جديدان  بندان  الإلكرتونية، 

)ثالثا( و )رابعًا( ن�شو�شها الآتية:

الفقرة )ثانياً( البندان )4( و)5(: ال�سابعة  "المادة 
4- بالن�سبة لإعالن الحكم المعتَبـر ح�سورياً:

ُتـعتمد ذات البيانات الواردة يف البنود )اأ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط( من الفقرة )ثانيًا/3(، 

رة للطعن يف احلكم. بالإ�شافة اىل البيانات املتعلقة بح�شور املحكوم عليه والإجراءات املقرَّ

5- بالن�سبة لإعالن الأمر الجنائي:

ُتـعتَمد ذات البيانات الواردة يف البنود )اأ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط( من الفقرة  )ثانيًا/3(، 

واإجراءات العرتا�س على  بها  ـيِّ  املق�شِ الغرامة  ت�شديد  املتعلقة بطرق  البيانات  بالإ�شافة اىل 

الأمر اجلنائي.

المادة ال�سابعة الفقرتان )ثالثاً( و)رابعاً(:

ثالثاً: بالن�سبة لإعالن المحكوم عليه بتنفيذ المبالغ المحكوم بها:
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ُتـعتَمـد ذات البيانات الواردة يف البنود )اأ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط( من الفقرة )ثانيًا/3(، 

ـب على المتناع عن الت�شديد. بالإ�شافة اىل البيانات املتعلقة بطرق ت�شديد املبالغ والأثر املرتتِّ

رابعاً: بالن�سبـة لأمـر الِحـْفـظ والأمر باألاَّ وجه لإقامة الدعوي الجنائية:

1- اإعالن اأمر الِحـْفـظ ال�سادر بناًء على َمـحا�سر ال�ستدللت: 

     اأ- تاريخ اليوم وال�شهر وال�شنة وال�شاعة التي ح�شل فيها الإعالن.

    ب- ا�شم المعَلـن اإليه ولقبه و�ِشـنُّـه ومهنته وجن�شيته وَمـوطنه والرقم ال�شخ�شي اأو رقم 

جواز ال�شفر.

     ج- �شفة المعَلـن اإليه.

     د- و�شف التهمة.

     هـ- رقم الق�شية.

     و- بيانات البريد الإلكتروني اأو اأرقام توا�شل المعَلـن اإليه.

     ز- �شبب الِحـْفـظ.

     ح- ا�شم و�شفة ُمـ�شِدر الإعالن ورمزه الوظيفي.

ـب على الإعالن.      ط- الأثر المترتِّ

م من اأمر الِحـْفـظ ال�شادر. ـَظـلُـّ      ي- البيانات الُمتعلقة باإجراءات التَّ

2-اإعالن اأمر باألاَّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية:

ُتـعتَمـد ذات البيانات الواردة يف البنود )اأ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط( من الفقرة )رابعًا/1(، 

بالإ�شافة اإىل البيانات املتعلقة باإجراءات الطعن يف الأمر".

املادة الثانية

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

التايل لن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

  وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 ربيع الأول 1441هــ

الـمــــوافــــــق: 26  نوفمبــــــر 2019م             
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الهيئة الوطنية لعلوم الف�ساء

 قرار رقم )10( ل�سنة 2019

 باإلغاء املادة )5( من لئحة نظام العمل

 مبجل�س اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الف�ساء

ال�سادرة بالقرار رقم )1( ل�سنة 2014

رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء:

لعلوم  الوطنية  الهيئة  وتنظيم  باإن�شاء   2014 ل�شنة   )11( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

الف�شاء، وتعديالته،

وعلى لئحة نظام العمل مبجل�س اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء ال�شادرة بالقرار رقم 

)1( ل�شنة 2014، وتعديالتها، 

وبعد موافقة جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتـلغى املادة )5( من لئحة نظام العمل مبجل�س اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء ال�شادرة 

بالقرار رقم )1( ل�شنة 2014. 

املادة الثانية

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

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الف�ساء

كمال بن اأحمد حممد

�شدر بتاريخ: 6 جمادى الأولى 1441هـ

الــمـــوافــــــق: 3 دي�شـمــبـــــــــــــر 2019م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )2( ل�سنة 2019

بتعيني ع�سو جديد مبجل�س ادارة معهد البحرين للدرا�سات امل�سرفية واملالية

رئي�س مجل�س اإدارة 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،

2017 باإ�شدار  اإدارة م�شرف البحرين املركزي رقم )2( ل�شنة  وعلى قرار رئي�س جمل�س 

النظام الأ�شا�شي ملعهد البحرين للدرا�شات امل�شرفية واملالية،

وعلى قرار جمل�س اإدارة م�شرف البحرين املركزي رقم )3( ل�شنة 2017 بت�شكيل جمل�س 

اإدارة معهد البحرين للدرا�شات امل�شرفية واملالية،

وبناًء على عْر�س حمافظ م�شرف البحرين املركزي،

قرر الآتي: 

املادة الأوىل

ـن ال�شيد خالد حمد ع�شوًا يف جمل�س اإدارة معهد البحرين للدرا�شات امل�شرفية واملالية  ُيـعيَّ

بدًل من الدكتورة هدى امل�شقطي، وتكون مدة ع�شويته لنهاية مدة املجل�س احلايل.

 

املادة الثانية

على الإدارات املخت�شة مب�شرف البحرين املركزي ومعهد البحرين للدرا�شات امل�شرفية 

وُيـن�َشـر يف  تاريخ �شدوره،  القرار من  وُيـعمل بهذا  القرار،  تنفيذ هذا  واملالية كل فيما يخ�شه 

اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س اإدارة م�سرف البحرين املركزي

حممـد ح�سيـن يتيــم

�شدر بتاريخ:  8 ربيع الآخر 1441هـ

الــمـــوافـــــق: 5 ديـ�شمــبــــــر 2019م
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 باسم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيىس آل خليفة

 ملك مملكة البحرين

 المحكمة الدستورية

 ـه،1441ربيع األول  30الموافق  م2019نوفمبر  27 ءبالجلسة العلنية المنعقدة يوم األربعا 

 برئاسة معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدهللا آل خليفة رئيس المحكمة. 

       الدويشان،  أحمد إبراهيم راشد المال نائب رئيس المحكمة، وعلي عبدهللا المستشار  القضاة: وعضوية السادة 
، ي ، وعيىس بن مبارك الكعب  ، أحمد حمد عبدهللا الدورسيو   الكواري،والدكتورة مبى جاسم      وسعيد حسن الحايكي

 . الدستورية أعضاء المحكمة

ى   الرس. وحضور السيد محمد إبراهيم الجابر، أمي 

 : ي
 أصدرت الحكم اآلت 

ي الدعوى المقي  
 . ( قضائية17لسنة ) (2019/ 1/ م.ت) رقمدة بجدول المحكمة الدستورية فى

 المقامة من: 

 . ي
انى ى  حسن عبيد محمد الجي 

 . مبارك : أحمد سالم صالحوكيله المحامي 

 ضد

 رئيس مجلس الوزراء )بصفته(. األمي  صاحب السمو الملكي  -1

 . النيابة العامة -2                                  

 جهاز قضايا الدولة.  ا ويمثلهم          

 

 

 

 

 

 

 

اأحكام من املحكمة الد�ستورية
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 اإلجراءات

ي من يناير 
ا أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى األمانة العامة للمحكمة الدستورية طالب   م،2019بتاري    خ الثانى

  أواًل: الحكم: 
ً
ي تنفيذ حكم المحكمة الدستورية  ا: ثاني  . بقبول منازعة التنفيذ والدعوى الدستورية شكل

ي فى
بالمضى

ي الدعوى الدستورية رقم )د/  2013إبريل  24بجلسة  الصادر 
تب 2012/ 5فى ة القضائية، مع ما يير ( السنة العارسر

  عل ذلك من آثار. 
 
رة خد  بشأن المواد الم   2007لسنة  15( من القانون رقم 53بعدم دستورية المادة ) ا: ثالث

من الدستور باإلضافة لتعارضها مع مبادئ ( 31(، )20(، )19(، )18(، )4والمؤثرات العقلية لمخالفتها للمواد )
. رابع   ي  ا: إلزام المدع عليهما بالمصاريف مع أتعاب المحاماة. ميثاق العمل الوطبى

ع عليه األول مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى شكاًل لرفعها بغي  د  م جهاز قضايا الدولة عن الم  قد  
 دعي بالمرصوفات. الطريق الذي رسمه القانون مع إلزام الم

ظرت الدعوى عل النحو الم  و  ى ن    بمحاضى الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. بي  

 

 المحكمة

 بعد االطالع عل األوراق والمداولة. 

ى من صحيفة الدعوى وسائر األوراق  –الوقائع تتحصل  ن  إحيث  ي أن النيابة العامة كانت قد  –عل ما يبي 
فى

ي الجناية رقم 
ي يوم  07/ 2017/ 11239/ 3قدمت المدعي إل المحكمة الجنائية فى

وأسندت إليه أنه فى
 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية:  2017/ 10/ 21

رة  م المادةد  ق  أواًل:  خد  ي غي  األحوال المرخص بها قانون    الم 
ى )الحشيش( بمقابل فى ا وذلك للتعاطي عل النحو المبي 

 بالتحقيقات. 

رة  حاز وأحرز بقصد التعاطي المادة    ا: ثاني   خد  ي غي  األحوال المرخص بها قانون  الم 
ا وذلك عل النحو )الحشيش( فى

ى بالتحقيقات.   المبي 

، 2007( لسنة 15( من القانون رقم )1/ 51(، )1/ 32(، )3/أ( البند )31(، )2(، )6/ 1)وطلبت عقابه بالمواد 
رة بشأن المواد  خد  ( من المجموعة األول الملحق 1( من الجدول رقم )22والبند ) ،والمؤثرات العقليةالم 

 بالقانون. 

ى الجنائية  2018/ 3/ 7وبجلسة   ( بالسجن لمدة عرسر سنوات   أواًل:   قضت المحكمة الكي  بمعاقبة المتهم )المدعي
بمصادرة المضبوطات. وجاء بمدونات الحكم أنه عن  ا: ثاني  . اتهاموبتغريمه ثالثة آالف دينار عما أسند إليه من 

ي اإلعفاء المنصوص عليه بالمادة )
فإنه غي  منتج   ،2007( لسنة  15( من القانون رقم )53دفع المتهم بأحقيته فى

 المتهم بتحقيقات النيابة العامة، ببيع المخدر )الحشيش( آلخر بمقابل.  افالعير 
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وقضت المحكمة بجلسة  13/ 2018/ 0283/ 5المدعي الحكم فطعن عليه باالستئناف رقم  لم يرتض  
ى رقم وتأييد الحكم المستأنفاالستئناف برفض  2018/ 6/ 24 . فطعن المدعي عل الحكم بالتميي 
ى وبراءته مما أسند إليه، ، طالب  12/ 2018/ 00480/ 7 ا ا إلغاء الحكم الطعي  الترصي    ح له بالطعن بعدم  واحتياطي 

رة والمؤثرات العقلية أمام المحكمة المواد المخد    بشأن  2007( لسنة  15( من القانون رقم )53دستورية المادة )
ى بجلسة  أن مفاد نص "ها برفض الطعن. وأوردت بأسباب حكم 2018/ 12/ 3الدستورية، وقضت محكمة التميي 

ي قانون أو الئحة غي  متعلق 18المادة )
( من قانون إنشاء المحكمة الدستورية أن الدفع بعدم دستورية نص فى

ى ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة  بالنظام العام ومن ثم فال يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة التميي 
ى  ( 53أن الطاعن لم يدفع بعدم دستورية أحكام نص المادة ) من محاضى جلسات المحاكمة الموضوع، وكان البي  

ى يكون غي  مقبول2007( لسنة 15من القانون )  . "، فإن هذا الدفع أمام محكمة التميي 

ي الدعوى الدستورية ن  إوحيث  
قوامها مقابلة   –وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية    –ه من المقرر أن الخصومة فى

يعية المطعون ع ليها بأحكام الدستور ومن ثم ال يعتي  قضاء المحكمة الدستورية باستيفاء النص النصوص الترسر
يعي المطعون عليه ألوضاعه الشكلية أو   ي الدستور أو مروقه   اتفاقهعنها أو    انحرافهالترسر

مع األحكام الموضوعية فى
 
 
 منها، منرصف

 
ي الخصومة الدستورية دون سواه، بل منسحب  ا إل من كان طرف

ا إل وإل األغيار كافة ومتعدي  ا إليه ا فى
ة بإعمال تنفيذها، حق   واقتضاءليكون االحتجاج بها،  الدولة.  ا لهؤالء الذين تتعلق مصالحهم الشخصية المبارسر

ي منازعة التنفيذ ال ي  د  الم  ف ينال منها.  استثناءمضمونها، دون ما 
ورة أن يكون خصم  عي فى ط بالرصى ي الدعوى شير

ا فى
ي   صدر فيها الحكم المحال دون تنفيذه عل كامل مقتضاه. الدستورية البر

ي الدعوى الدستورية د  عن طلب الم   هإن   وحيث
ي تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر فى

ي فى
عي الحكم بالمضى

تب عل ذلك من آثار. فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى 2013إبريل  24( بجلسة 2012/ 5رقم )د/   مع ما يير
ي مضمونه ومرماه مقابلة  عل أن الدفع بعدم

الدستورية ليس من الدفوع الشكلية أو الموضوعية، بل يتغيا فى
يعية المطعون عليها بأحكام ا لصلتها الوثقر بالنظام ا لها عل ما عداها. وتوكيد  الدستور ترجيح   النصوص الترسر

ي أي الها باإلعمال بما مؤداه جواز إثارة هذا  و العام. وهي أجدر قواعده وأ
 الدعوى. وأمام  ا تكون عليه  ةحال  ةالدفع فى

ي الذي يضمها. وأنه ال يجوز ألي محكمة أيا  كان موقعها من الجهة  ةأي 
محكمة أيا  كان موقعها من التنظيم القضان 

ي ت  اع المطروح عليها  نتمي القضائية البر ى ي اليى
يعي الزم للفصل فى لها مصادمته للدستور  إذا بدا  ،إليها إعمال نص ترسر

، ذلك أن قيام الشبهة لديها، يلزمها أن تستوثق من صحتها عن طريق عرضها عل المحكمة مبدئية وجهة من
ها  ي تتول دون غي  ي المسائل الدستورية، لتقول كلمتها القاطعة فيها. فال يجوز لتلك  الدستورية، البر

الفصل فى
ى انب  الخروج عل أحكام الدستور، أو أن تنحيها ج مظنةالمحكمة أن تتجاهل   عليها أن تحيل بنفسها ما ا. بل يتعي  

ي هذا التعارض  ارتأته
يعي وقاعدة دستورية، إل المحكمة الدستورية ليكون قضاؤها فى ى نص ترسر من تعارض بي 

 
ً
 قول

ً
ا مكنه عرض دعواه عل المحكمة ، أو أن توفر للخصم الذي دفع بعدم الدستورية وكان دفعه جدي   فصل

( من قانون إنشاء 18ويلها إياه حق رفعها خالل األجل الذي تحدده وفقا ألحكام المادة )الدستورية، عن طريق تخ
 المحكمة الدستورية. 
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ى كان الم   ي منازعة التنفيذ الماثلة عل طلب  اقترص عي قد د  وحيث إنه ولي 
ي طلباته فى

ي فى
ي تنفيذ  المضى

الحكم  فى
ي القضية الدستورية رقم )د/ 

ة، بجلسة 2012/ 5الصادر فى والمنشور  2013إبريل  24( السنة القضائية العارسر
إال أنه لما كانت القاعدة القانونية بشأن طبيعة الدفع بعدم   ،2013مايو    9بتاري    خ    3103بالجريدة الرسمية العدد  

ي القضايا  ام الثالثة األخرىاألحك ا أيض   تضمنتها قد  –سالفة البيان  –الدستورية 
 : اآلتية الصادرة فى

والمنشور بالجريدة الرسمية العدد   2004إبريل    26( لسنة واحد قضائية بجلسة  03/ 1القضية رقم )د/ -1
 . 2004مايو  5بتاري    خ  2633

والمنشور بالجريدة الرسمية  2004ديسمي   27( لسنة واحد قضائية بجلسة 03/ 2القضية رقم )د/ -2
 . 2005يناير  5اري    خ بت 2668العدد 

 والمنشور بالجريدة الرسمية 2016نوفمي   30( قضائية بجلسة 14( السنة )16/ 2القضية رقم )د/ -3
 . 2016ديسمي   15بتاري    خ  3292العدد 

ى أن تشمل منازعة التنفيذ الماثلة جميع األحكام  ال يقترص المحكمة الدستورية  ن  إإذ  سالفة البيان.  –فإنه يتعي 
ي ذلك  نظرها 
ي تنفيذه،د  الحكم الذي يطلب الم  عل فى

ي فى
ضأخرى  ا أحكام   قد أصدرتطالما كانت  عي المضى  اعير

 تنفيذها ذات العائق. 

ي تعطيها وصفها الحق وتكييفها  –بما لها من هيمنة عل الدعوى  –ا أن المحكمة إن المقرر قانون  وحيث  هي البر
ي سبيل ذلك طلبات ا

ي الصحيح متقصية فى
لخصوم مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكان ما يقصده القانونى

ي تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية د  الم  
ي فى

ي طلب المضى
ي واقع األمر إنما يتحصل فى

بشأن  -المار ذكرها  -عي فى
 ، ى ي الطعن رقم  وباعتبار جواز إبداء الدفع بعدم الدستورية ألول مرة أمام محكمة التميي 

ى فى أن حكم محكمة التميي 
ي الصادر 2018/ 12/ 3الصادر بجلسة    2018لسنة    480/ 7

ي الحكم الجنان 
، إذ قضى خالف ذلك، وبرفض طعنه فى

ي تهمة تقديم مادة 
رة بمقابل، إنما يمثل عقبة قانونية تحول خد  م  ضده بالسجن لمدة عرسر سنوات والمصادرة فى

بهذه  –ومن ثم فإن طلب المدعي يندرج  آنفة البيان.  –دون جريان تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية 
ي عنتها المادة ) –المثابة  ي عداد المنازعات البر

عي ( من قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وقد توافرت للمد  32فى
ي التنفيذ. المصلحة الش

ي هذه المنازعة فى
ة فى  خصية المبارسر

ي لم يتم وفق   ن  إوحيث 
ا قضاء هذه المحكمة قد جرى عل أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضان 

ضتهلطبيعته، وعل ضوء األصل فيه، بل   ـ  عوائق تحول قانون   اعير مداه،   اكتمالدون    –  بمضمونها أو أبعادها  –ا      
نقصان، ومن ثم تكون  دونحلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة  اتصالا لذلك أو تقيد وتعطل تبع  

ي غايتها النهائية إنهاء اآلثار القانونية 
ي تتوخى فى عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، البر

تبة عليها، وال يكون ذلك إال بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها   المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المير
ي دعوى دستورية، ل حالته السابقة عل نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلق  لضمان العودة بالتنفيذ إ

ا بحكم صادر فى
ي  فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد  ي تحدد جميعها شكل احتواها القانونية البر ، واآلثار المتولدة عنه، هي البر

ى كذلك ما يكون الزم   بيد أن تدخل المحكمة الدستورية  ا لضمان فعاليته. التنفيذ وتبلور صورته اإلجمالية، وتعي 
، بلوغ   ى ي مواجهة الكافة دون تميي 

ض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى ي تعير ا للغاية إلزاحة عوائق التنفيذ البر
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ض أن تكون هذه العوائق  ى الحقوق لألفراد وصون حرياتهم، إنما يفير ي تأمي 
أو  بطبيعتها سواء  –المبتغاة منها فى

  – بالنظر إل نتائجها 
ً
 دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيح   تحول فعل

ً
 ا لنطاقها.  أو مقيد  ا مكتمل

ي الدعاوى الدستورية، سواء كان الحكم ن  إوحيث 
ه من المقرر أن الحجية المطلقة ألحكام المحكمة الدستورية فى

 
ً
ى أو برفض الدعوى أو بعدم قبولها فصل ي مسألة دستوري قد قضى بعدم دستورية النص الطعي 
ة، بما يلزم كل  فى

ي الدولة  
ام  -بما فيها الجهات القضائية عل اختالفها  -سلطة فى قضائها وتنفيذ مقتضاه عل وجهه الصحيح.   باحير

ا كما تثبت هذه الحجية المطلقة ألسباب الحكم الدستوري إذا ما كانت مرتبطة بالمنطوق  إما ألنها و  ا وثيق   ارتباط 
ورية له ال يقوم  ا ، نها من دو تمثل دعامة ضى ي ألنها حسمت جزء   وإم  ي دفع من الدفوع البر

اع أو فصلت فى ى ا من اليى
ي الدعوى. 

ت فى  أثي 

ى كانت األحكام الصادرة إوحيث  ي تنفيذها عن نه وبالبناء عل ما تقدم، ولي 
آنفة  –المحكمة الدستورية المنازع فى

( قضى بعدم قبول الدعوى، 12/ 5( قد قضيا برفض الدعوى، ورقم )د/ 16/ 2(، )د/ 03/ 1)د/   رقمي ومنها    –البيان  
ي أسبابها 

ا المرتبطة بالمنطوق  –إال أنها جميعها تضمنت فى القاعدة القانونية بجواز إثارة الدفع  –ا وثيق   ارتباط 
ي الذي يض

ي الدعوى  صدر مها، كما بعدم الدستورية أمام أية محكمة أيا  كان موقعها من التنظيم القضان 
الحكم فى

ي أسانيده باإلضافة لهذه القاعدة القانونية،   برفض الدعوى، وتضمن  –سالفة الذكر    –(  03/ 2الدستورية رقم )د/ 
فى

ا مكنه عرض دعواه جدي    تأكيده أنه عل محكمة الموضوع أن توفر للخصم الذي دفع بعدم الدستورية وكان دفعه
اع دون ذلك.  صليجوز لها الفعل المحكمة الدستورية، وال  ى ي اليى

ي  وانتهتفى
القضاء إل رفض  ذلكالمحكمة فى

الدفع بعدم قبول الطعن بعدم الدستورية وإل نتيجة مقتضاها عدم االعتداد بحكمي محكمة االستئناف العليا 
ى رقم    2003لسنة    86رقم   ي    ح للمدعي اللذين ألغيا حكم محكمة أول درجة بالترص   2003لسنة    38ومحكمة التميي 

/ج من قانون المحكمة الدستورية، عل خالف تفسي  18برفع دعواه الدستورية. وهما حكمان فرسا نص المادة 
ى   –موضوع منازعة التنفيذ الماثلة  –المحكمة الدستورية له، وهو ذات النص الذي فرسه حكم محكمة التميي 

ي  انتهتبالمخالفة لما 
 البيان.  الفقضائها سإليه المحكمة الدستورية فى

وري أن ينصب الدفع بعدم الدستورية عل نصوص مواد  أو إحداها، وإنما  االتهامومن المقرر أنه ليس من الرصى
ي أو شكلي يتعلق بالدعوى الجنائية، توافرت للم  

ي د  يجوز أن يكون الدفع بعدم دستورية نص إجران 
عي مصلحة فى

ي الطعن موضوع منازعة 
ى فى ى عل محكمة التميي  مدى التنفيذ الماثلة أن تقدر الطعن عليه. ومن ثم فإنه كان يتعي 

ي موضوعي   2007( لسنة 15( من القانون رقم )53ة )جدية دفع الطاعن بعدم دستورية نص الماد
ا، ال أن تقضى

عي من مكنة عرض دعواه عل المحكمة بأن إبداء هذا الدفع أمامها ألول مرة غي  جائز، وبالتالي تحرم المد  
 الدستورية بالمخالفة ألحكامها سالفة البيان. 

ى )  إن  وحيث   ي المادتي 
ي مواده )  ( منه106/و(، )20إعمال نصوص الدستور فى

(، 16وقانون المحكمة الدستورية فى
ة واليتها 32(، )31(، )30ج(، )/ 18) ي أال تعاق المحكمة الدستورية بقرار من محاكم الموضوع عن مبارسر

( يقتضى
ي ال يجوز لها أن تتخل عنها، وإال كان ذلك منها تحريفا    ي  بنيمن الا لموقعها  وإهدار    الختصاصها البر

للنظام ان القانونى
 
ً
، وتنصل ي

ي أوالها الدستور أمانتها.   مسؤوليتها  من  القضان  ،   البر ي
ولما يتضمنه ذلك القرار من تعطيل لحق التقاضى

ي خصها الدستور بها.  ي المسائل الدستورية البر
 وما يتصل به من حق اللجوء إل المحكمة الدستورية للفصل فى
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يقاتها وإن كان يجمعها أنه لم يكن تنفيذ الحكم الدستوري منازعات التنفيذ تتعدد صورها، وتتنوع تطب  ن  إوحيث  
ي ي  مطابق   ضتهها،  ضم  ا لطبيعة الحكم وعل ضوء األصل فيه ونطاق القواعد القانونية البر ا عوائق تحول قانون    واعير
   اكتمالدون  

 
ي أصدرته لتفرض تنفيذه، تنفيذ  مداه، جاز اللجوء إل المحكمة البر

ً
ا ه ضامن   لمضمونه ومداا مستكمل

النهائية إنهاء  لفاعليته وإنفاذ فحواه ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هي موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، وغايتها 
تبة عليها وال يكون ذلك إال بإسقاطها، وسبيل  اآلثار القانونية المالزمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المير

ي 
ي ذلك األمر بالمضى

ي تنفيذ أحكامها أرقام )د/ المحكمة الدستورية فى
( 16/ 2(، )د/ 12/ 5(، )د/ 03/ 2(، )د/ 03/ 1 فى

ها بالجريدة الرسمية  ي تم نرسر  –وعدم االعتداد بذلك العائق الذي عطل مجراها ألنه ال يعدو  –آنفة البيان  –البر
ى عندئذ والي  –ا  ا بات  وإن كان حكم   د محكمة التميي  ي تقدير جدية أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء، فتسير

تها فى
ى رقم عدم الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها، وبما مؤداه  الصادر  2018/ 480االعتداد بحكم محكمة التميي 

 . 2018/ 12/ 3بجلسة 

رة خد  بشأن المواد الم    2007( لسنة  15( من القانون رقم )53نه عن دفع الطاعن بعدم دستورية المادة )إوحيث  
ي المواد )والمؤثرات 

ي تنص عل أنه "يعقى من العقوبات المنصوص عليها فى ( فقرة 34(، )31(، )30العقلية والبر
( فقرة أول من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبالغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل 36أول و )

ط لل  عفاء من العقوبة أن يؤدي اإلبالغ إل ضبط علمها بها، وإذا تم اإلبالغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشير
ي الجناة

كوا أو الكشف عن األشخاص الذين  بافر ي الجريمة اشير
(، 18(، )4وذلك بمقولة مخالفتها للمواد ) . "فى

ى  عن( من الدستور، ويرى الطاعن أن الحكم الصادر 31(، )20(، )19)  اتجهقد  –سالف البيان  –محكمة التميي 
لدستورية إال أن المبدأ الذي سنته تلك المحكمة بعدم جواز الطعن بعدم الدستورية ألول إل جدية دفعه بعدم ا

، قد منعها من الترصي    ح للمد   ى  مرة أمام محكمة التميي 
ً
 لما ذهب إليه عي بالولوج إل المحكمة الدستورية، وإعمال

عي المد   وأنا، ا أو ضمني  ضيح  قضاء المحكمة الدستورية بأن الترصي    ح بإقامة الدعوى أمامها يستوي أن يكون 
ي ميعاد ال يجاوز شهر  

، وبالتالي تكون  ا من تاري    خ حكمتقدم بالالئحة أمام المحكمة الدستورية فى ى محكمة التميي 
ي دفعه بعدم  شخصيةعي مصلحة ( من قانون إنشاء المحكمة. وأن للمد  18الدعوى متفقة مع المادة )

فى
ى الذي د  جميع  ن  إإذ الدستورية   ر له وليد النص المطعون بعدم دستوريته. ب  إجراءات القبض والكمي 

( من قانون إنشاء المحكمة الدستورية 18قضاء هذه المحكمة عل أن الفقرة )ج( من المادة ) استقر وحيث 
دستورية إذ تنص عل أن "ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة عل    2002( لسنة  27الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 : ى واللوائح عل الوجه التالي  القواني 

 ....  - )أ(

 ....  - )ب(

ي قانون أو الئحة، ورأت  - )ج(
"إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص فى

ا لرفع ا واحد  يجاوز شهر   ا ال ميعاد  هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع 
ي الميعاد المحدد 

 الدفع كأن لم يكن".  عتي  ادعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى فى
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ى ع رسم طريق  رسر  ى هذا النص أن الم  فإن مؤد   تها وربط بينه وبي  ي أتاح للخصوم مبارسر ا لرفع الدعوى الدستورية البر
هذين األمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فال ترفع إال بعد   بذلك عل أنه اعتي    الميعاد المحدد لرفعها فدل  

ع وال تقبل إال إذا رفعت خالل األجل الذي ناط    إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، رسر  الم 
سواء ما اتصل منها بطريقة  ا، وهذه األوضاع اإلجرائيةا واحد  بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث ال يجاوز شهر  

  باعتبارها  رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام
ً
ي تغيا به  جوهري  شكل

ي التقاضى
ع ا فى رسر  الم 

ي الموعد المحدد، ولم يجز 
ي رسمها وفى ي المسائل الدستورية، باإلجراءات البر

مصلحة عامة حبر ينتظم التداعي فى
ع   ل –بالتالي  –المرسر

ً
ة سبيل ى واللوائح. ألفراد إقامة الدعوى األصلية أو المبارسر   للطعن بعدم دستورية القواني 

ى بعدم دستورية ولما كان الثابت من أوراق الدعوى الموضوعية أن الطاع ن قد أبدى الدفع أمام محكمة التميي 
إل  محكمةال وانتهترة والمؤثرات العقلية، خد  بشأن المواد الم   2007( لسنة 15( من القانون رقم )53المادة )

ة أو  ولم ترصح للطاعن بالطعن أمام المحكمة الدستورية، وبالتالي  ،عدم قبول الدفع فإن رفعه للدعوى المبارسر
ي نصت عليها الفقرة )ج( من المادة  األصلية للطعن بعدم الدستورية يكون غي  مقبول، لمخالفته اإلجراءات البر

ى  ( من قانون إ18) امنشاء المحكمة الدستورية، وهي من النظام العام ويتعي  ى ي المحكمة بعدم قبول   االلير
بها. وتقضى

ي هذا الشق. 
 الدعوى فى

 

 فلهذه األسباب

 : حكمت المحكمة

ي الدعاوى الدستورية أرقام )د/ أوًل  
ي تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية الصادرة ف 

ي ف 
(، 2003/ 1: بالمض 

الدفع بعدم  اعتبار فيما فصلت فيه من  –المبينة باألسباب  –( 2016/ 2(، )د/ 2012/ 5(، )د/ 2003/ 2)د/ 
ي الذي يضم  محكمة أيا  كان موقعها من ال  ةأيالدستورية من النظام العام ويجوز إثارته أمام 

ها تنظيم القضات 
تب عىل ذلك من آثار.   مع ما يب 

 فيما عدا ذلك من طلبات. ا: عدم قبول الدعوى ثاني  

 
 
 إلزام المدىع عليهما المرصوفات. ا: ثالث

 

 

 نائب الرئيس           رئيس المحكمة         عضو المحكمة             عضو المحكمة           عضو المحكمة   عضو المحكمة           عضو المحكمة         
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 باسم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيىس آل خليفة

 ملك مملكة البحرين

 المحكمة الدستورية

                        ـه،  1441ربيع األول  30 الموافقم 2019نوفمبر  27 بالجلسة العلنية المنعقدة، يوم األربعاء

 برئاسة معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدهللا آل خليفة، رئيس المحكمة. 

   أحمد إبراهيم راشد المال، نائب رئيس المحكمة، وعلي عبدهللا الدويشان، المستشار وعضوية السادة القضاة: 
، وعيىس  ، والدكتورة مبى جاسم الكواري،بن وسعيد حسن الحايكي ي  الدورسي، حمد عبدهللاوأحمد  مبارك الكعب 

 أعضاء المحكمة الدستورية. 

ى الرس. الجابر وحضور السيد / محمد إبراهيم   ، أمي 

 : ي
 أصدرت الحكم اآلت 

ي الدعوى المقي  
 ( قضائية. 16( لسنة )2018/ 2دة بجدول المحكمة الدستورية برقم )د/ فى

 المقامة من: 

ى إبراهام.   رينكو الي 

 وكيلها المحامي أحمد جاسم عبدهللا جاسم. 

 ضد: 

 الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. -1
 وزارة الصحة. -2
 صاحب السمو الملكي األمي  رئيس مجلس الوزراء )بصفته(. -3
 النيابة العامة. -4

 ويمثلهم جهاز قضايا الدولة. 
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 اإلجراءات: 

أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة األمانة العامة للمحكمة الدستورية طالبة م  2018السابع من أكتوبر  بتاري    خ  
ائط القانونية. ثانيًا: من حيث الموضوع:   الستيفائهالحكم أواًل: بقبول الطعن شكاًل   كافة الرسر

يشأن مزاولة مهنة الطب الب 1989لسنة  7( من المرسوم بقانون رقم 29الحكم بعدم دستورية المادة ) -1  برسر
 وطب األسنان. 

ي المادة ) -2
بشأن مزاولة  1989لسنة  7( من المرسوم بقانون رقم 29الحكم بعدم دستورية عقوبة إغالق العيادة فى

ي وطب األسنان.   مهنة الطب البرسر

 رسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. إلزام المدىع عليهم بال -3

 -أصليًا: فيها  دفعجهاز قضايا الدولة عن المدىع عليهم مذكرة ممثل قدم 

 عدم قبول الدعوى لرفعها عل غي  ذي صفة بالنسبة لكل من المدىع عليها األول والثانية والرابعة.  أواًل: 

ط المصلحة بالنسبة للطاعنة.  النتفاءعدم قبول الدعوى  ثانيًا:   رسر

 لزام المدعية بالمرصوفات ومقابل أتعاب المحاماة. واحتياطيًا: رفض الدعوى الدستورية مع إ

 وقدمت المدعية مذكرة بالرد عل ما جاء بمذكرة ممثل المدىع عليهم رددت فيها ما جاء بصحيفة دعواها. 

ى بمحاضى الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. و   ُنِظرت الدعوى عل النحو المبي 

 المحكمة: 

 االطالع عل األوراق، والمداولة. بعد 

ي أن النيابة العامة قد أسندت للمدعية 
ى من صحيفة الدعوى وسائر األوراق تتلخص فى وحيث إن الوقائع عل ما يبي 

ي    740/ 2017/ 07"المتهمة" بالجنحة رقم  
زاولت مهنة طبيب أسنان   ،البحرين  بدائرة أمن مملكة  2015/ 5/ 31إنها فى
بشأن مزاولة مهنة  1989لسنة  7/أ( من المرسوم بقانون رقم 29و1بدون ترخيص، وطلبت بمعاقبتها بالمواد )

ي وطب األسنان.   الطب البرسر

ى بمحاضى جلساتها وبجلسة   2018/ 4/ 19نظرت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية الدعوى عل النحو المبي 
ى دينار عما أسند إليها لالرتباط وأمرت بغلق مركز دلمون لألسنان   أصدرت حكمًا غيابياً  بتغريم المدعية "المتهمة" ألفي 

 ومصادرة ما يكون فيه من مهمات وآالت. 

لم يلق هذا القضاء قبواًل من المدعية "المتهمة" فطعنت عليه بالمعارضة وأنكرت التهمة المسندة إليها وبجلسة 
 طالبة الحكم بقبول المعارضة شكاًل.  -بدفاعها: متهمة" مذكرة قدمت المدعية "ال 2018/ 9/ 17

ي الموضوع: 
ي وطب 29بالطعن عل دستورية المادة )  لها السماح    وقبل الفصل فى ( من قانون مزاولة مهنة الطب البرسر

 األسنان أمام المحكمة الدستورية. 

اءة الم ي الموضوع: بإلغاء الحكم المعارض عليه والقضاء مجددًا بي 
 عارضة مما نسب إليها. وفى

 . ول بها لحدها األدنى ى  واحتياطيًا: استعمال أقىص درجات الرحمة والرأفة بالمتهمة بوقف العقوبة أو استبدالها أو اليى
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لتقديم ما يفيد الطعن بعدم   2018/ 10/ 8قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة    2018/ 9/ 17وبذات الجلسة  
ي الدستورية فأقامت دعواها 

 . 2018/ 10/ 7الماثلة فى

ي الدعوى الدستورية.  2018/ 10/ 29وبجلسة 
ى الفصل فى  قررت المحكمة وقف سي  الدعوى لحي 

بالجنحة رقم  ن الثابت من األوراق أن المدعية "المتهمة" قد دفعت أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثانيةإوحيث 
مزاولة مهنة الطب   بشأن  1989لسنة    7قانون رقم  ( من المرسوم ب 29دستورية نص المادة )  بعدم  740/ 2017/ 07

ي وطب األسنان وذلك لمخالفتها المواد )  ب من الدستور(.  /أ،104 أ،/ 32، 4ب ، / 20البرسر

لتتخذ المدعية "المتهمة" إجراءات  2018/ 10/ 8جلسة إل تأجيل الدعوى  2018/ 9/ 17وقررت المحكمة بجلسة 
أنها قد قدرت جدية هذا الدفع والذي ورد عل نص أو نصوص بذاتها  بار باعترفع دعواها أمام المحكمة الدستورية 

المتهمة ما يدل عل  لتقدمتها المدعية وحددتها باعتبارها نطاقًا لدفعها وأجلت نظر الدعوى "الجنحة" أمامها نعي
ي المسألة 

ي الدعوى الموضوعية "الجنحة" عل الفصل فى
رفعها دعواها الدستورية أي أنها قد علقت حكمها الفصل فى

ي أثارتها المدعية  . الدستورية الب 

ي تعطيها وصفها الحق وتكإوحيث  يفها ينه من المقرر قانونًا إن المحكمة بما لها من هيمنة عل الدعوى هي الب 
ي الصحيح وذلك عل ضوء طلبات رافعها وبعد استظهار حقيقة ابعادها ومراميها دون التقيد بمبانيها، مب  ال

قانونى
ي 
ي القضاء بعدم دستورية عقوبة إغالق العيادة فى

ي دعواها الدستورية تتمثل فى
كان ذلك وكانت طلبات المدعية فى

ي وطب األسنان فإن نطاق بشأن مزاو  1989لسنة  7( من المرسوم بقانون رقم 29المادة ) لة مهنة الطب البرسر
ي يزاول فيها المخالف أعماله ي دستورية عبارة "مع وجوب غلق العيادة الب 

ي الفصل فى
 "،الدعوى الدستورية ينحرص فى

ي تهيمن عل 29الواردة بنص المادة ) ها باعتبار المحكمة الدستورية هي الب  /أ( المطعون عليها وال تتعداه إل غي 
 للدعوى الدستورية.  الصحيح التكييف

 والثانية فهو مدىع عليها األول إل الصفة بالنسبة ذي نه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها عل غي  إوحيث 
ة من المادة ) ي تنص عل أنه ".... 21صحيح ذلك أنه طبقًا للفقرة األخي  ( من قانون إنشاء المحكمة الدستورية والب 

ى  ي الدعاوى الدستورية" فالحكومة يمثلها رئيس مجلس الوزراء طبقًا لنص الفقرتي 
 وتعتي  الحكومة من ذوي الشأن فى

لذي يمثل الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي فإن المطعون ( من الدستور مما مفاده أن ا47)أ،ج( من المادة )
ي الدعوى الموضوعية "الجنحة". 

ى   عليهما األول والثانية ال يمثالن الحكومة ولم يكن أي منهما خصمًا فى ومن ثم يتعي 
 . إليهما عدم قبول الدعوى الدستورية الماثلة بالنسبة 

الرابعة فهو غي  صحيح،   لمدىع عليها إل اها عل غي  ذي صفة بالنسبة  نه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعإوحيث  
ي الدعوى الموضوعية )الجنحة رقم  العامة  ذلك أن النيابة  

( وبالتالي يصح إعالنها واختصامها 740/ 2017/ 07طرف فى
ي الدعوى الدستورية الماثلة طبقًا لنص المادة )

اء المحكمة بإنش 2002لسنة  27( من المرسوم بقانون رقم 21فى
ي هذه الدعوى الدستورية الماثلة. 

 الدستورية باعتبارها من ذوي الشأن فى

ةإوحيث  ط المصلحة الشخصية والمبارسر للطاعنة  نه عن دفع جهاز قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى النتفاء رسر
المصلحة الشخصية  إن ذلك أنه من المقرر وحسبما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية فهو سديد. "المدعية" 

ي الدعوى 
ى المصلحة القائمة فى ط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبي  ة وهي رسر المبارسر

ي المسألة الدستورية الزماً  ،الموضوعية
ي الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام  وذلك بأن يكون الفصل فى

للفصل فى
ة وحالة. محكمة الموضوع والمصلحة يجب أن تك  ون شخصية ومبارسر
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ي الدعوى الدستورية 
ط المصلحة فى ط الزم لقبولها و  –وكان من المقرر كذلك أن رسر مناطه أن يكون ثمة  –هو رسر

ي الدعوى  ارتباط 
ى المصلحة فى ي أثي  فيها الطعن بعدم الدستورية وبي  ي الدعوى الموضوعية الب 

ى المصلحة فى بي 
ي 
ي الطلبات المرتبطة بها، كليًا أو جزئيًا،  الدستورية، عل نحو يكون معه الفصل فى

المسألة الدستورية الزمًا للفصل فى
ي الدعوى 

اع الموضوىعي بعد الفصل فى ى ي اليى
ي للطاعن فى

المطروحة عل محكمة الموضوع، بحيث يتغي  المركز القانونى
: أولهما: أن يقوم الدل ى طي  ًا الدستورية عما كان عليه قبلها، وال يتم ذلك إال باجتماع رسر رًا واقعيًا ومبارسر يل عل أن ضى

ر عائدًا  لحق بالمدىعي نتيجة تطبيق النص عليه، ومنفصاًل عن مجرد مخالفته للدستور، وثانيهما: أن يكون هذا الرصى
ي مصدره وسببه إل النص محل الطعن وليس

 رًا متوهمًا أو منتحاًل. ضى  فى

ي حدود النطاق السابق بيانه"المدعية" نه مب  كان مما تقدم وكانت طلبات إوحيث 
ي الدعوى الماثلة وفى

 ،الطاعنة فى
ي المادة )

بشأن   1989لسنة    7/أ( من المرسوم بقانون رقم  29بعدم دستورية عقوبة إغالق العيادة المنصوص عليها فى
ي وطب األسنان.   مزاولة مهنة الطب البرسر

ي تعمل بها المدعية "الطاعنة" بال ترخيص "الجنحة" أن ال  وكان الثابت من ملف الدعوى الموضوعية عيادة الطبية الب 
ليست مملوكة لها، وال تدىعي عليها أي حق يحميه الدستور سواء كان هذا الحق حقًا عينيًا أو حقًا شخصيًا، وبالتالي 

ر مبارسر  ي حالة الحكم باإلدانة لن يلحق بها أي ضى
يق هذا النص جراء تطبمن فإن توقيع عقوبة الغلق لهذه العيادة فى

ي الدعوى الموضوعية يضاف إل ذلك أن الطاعنة لن يتغي  
ي عليها فى

ي  مركزها القانونى
بعد   - الدعوى الموضوعية -فى

ي الدعوى الدستورية  
ي مملكة البحرين عمالفصل فى

ا كان عليه قبلها، وذلك ألنها ال يجوز لها مزاولة مهنة طب األسنان فى
وذلك عماًل بنص المادة  ،ه المهنة بموجب ترخيص رسمي يصدر من وزارة الصحةما لم تكن مرخصًا لها بمزاولة هذ
ي 1989لسنة  7األول من المرسوم بقانون رقم  الذي أضىح من  وطب األسنان بشأن مزاولة مهنة الطب البرسر

( 2009سنة  ل  38( من القانون رقم )4لنص المادة )اختصاص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية طبقًا  
 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. 

ى معه  ولكل ما  ي دعواها الدستورية الماثلة مما يتعي 
ة للطاعنة فى القضاء سبق فال تتوافر المصلحة الشخصية المبارسر

ط المصلحة.  النتفاءبعدم قبول الدعوى   رسر

 لهذه األسباب: 

 وألزمت المدعية المرصوفات. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى 

 

 

   رئيس المحكمة           نائب الرئيس         عضو المحكمة         عضو المحكمة         عضو المحكمة         عضو المحكمة          عضو المحكمة
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

اإعالن رقم )1092( 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/ زهراء 

اأحمد اإبراهيم الجرمل، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شندوي�شات الكرامة(، الم�شجلة بموجب القيد 

ا�شمها  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  44495، طالبة  رقم 

التجاري )�شركة �شندوي�شات الكرامة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5,000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون 

مملوكة لكل من: ح�شن ر�شي ح�شن ر�شي، وزهراء اأحمد اإبراهيم الجرمل. 

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 )1093( 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/ مهند خالد 

عبدالقادر �شالح العاني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مودي ديكور(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

47268، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري 

)�شركة مودي ديكور ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 50,000 )خم�شون األف(  دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 

�شركة دي 3 لال�شت�شارات ذ.م.م، ومهند خالد عبدالقادر �شالح العاني.    

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 )1094( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل موؤ�س�سة فردية

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ح�شين داود 
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الم�شجلة  ا�شم )مجموعة �شموي �س.�س.و(،  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  ال�شاخوري، مالك �شركة  �شلمان علي 

بموجب القيد رقم 64331، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم 

المالك نف�شه.

اإعالن رقم )1095( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 

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

�شالح �شالح علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز الأحجار الكريمة والمجوهرات(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 65975-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 1,000 )الف( دينار بحريني،  وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )1096( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع ل�سركة اأجنبية 

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة

 

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

الأجنبية التي تحمل ا�شم )بروبيل كون�شلت�س لميتد(، والتي لها فرع بمملكة البحرين م�شجل بموجب القيد رقم 

ا�شمها  بذاتها  قائمة  �شركة ذات م�شئولية محدودة  اإلى  المذكور  للفرع  القانوني  ال�شكل  75091، طالبين تحويل 

دينار بحريني،  األف(  50,000 )خم�شون  وبراأ�شمال مقداره  لميتد ذ.م.م(،  كون�شلت�س  بروبيل  التجاري )�شركة 

 ،SHAMIL SHAHEED و ، BARRY ANDREW PROSTو ، JAMIE PETER GROOM :وت�شجل با�شم كل من

.SANGEETA ANIL PARMARو

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 )1097( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

�س.�س.و(،  لال�شت�شارات  )مفكرون  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الدغيثر،  علي  م�شطفى 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 70363، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20,000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ريا�س م�شطفى علي 
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الدغيثر، ونجاة بنت �شليمان بن محمد الحمدان. 

اإعالن رقم )1098( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

ح�شن يو�شف عبدالعال، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عبدالعال الخليج للتدقيق(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 38883، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 

5,000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: جا�شم ح�شن يو�شف عبدالعال، وعلي عبا�س �شلمان 

عبداهلل، ويا�شر عبا�س �شلمان عبداهلل.

اإعالن رقم )1099( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة )ت�شوية 

للخدمات المحا�شبية وال�شت�شارات( نيابة عن ال�شيد/ عمار عبداهلل عبدعلي عي�شى الخنيزي، مالك الموؤ�ش�شة 

الفردية التي تحمل ا�شم )الخنيزي لل�شفريات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 29319، طالبا تحويل الفرع الخام�س 

لل�شفر  المع�شومة  جنة  )�شركة  التجاري  ا�شمها  بذاتها  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من 

5,000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: �شاجدة  وال�شياحة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 

عبدعلي مو�شى ح�شين محمود، وزهراء جعفر حمزة علي عبداهلل. 

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 )1100( 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 )�شبيكتر للمحاماة وال�شت�شارات القانونية ذ.م.م، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 118626، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقدره 

500 )خم�شمائة(  دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عبداهلل اأحمد زعال المال، وفي�شل علي قبالن عقيل 

الجمعان.
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اإعالن رقم )1101( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س 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 )هاي ليت هومز بروبرتي منيجمنت ذ.م.م(. الم�شجلة بموجب القيد 

وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،123381 رقم 

.NAJMUNNEESA SUBAIRمقداره 20,000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لـ

اإعالن رقم )1102( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س 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 )بوابة الحجوزات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-108489، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره )ع�شرون 

األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ داني جعفر المقداد. 

اإعالن رقم )1103( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

  

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

بموجب  الم�شجلة  طو�شين(،  طو�س  )مطبخ  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الوردي،  اإبراهيم  جا�شم 

القيد رقم 50527، طالبًا تحويل الفرعين الأول والخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 3,000 _ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )1104( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 

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

عبدالرحمن علي دبوان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة الحكمي لالألمنيوم والنجارة(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 75817، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة  ال�شخ�س الواحد 



العدد: 3448 – الخميس 5 ديسمبر 2019

33

دينار  )األف(   1,000 وبراأ�شمال مقدره  �س.�س.و(،  والنجارة  لالألمنيوم  الحكمي  ور�شة  التجاري )�شركة  ا�شمها 

بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عبدالعليم اأحمد عبدالقادر الحكمي.

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 )1105( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  �س.�س.و(،  الكوار  )مخبز  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  عبدالرحمن،  عبدالواحد 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،119822 رقم  القيد  بموجب 

عبدالواحد  اأحمد  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شه   5,000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

اأحمد عبدالرحمن، وفي�شل عبدالعزيز ال�شيخ عبا�س العبا�شي.    

اإعالن رقم )1106( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

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

الم�شجلة  ال�شعر(،  لفن  ا�شم )مركز خديجة جودار  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  جموح محمد جودار، 

بموجب القيد رقم 67863، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 5,000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

اإعالن رقم )1107( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة بموجب  القهوة(،  بيت  ا�شم )البادرينو  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  زينب عبا�س علي ع�شير، مالكة 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  109256، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القيد رقم 

خان  علي  ليقات  محمد  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20.000 مقداره  وبراأ�شمال 

محمد كنجورمو�شليار، وMARIA CRISTINA DELOS REYES BUENDIA، والمرة مرلين ترينيداد لمجك.
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اإعالن رقم )1108( 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/ زهير مجيد 

علوي الم�شقاب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوابة المنامة للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

30863-7، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 SUBHASHو الم�شقاب،  علوي  مجيد  زهير  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األــف(   1,000 مقداره 

    . CHENNAMALA KESAVAN

اإعالن رقم )1109( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

 ،100324 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  �شينتر  بيزني�س  )مولى  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5,000 

)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: محمد �شامى فودة اأحمد فودة، و�شريف �شامى فودة اأحمد 

فودة. 

اإعالن رقم )1110( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

بموجب  الم�شجلة  نومدار محمد علي(،  ا�شم )ح�شين  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  نومدار محمد علي، 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،15964 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 20,000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ح�شين نومدار محمد علي، و

.MOHAMMAD SAJJAD MOHAMMAD RAMZAN

اإعالن رقم )1111( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل  فرع موؤ�س�سة فردية

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  الذهبية  اللم�شة  )مطعم  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ال�شركة ذات 

الم�شجلة  للتنظيفات(،  اإف  الم�شماة )لند  الفردية   بالموؤ�ش�شة  اإلى فرع  ال�شركة  121495، طالبين تحويل  رقم 

بموجب القيد رقم 133986، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عبا�س بن علي بن عطية العطية، 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 )1112( 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/ �شفية 

ال�شيارات(،  غيار  لقطع  مروة  )بوابة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  عبداهلل،  دين  اإمام  عبدالغفور 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 90651 طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1,000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شفية عبدالغفور اإمام دين 

.WISAL GULعبداهلل، و

اإعالن رقم )1113( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

حافظ  نجاه  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شيد اأحمد، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإن�شبكتا الدولية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 95531-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

اإبراهيم  و محمود محمود  اأحمد،  ال�شيد  نجاة حافظ  لكل من:  وتكون مملوكة  دينار بحريني،   100000 مقداره 

ال�شحري.    

اإعالن رقم )1114( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

ال�شرقي الرا�شد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شالم للمياه العذبة والثلج(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 48759، طالبًا تحويل الفرع الثامن من  الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5,000 
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 NAJEEB THARAMAL خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:اإقبال را�شد ال�شرقي الرا�شد، و(

.KAIVELIKKAL MAJEED  و ،MEETHAL

اإعالن رقم )1115( 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/ خلف بن 

محمد بن ال�شقر ال�شقير،  مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شقير لقطع الغيار(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 97614-1، طالبا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 25,000 )خم�شة وع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: برفيز اإقبال، وخلف 

بن محمد بن ال�شقر ال�شقير.

اإعالن رقم )1116( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  �س.�س.و(،  الكوار  )مطبخ  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  عبدالرحمن،  عبدالواحد 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،119878 رقم  القيد  بموجب 

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

اأحمد عبدالرحمن، وفي�شل عبدالعزيز ال�شيخ عبا�س العبا�شي.

اإعالن رقم )1117( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

اأحمد علي داداباي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )قولف اإك�شبر�س لوبركي�شن اآند اأويل �شنتر 

�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 110083، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

وبراأ�شمال  �شنتر ذ.م.م(،  اأويل  اآند  لوبركي�شن  اإك�شبر�س  قولف  التجاري )�شركة  ا�شمها  ذات م�شئولية محدودة 

 ASSANARUو دادابــاي،  اأحمد علي  قري�س  لكل من:  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  500 )خم�شمائة(  مقداره 

.SHIBINA ABDUL SATHAR و ،KUNJU ABDUL SATTAR

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
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لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )1118( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  اآيلند(،  برجر  اإن  )فرايز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شمالن،  اأحمد  عبداهلل  اأحمد 

بموجب القيد رقم 85018، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )اإم تونتي 

ون ذ.م.م( المملوكة لكل من: محمد اأحمد عبداهلل اأحمد ال�شمالن، ومالك عادل عبداهلل علي بوخوه.

اإعالن رقم )1119( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

جا�شم محمد علي الدو�شري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )العا�شفة الزرقاء للمقاولت(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 93565-3، طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

.SREEDHARAN RAJAKUMARبذاتها، وتكون مملوكة لكل من: عادل جا�شم محمد علي الدو�شري، و

اإعالن رقم )1120( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

متولي محمد متولي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )متاي متولي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 19147، 

طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 6,000 )�شتة اآلف( 

دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل: فوقية متولي محمد متولي، و�شلطان حمد علي بخيت.      

اإعالن رقم )1121( 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/ عنود 
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ح�شين هدلن ال�شوان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوتيك واقم�شة ال�شايع( الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 15662، معلنة عن رغبتها في التنازل عن جزء عن المحل التجاري للموؤ�ش�شة وعن رغبتها في تغيير ال�شكل 

القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5,000 )خم�شة اآلف( 

 NATTOTHIL دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عنود ح�شين هدلن ال�شوان، ومطر محمد �شايع محمد، و

.NAVAS MANIKOTH و ،ASHRAF VANNANTAVITAو ،MOIDU

 

اإعالن رقم )1122( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

رابيول(،  ومع�شرة  )�شندوي�شات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الرئي�س،  �شالح  محمد  عبدالحميد 

88789، معلنًا عن رغبته في التنازل عن جزء من المحل التجاري للموؤ�ش�شة وعن  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

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

 AAMIR3,000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني ، وتكون مملوكة لكل من: محمد عبدالحميد محمد �شالح الرئي�س، و

.YOUNIS

اإعالن رقم )1123( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحدة

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )اأب�شر للديكور الداخلي/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 127971، طالبين 

)مائتان   250 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

 .MOHAMMED NURUL AFSAR RABIULALAMوخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شبح مملوكة لـ
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالن ب�ساأن قيد �سراكة ا�ستثمار حمدودة

ا�شتثمار  �شراكة  قيد  مت  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تفيد 

حمدودة يف ال�شجل التجاري بالوزارة واملذكور تفا�شيلها اأدناه:

ا�شم ال�شراكة وعنوانها ومركزها الرئي�شي

�شنـــدوق ال�شـــالم – اإم اإ�ـــس اإيـــه البحريـــن                

) �س.ا.م(

العنـــوان: �شقـــة 507 – مبنـــى1411- طريـــق 

4626 مجمع 346

المنامة – مملكة البحرين

ن�شاط �شناديق ال�شتثمار الخا�سالن�شاط التجاري لل�شراكة 

مقدار وطبيعة م�شاهمة كل �شريك وطريقة 

�شدادها

1- ال�شريـــك المت�شامـــن: �شنـــدوق ال�شـــالم 

اإم اإ�ـــس اإيـــه البحريـــن 1 جـــي بيـــه �ـــس.م.ب 

100 )مائـــة دولر  بمقـــدار  مقفلـــة م�شاهـــم 

اأمريكي(  

2-  ال�شـــركاء المو�شيـــن: م�شاهميـــن بمقدار 

10,000,000 )ع�شرة ماليين دولر اأمريكي(

مدة ال�شراكة
ع�شر �شنوات تبـــداأ من تاريخ الغالق النهائي 

)ح�شب اتفاقية �شراكة ال�شتثمار المحدودة( 

اأ�شماء ال�شركاء المت�شامنين عناوينهم 

وجن�شياتهم

�شندوق ال�شالم اإم اإ�س اإيه البحرين 1 جي بيه 

�س.م.ب مقفلة – 

بحرينية الجن�شية 

العنـــوان: �شقـــة 507 – مبنـــى1411- طريـــق 

4626 مجمع 346

المنامة – مملكة البحرين

 اإدارة الت�سجيل   


