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 مر�صوم رقم )102( ل�سنة 2019

بتعيني وكيل يف وزارة املالية واالقت�صاد الوطني

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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،

وعلى املر�شوم رقم )41( ل�شنة 2007 بتعيني وكيلني م�شاعَدين يف وزارة املالية،

وعلى املر�شوم رقم )1( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني، 

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـن ال�شيد يو�شف عبداهلل حمود وكياًل للوزارة لل�شوؤون املالية يف وزارة املالية والقت�شاد  ُيـعيَّ

الوطني.

املادة الثانية

�شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوطني  والقت�شاد  املالية  وزير  على 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 29 ربيع الآخر 1441هـ

الموافق:  26 دي�شمـبـــــر 2019م
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 مر�صوم رقم )103( ل�سنة 2019

بتعيني وكيل م�صاعد يف وزارة املوا�صالت واالت�صاالت

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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،

وعلى املر�شوم رقم )79( ل�شنة 2014 بتعيني وكيل م�شاعد يف وزارة املوا�شالت،

وعلى املر�شوم رقم )95( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت، 

وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـن ال�شيد ح�شني اأحمد اآل �شعيل وكياًل م�شاعدًا للنقل اجلوي و�شالمة واأمن الطريان يف  ُيـعيَّ

وزارة املوا�شالت والت�شالت.

املادة الثانية

على وزير املوا�شالت والت�شالت تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 29 ربيع الآخر 1441هـ

الموافق:  26 دي�شمـبـــــر 2019م
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 مر�صوم رقم )1( ل�سنة 2020

باإعادة ت�صكيل جمل�س املناق�صات واملزايدات

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات 

واملبيعات احلكومية، وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة باملر�شوم رقم )37( ل�شنة 2002،

وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جمل�س املناق�شات واملزايدات،

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ُيـعاد ت�شكيل جمل�س املناق�شات واملزايدات على النحو الآتي:

1- ال�شيخ نايف بن خالد بن اأحمد اآل خليفة    رئي�شًا.

نائبًا للرئي�س. 2- المهند�س اأحمد عبدالعزيز الخياط     

3- د. محمد مبارك بن دينة

ـي محمد العرادي 4- ال�شيد عي�شى ر�شِ

5- ال�شيد �شعيد ح�شين عبدالرحمن

اأع�شاء 6- المهند�س وليد يو�شف ال�شاعي                     

7- ال�شيد را�شد اأحمد الجودر

8- ال�شيد جا�شم عبداهلل حمود 

9- ال�شيدة نور حافظ بوعلي

 وتكون مدة الع�شوية يف املجل�س �شنتني.
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املادة الثانية

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ:  7 جمادى الأولى 1441هـ

الموافق: 2 يـنــايـــــــــــــــــــــر 2020م
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 تعميم

ب�صاأن عطلة راأ�س ال�صنة امليالدية اجلديدة 2020

ـل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها  مبنا�شبة حلول ال�شنة امليالدية اجلديدة 2020، ُتـعطَّ

الأوىل  جمادى  �شهر  من  لل�شاد�س  املوافق  2020م  يناير  �شهر  من  الأول  الأربعاء  يوم  العامة 

1441هـ.

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 جمادى الأولى 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 29 دي�شمـبــــــــــــر 2019م
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وزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

 قرار رقم )132( ل�سنة 2019

ب�صاأن حل جمعية حركة العدالة الوطنية )عدالة( اختيارياً

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

وعلى القرار رقم )14( ل�شنة 2007 ب�شاأن الإعالن عن تاأ�شي�س جمعية حركة العدالة الوطنية 

)عدالة(،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية حركة العدالة الوطنية )عدالة(،

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

القانونية  ال�شروط  توافر  لعدم  اختياريًا  )عدالة(  الوطنية  العدالة  حركة  جمعية  ُتـَحـلُّ 

ـِفـها عن حتقيق الأهداف التي تاأ�ش�شت من اأجلها. ل�شتمرار ن�شاطها فعليًا، ولتوقُّ

املادة الثانية

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

العدالة الوطنية )عدالة(، واإيداعها بخزانة الدولة. 

املادة الثالثة

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

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل

وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1441هـ

الـمــــوافـــــــق: 24 دي�شمـبــــر 2019م



العدد: 3452 – الخميس 2 يناير 2020

11

 وزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

 قرار رقم )133( ل�سنة 2019

ب�صاأن حل جمعية احلوار الوطني )حوار( اختيارياً

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

الوطني  احلوار  جمعية  تاأ�شي�س  عن  الإعالن  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )47( رقم  القرار  وعلى 

)حوار(،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية احلوار الوطني )حوار(،

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ل�شتمرار  القانونية  ال�شروط  توافر  لعدم  اختياريًا  )حوار(  الوطني  احلوار  جمعية  تـُحـَـلُّ 

ـِفـها عن حتقيق الأهداف التي تاأ�ش�شت من اأجلها. ن�شاطها فعليًا، ولتوقُّ

املادة الثانية

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

الوطني )حوار(. 

املادة الثالثة

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

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل

وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1441هـ

الـمــــوافـــــــق: 24 دي�شمـبــــر 2019م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )142( ل�سنة 2019

 بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )196( ل�سنة 2014

ب�صاأن الر�صوم اخلا�صة بِخـْدمات االإدارة العامة للجن�صية واجلوازات واالإقامة

وزير الداخلية:

 بعد الطالع على القرار رقم )4( ل�شنة 2010 ب�شاأن �شوابط و�شروط واإجراءات اإ�شدار 

جمل�س  بدول  واملقيمني  البحرين  مملكة  مبنافذ  تاأ�شريات  ُتنح  التي  الدول  لرعايا  تاأ�شريات 

التعاون، وتعديالته،

العامة  الإدارة  بِخـْدمات  اخلا�شة  الر�شوم  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )196( رقم  القرار  وعلى 

للجن�شية واجلوازات والإقامة، وتعديالته،

على  احل�شول  لرعاياها  ميكن  التي  الدول  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )197( رقم  القرار  وعلى 

تاأ�شريات اإلكرتونية لدخول مملكة البحرين، وتعديالته،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�شي البندين رقمي )21، 63( الواردين يف اجلدول املرافق للقرار رقم )196( 

والإقامة،  واجلوازات  للجن�شية  العامة  الإدارة  بِخـْدمات  اخلا�شة  الر�شوم  ب�شاأن   2014 ل�شنة 

ـحان باجلدول )اأ( املرافق لهذا القرار. ـان املو�شَّ الن�شَّ

املادة الثانية

ُيـ�شاف بند جديد برقم )65( اإىل اجلدول املرافق للقرار رقم )196( ل�شنة 2014 ب�شاأن 

ـح باجلدول  ـه املو�شَّ الر�شوم اخلا�شة بِخـْدمات الإدارة العامة للجن�شية واجلوازات والإقامة، ن�شُّ

)ب( املرافق لهذا القرار.

املادة الثالثة

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.



العدد: 3452 – الخميس 2 يناير 2020

13

املادة الرابعة

به من  وُيـعمل  القرار،  تنفيذ هذا  والإقامة  ل�شئون اجلن�شية واجلوازات  الوزارة  وكيل  على 

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

 وزير الداخلية

 الفريق اأول ركن

را�صد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 جمادى الأولى 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 31 دي�شمـبــــــــــــر 2019م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )88( ل�سنة 2019

 ب�صاأن الرتخي�س باإن�صاء وت�صغيل

)مركز طموح لتنمية القدرات(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

املعاقني،  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )74( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وت�شغيل  باإن�شاء  الرتخي�س  واإجراءات  �شروط  ب�شاأن   2010 ل�شنة  رقم )64(  القرار  وعلى 

ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء، والور�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، املعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـ�س لل�شيدة عايدة اأحمد عبدالكرمي حممد �شعيد باإن�شاء وت�شغيل )مركز طموح لتنمية  ُيـرخَّ

القدرات( ملدة �شنتني حتت قيد رقم )04/م ت خ/2019(.

مادة )2(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 28 ربيع الآخر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 25 دي�شمـبــــــر 2019م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )93( ل�سنة 2019

 ب�صاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت

جلمعية املجد ال�صبابية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2009 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية املجد ال�شبابية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية املجد ال�شبابية،

فيها  والثابتة   2019/12/5 املوؤرخة يف  الأهلية  املنظمات  اإدارة دعم  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

46( من املر�شوم بقانون رقم )21(   ،39  ،38  ،33 خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 

ل�شنة 1989، وعدم عْقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية املجد ال�شبابية،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية املجد ال�شبابية ملدة ثمانية اأ�شهر، برئا�شة ال�شيد/ عدنان  ُيـعيَّ

بوبكر �شالح �شعدون، وع�شوية كل من:

1( عائ�شة محمد يعقوب عبدالمجيد.

2( يون�س طائل �شالح محمد قايد.

3(  عفاف عبداهلل اإبراهيم �شالم.

4( نا�شر طايل �شالح محمد.

مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ
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والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأْن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

اأو�شاع  ب�شاأن  الإجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  ُيـِعـدُّ جمل�س 

نًا اأمورها املالية خالل الأعوام الأربعة املا�شية، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اجلمعية، مت�شمِّ

وتنظيم العمل بها ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

تقريرًا  عليها  ويعر�س  الوزارة،  موافقة  الأقل وبعد  على  ب�شهر  القرار  هذا  من   ) 1( باملادة 

اًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ

والنظام  القانون  ِوْفـقًا لأحكام  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1441هـ

الـمـــــوافـــــــق: 10 دي�شمـبــــر 2019م
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وزارة �صئون ال�صباب والريا�صة

 قرار رقم )190( ل�سنة 2019

 ب�صاأن ت�صجيل و قيد ملخ�س النظام االأ�صا�صي لهيئة م�صجعي نادي ريال مدريد

 اال�صباين بوزارة �صئون ال�صباب والريا�صة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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

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

1989، وتعديالته،

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب 

والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، املُعدلة بالقرار رقم )17( ل�شنة 2019،

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

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

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

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

)18(  ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي لهيئة م�شجعي نادي ريال مدريد ال�شباين،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية ملوؤ�ش�شي هيئة م�شجعي نادي ريال مدريد 

ال�شباين،

وبناء على عر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ت�شجل هيئة م�شجعي نادي ريال مدريد ال�شباين ويقيد ملخ�س نظامها الأ�شا�شي يف �شجل 

قيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لوزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قيد رقم )2019/29(.

املادة الثانية

على القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �صئون ال�صباب و الريا�صة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 21 ربيع الآخر 1441هـ

المــــــــوافـــق: 18 دي�شمـبــــــــر 2019م
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بيان باأ�صماء االأع�صاء املوؤ�ص�صني

لهيئة م�صجعي نادي ريال مدريد االإ�صباين

1- عرفات اأحمد مرزوق.

2- علي اأحمد علي الحايكي.

ـار ح�شن ر�شي الخباز. 3- عمَّ

4- جعفر عبداهلل عي�شى.

5- جمعان �شالح ح�شن الرويعي.

6- نعيمة عبداهلل محمد الجيدوم.

7- عادل غلوم جعفر �شم�س.

8- خالد جا�شم الن�شف.

9- رحاب علي الحداد.

10- علي ح�شن علي الحايكي.

11- ماجد عبدالر�شول اأحمد.

12- زهرة عبداهلل محمد الجيدوم.
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 ملخ�س

النظام االأ�صا�صي

لهيئة م�صجعي نادي ريال مدريد االإ�صباين 

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

)2019/29(، طبقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 باإ�شدار قانون اجلمعيات 

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

ال�شبابية،  والهيئات  للمراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى  وتعديالته،  اخلا�شة 

ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

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

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

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

الروابط بني �شباب اململكة. 

والع�شوية بالهيئة اأنواع هي:

1-  ع�شو عامل.

2-  ع�شو تابع.

3-  ع�شو فخري

ك�ْشب  اإجراءات  النظام  اأو�شح  كما  للهيئة،  الأ�شا�شي  النظام  نها  مَّ ت�شَ �شروط  منها  ولكل 

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

وقد ا�شتمل النظام الأ�شا�شي على بيان اأجهزة الهيئة ويف مقدمتها اجلمعية العمومية، حيث 

دين ل�شرتاكاتهم والذين م�شت  ن�س على اأن تتكون هذه اجلمعية من الأع�شاء العاملني امل�شدِّ

العمومية، فيما عدا  انعقاد اجلمعية  تاريخ  الأقل حتى  اأ�شهر على  �شتة  العاملة  على ع�شويتهم 

النعقاد الأول للجمعية. 

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

اإدارة النادي خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

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

غري العادية.

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

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

�شنوات من تاريخ انتخابه. ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مددًا اأخرى.
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دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون الهيئة وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ

ح بها قانونًا ح�شب نظامه  اأموره وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

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

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

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

ال�شروط التي حتددها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، وجتوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات 

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

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

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

اأموالها  الهيئة  وتودع  عليها.  الكتابية  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة 

النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وتعترب اأموال الهيئة ملكًا لها عند حدوث الت�شفية، كما ن�س 

النظام على اأنه ل يجوز للهيئة الدخول يف مراهنات اأو م�شاربات مالية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة الهيئة هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن يقدم اأع�شاء الهيئة ما لديهم من �شكاٍو اإىل اأمني �شر الهيئة، 

ق و�شماع اأقوال ال�شاكي اأن يحيلها اإىل جمل�س الإدارة لتخاذ ما يراه منا�شبًا  الذي عليه بعد التََّحقُّ

جمل�س  اتَّخذه  الذي  بالقرار  ال�شاكي  واإبالغ  تقدميها،  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  وذلك  ب�شاأنها، 

الإدارة ِوْفقًا لالئحة الداخلية للهيئة ويف حدود اأحكام النظام الأ�شا�شي للهيئة.

وُيحَظر على الهيئة واأع�شائها ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للهيئة. الهيئة ومنت�شبيها تناُول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

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

والنظام  للقانون  مطابقتها  من  ق  والتََّحقُّ الهيئة  اأعمال  فْح�س  الرقابة  هذه  وتتناول  لرقابتها. 

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

نهم وزير �شئون ال�شباب والريا�شة لهذا الغر�س بقرار منه. الذين يعيِّ

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

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

والهيئات ال�شبابية، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

ق فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س بهذه الالئحة ما ورد بالالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي  ويطبَّ

للمراكز والهيئات ال�شبابية ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.
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هيئة البحرين للثقافة واالآثار

 قرار رقم )4( ل�سنة 2019

بت�صجيل موقع اأثري �صمن قائمة الرتاث الوطني

رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية الآثار،

وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة الآثار واملتاحف،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـل يف قائمة الرتاث الوطني ِوفقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1995 ب�شاأن  ي�شجَّ

حماية الآثار، املوقع املعروف بـ)تل مقربة �شماهيج( بقرية �شماهيج، جممع 235، ِطبقًا للو�شف 

ولالإحداثيات التالية وِوْفـقًا للخارطة املرافقة لهذا القرار:

االإحداثيات:

الو�صـــف: تـــلٌّ اأثريٌّ يقع بو�شط مقبرة �شماهيـــج، وي�شم بقايا اأثرية تعـــود لم�شجد ُيـعَرف با�شم 

م�شجد ال�شيخ مالك، وبقايا مبنى قديم يعود للفترة الم�شيحية.

مادة )2(

ُيـْبـَلـغ هذا القرار اإىل جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري للتاأ�شري به يف ال�شجل العقاري، كما 

ُيـْبـَلـغ به مالك العقار.

مادة )3(

على مدير اإدارة الآثار واملتاحف تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س هيئة البحرين للثقافة واالآثار

مي بنت حممد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 4 دي�شـمبــــــر 2019م
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�صتثمرين

اإعالن رقم )1( ل�سنة 2020

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

يحيى ماجد ح�شن، مالك للموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الرمال الأثرية لت�شييد المباني(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،98664 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: جا�شم يحيى ماجد ح�شن، و  

     .ARYAN DAWODY

     

 اإعالن رقم )2( ل�سنة 2020

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد

  

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  فلك(،  )�شالون  ا�شم  تحمل  التي  فردية  الموؤ�ش�شة  مالك  بوجيري،  محمد  اأحمد 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد ا�شمها التجاري  35505-3، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

)�شركة �شالون فلك �شتايل �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره50  )خم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة للمالك 

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 )3( ل�سنة 2020

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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القيد  بموجب  الم�شجلة  للتجارة(،  )دهلة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  علي،  عبداهلل  عي�شى  رقية 

�شركة  اإلى  ال�شحن(  الرفاع لخدمات  الم�شمى )بوابة  الثالث من  الموؤ�ش�شة  الفرع  تحويل  رقم -64537، طالبة 

بحرينيًا،  دينارًا  وخم�شون(  ومائتان  )األــف   1،250 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات 

 HAFIS MUHAMMED و ،ODAKKADAVATH AMMADوتكون مملوكة لكل من: علي عي�شى عبداهلل علي،  و

 .ODAKADAVATH

    

اإعالن رقم )4( ل�سنة 2020

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  الأحالم(،  )اأي�شكريم ق�شر  ا�شم  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  نيابة عن مالك  بورا�شد،  يو�شف علي 

بموجب القيد رقم -74572-6، طالبًا تحويل فرع  من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

و بورا�شد،  علي  يو�شف  يعقوب  علي  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال 

   .NAVAS PUNNAKKAN

     

اإعالن رقم )5( ل�سنة 2020

ب�صاأن حتويل فرع من �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

اإىل موؤ�ص�صة فردية 

 

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

القيد  الم�شجلة بموجب  ا�شم )الو�شط لأنظمة الحماية ذ.م.م(،  التي تحمل  الم�شئولية المحدودة  ال�شركة ذات 

رقم 52845، طالبين تحويل الفرع الثالث من ال�شركة اإلى موؤ�ش�شة فردية قفائمة بذاتها، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ 

جعفر ح�شن اأحمد ح�شين، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )6( ل�سنة 2020

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

اإبراهيم محمد اأحمدي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأحمدي لل�شحن والتغليف(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،6347 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد اإبراهيم محمد اأحمدي، 

.PHINNY NINAN JOSEPHو ،JOSEPH DANIELو
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 اإعالن رقم )7( ل�سنة 2020

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد

 

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

محمد اإبراهيم خلف المطاوعة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الخلف العالمية(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 26306، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 27،100 دينارًا بحرينيًا نقدًا وما يعادل 611168 دينارًا عينًا،  وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )8( ل�سنة 2020

ب�صاأن تخفي�س راأ�صمال �صركة 

)ميدغلف تكافل �س.م.ب/ مقفلة(

 

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

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  ا�شم )ميدغلف تكافل �س.م.ب مقفلة(،  التي تحمل  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

66716، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 12،250.000.000 دينار بحريني اإلى 6،667،000.000 دينار 

بحريني.

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

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

اإعالن رقم )9( ل�سنة 2020

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  فلك(،  ا�شم )�شالون  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  بوجيري،  اأحمد محمد 

35505، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة 

وبراأ�شمال مقداره  50 )خم�شون(   ،)GALAXY GENTS SALON S.P.C جالك�شي جينت�س �شالون �س.�س.و  

دينارًا بحرينيًا، 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.
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اإعالن رقم )10( ل�سنة 2020

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�س الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

 ،132711 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  فارما  البحرين  )ريليبز  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 2،500 

.ABID KHAN، IMRAN MUSHTAQUE KAZI :األفان وخم�شمائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من(

اإعالن رقم )11( ل�سنة 2020 

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد

 

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )خدمات اإيفر�شت للمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 56264، 

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

)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ مكي ح�شن ر�شي محمد اآل �شبيل.

اإعالن رقم )12( ل�سنة 2020

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

جيم�س ريجنالد لن�شلي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )رو�شة كي جي كيدز(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 99872، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

و�شركة  لكل من: جانت جيم�س ريجنالد لن�شلي،  وتكون مملوكة  دينار بحريني،  اآلف(  5،000 )خم�شة  مقداره 

)لن�شلي القاب�شة ذ.م.م(. 

 

اإعالن رقم )13( ل�سنة 2020

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية 

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

عبداهلل علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الحياة الذهبية للتجارة والمقاولت(، الم�شجلة بموجب 
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القيد رقم 46957 ، طالبًا تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

 JUSTIN BENEDICT RAJ ال�شيد/  واإدخــال  بحريني  دينار  وخم�شمائة(  )األفان   2،500 مقداره  وبراأ�شمال 

LAZER �شريكًا مع المالك فيها. 

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 )14( ل�سنة 2020

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

ها�شم اإ�شماعيل اأحمد ال�شيد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأزياء العروبة(، الم�شجلة بموجب القيد 

ذات  �شركة  اإلى  الريا�شي(،  �شريديد  )مركز  والم�شمى  الموؤ�ش�شة  من  التا�شع  الفرع  تحويل  طالبًا   ،5634 رقم 

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

في�شل ها�شم اإ�شماعيل اأحمد ال�شيد،  وفي�شل ها�شم اإ�شماعيل اأحمد ال�شيد.

اإعالن رقم )15( ل�سنة 2020

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

ح�شن محمد �شادق عبدالرحيم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأنيبل لالأحجار(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 128564-1، طالبا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 300،000 )ثالثمائة األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عماد ح�شن محمد �شادق 

عبدالرحيم، وفريدة اأحمد نوروز ح�شين. 

اإعالن رقم )16( ل�سنة 2020

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل �صركة ت�صامن 

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 )اأك�شجين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 114974-1، طالبين 

دينار  )ثالثمائة(   300 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: اأحمد فار�س محمد عبد �شالح، ومحمد فار�س محمد عبد �شالح. 
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اإعالن رقم )17( ل�سنة 2020

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�س الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

يو�شف مادايكولمانيل، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بالنيت جيم �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 127795-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

و  مادايكولمانيل،  يو�شف  ني�شاج  من:  لكل  مملوكة  وتكون   ، بحريني  دينار  )األــف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال 

 . THOTTUPARAMBATH RAFI MUHAMMED

اإعالن رقم )18( ل�سنة 2020

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيخ حمود �شلمان 

اأحمد حمود اآل خليفة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ن�شف القمر للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 19686، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيخ حمود �شلمان اأحمد حمود اآل خليفة، 

.MUHAMMED SHAWKAT AKBAR MD AFLATUN، MUHAMMAD IRSHADو

اإعالن رقم )19( ل�سنة 2020

ب�صاأن حتويل فرعني من موؤ�ص�صة فردية

اإىل فروعني ب�صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

خليل جعفر حيدر رويان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شيدلية الوطنية(، الم�شجلة بموجب القيد 

يان )ال�شيدلية الوطنية(، اإلى فرعين بال�شركة  رقم 9904، طالبًا تحويل الفرعين 2 و15 من الموؤ�ش�شة والم�شمَّ

ذات الم�شئولية المحدودة الم�شجلة بموجب القيد رقم 21. 


