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 اأمر ملكي رقم )8( ل�شنة 2020

باإن�شاء وت�شكيل جلنة تنفيذية عليا مبجل�س الدفاع الأعلى

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

 بعد الطالع على الد�شتور،

2002، وعلى  ل�شنة  باملر�شوم بقانون رقم )32(  ال�شادر  البحرين،  وعلى قانون قوة دفاع 

الأخ�س املادة )11( منه،

وحتديد  الأعلى  الدفاع  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2006 ل�شنة   )2( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

اخت�شا�شاته، وتعديالته،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

 ُتـن�شاأ يف جمل�س الدفاع الأعلى جلنه ُتـ�شمى )اللجنة التنفيذية العليا(، وُيـ�شار اإليها فيما 

بعد بكلمة )اللجنة(.

اآل خليفة ويل العهد  ـل اللجنة برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد  وُتـ�شكَّ

اآل خليفة م�شت�شار الأمن  نائب القائد الأعلى. ويكون اللواء الركن �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد 

رًا للجنة. الوطني مقرِّ

اإليها من  املوكولة  باملهام  الأعلى، وبالقيام  الدفاع  بتنفيذ قرارات جمل�س  اللجنة  وتخت�س 

ِقـَبـل �شاحب اجلاللة امللك القائد الأعلى، واإبداء الراأي يف امل�شائل التي حتال اإليها.

املادة الثانية

ـن اأع�شاء يف اللجنة كل من: ُيـعيَّ

1. معالي ال�شيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة وزير الديوان الملكي.

2. معالي الم�شير الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.

3. معالي الفريق اأول ركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية.

4. معالي ال�شيخ اأحمد بن عطية اهلل اآل خليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي.

5. معالي ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة وزير المالية والقت�شاد الوطني.

املادة الثالثة

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

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 30 جمادى الأولى 1441هـ

الموافق: 25 يــنــــــايـــــــــــــــر 2020م
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 مر�شوم رقم )2( ل�شنة 2020      

بتعيني رئي�س تنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين

نحن حمد بن عي�شى 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 )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراين، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )48( ل�شنة 2017 بتنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

وعلى املر�شوم رقم )59( ل�شنة 2019 بتعيني نائب رئي�س تنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير 

العمراين،

وبناًء على تر�شيح وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن ال�شيدة نوف عبدالرحمن جم�شري رئي�شًا تنفيذيًا لهيئة التخطيط والتطوير العمراين. ُتـعيَّ

املادة الثانية

على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل 

به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 2 جمادى الآخرة 1441هـ

الموافق: 27 يـنــــــايــــــــــــــر 2020م
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 قرار رقم )2( ل�شنة 2020

باإن�شاء جلنة درا�شة تنفيذ م�شروع جواز ال�شفر الإلكرتوين

 

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على القانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر، وتعديالته،

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

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

 

 قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتـن�شاأ جلنة ت�شمى )جلنة درا�شة تنفيذ م�شروع جواز ال�شفر الإلكرتوين(، وُيـ�شار اإليها يف 

هذا القرار بكلمة )اللجنة(.

املادة الثانية

الداخلية،  بوزارة  والإقامة  واجلوازات  للجن�شية  امل�شاعد  الوكيل  برئا�شة  اللجنة  ـل  ُتـ�شكَّ

وع�شوية ممثلني عن اجلهات الآتية:

1- وزارة الخارجية.

2- وزارة الموا�شالت والت�شالت.

3- هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وَيـ�شُدر بت�شمية اأع�شاء اللجنة قرار من وزير الداخلية بناًء على تر�شيح كل جهة، على األ 

يقل م�شتوى التمثيل لع�شوية اللجنة عن درجة وكيل وزارة م�شاعد. 

املادة الثالثة

ِوْفـق  الإلكرتوين  ال�شفر  جواز  م�شروع  تنفيذ  لدرا�شة  يلزم  ما  بكل  بالقيام  اللجنة  تخت�س 

اأف�شل املعايري الدولية. وللجنة اأن تتخذ ما تراه لزمًا ملبا�شرة مهامها واخت�شا�شاتها.

املادة الرابعة

ت�شع اللجنة لئحة داخلية لنظام عملها.

رًا لأعمالها يتوىل جميع الإجراءات الإدارية والتنفيذية  وتختار اللجنة يف اأول اجتماع لها مقرِّ

للجنة.
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املادة اخلام�شة

يجوز للجنة ال�شتعانة مبن تراه منا�شبًا من ذوي اخلربة والخت�شا�س، واأْن تدعَوهم حل�شور 

اجتماعاتها ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم، اأو لتزويدها باملعلومات التي تراها �شرورية ملبا�شرة 

اخت�شا�شاتها، دون اأن يكون لأيٍّ منهم حق الت�شويت.

املادة ال�شاد�شة

على الوزارات والأجهزة املعنية يف اململكة اأْن توايف اللجنة مبا تطلبه من بيانات ومعلومات 

ودرا�شات لزمة ملبا�شرة اأعمالها.

املادة ال�شابعة

ُيـ�شِدر وزير الداخلية القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القرار. ويجوز لوزير الداخلية ت�شكيل 

جلنة فرعية اأو اأكرث من بني اأع�شاء اللجنة اأو من غريهم لدرا�شة مو�شوع اأو اأكرث من املو�شوعات 

الداخلة يف اخت�شا�شاتها.

املادة الثامنة

ترفع اللجنة تقريرًا بنتائج اأعمالها اإىل وزير الداخلية.

املادة التا�شعة

على اجلهات املعنية - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

 

 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفـة

�شدر بتاريخ: 2 جمادى الآخرة 1441هـ

المـــــــوافــــق: 27 يـنـــــايـــــــــــــــر 2020م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 قرار رقم )12( ل�شنة 2020

 بتحديد ر�شوم القْيـد يف جدول الو�شطاء 

ور�شوم جتديد القْيـد

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

املنازعات،  لت�شوية  الو�شاطة  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )22( رقم  بقانون  املر�شوم  الطالع  بعد 

وعلى الأخ�س املادة )3( منه،

لت�شوية  الو�شاطة  ب�شاأن   2019 ل�شنة  بقانون رقم )22(  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

املنازعات، ال�شادرة بالقرار رقم )126( ل�شنة 2019،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

يكون ر�ْشـم طلب قْيـد الأ�شخا�س الطبيعيني يف اأحد جداول الو�شطاء مائة دينار ملدة ثالث 

�شنوات.

ويكون ر�ْشـم طلب جتديد القْيـد يف جدول الو�شطاء خم�شني دينارًا لكل ثالث �شنوات.

املادة الثانية

يكون ر�ْشـم طلب قْيـد الأ�شخا�س العتباريني من غري اجلهات احلكومية واملوؤ�ش�شات غري 

ـ�س لها مبملكة البحرين يف اأحد جداول الو�شطاء مائتا دينار ملدة ثالث �شنوات. الربحية املرخَّ

ويكون ر�ْشـم طلب جتديد القْيـد يف جدول الو�شطاء مائة دينار لكل ثالث �شنوات.

املادة الثالثة

اأو اعتباريًا طلب القْيـد يف  ـد باأحد جداول الو�شطاء �شواء كان �شخ�شًا طبيعيًا  يحق للمقيَّ

ـد به من جداول الو�شطاء دون اإلزامه باأداء ر�شوم اإ�شافية متى كان م�شتوفيًا  جدول اآخر غري املقيَّ

لل�شروط املطلوبة.

وُيـعتد بتاريخ القْيـد الأول يف اأحد جداول الو�شطاء كتاريخ لتجديد القْيـد يف حال ما اإذا كان 

ـدًا باأكرث من جدول. الو�شيط مقيَّ
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املادة الرابعة

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية - واملعنيني كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا 

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

وزير العدل 

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــــوافــــق: 28 يـنـــــــايــــــــــــر 2020م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 قرار رقم )13( ل�شنة 2020

ب�شاأن معايري و�شروط دورة الو�شاطة وحالت الإعفاء منها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2019 ب�شاأن الو�شاطة لت�شوية املنازعات،

لت�شوية  الو�شاطة  ب�شاأن   2019 ل�شنة  بقانون رقم )22(  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

املنازعات، ال�شادرة  بالقرار رقم )126( ل�شنة 2019،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل 

ي�شرتط فيمن يطلب قيده من الأ�شخا�س الطبيعيني بجدول الو�شطاء اأن يجتاز دورة تدريبية 

يف الو�شاطة تتوافر فيها املعايري وال�شروط املبينة يف املادة الثانية من هذا القرار.

املادة الثانية 

ُيـ�شرَتط اأن تت�شمن الربامج والدورات التدريبية املتعلقة بالو�شاطة املو�شوعات الآتية:

ـة الو�شاطة ومراحلها ودور الو�شيط في عملية الو�شاطة. 1- بيان ماهيَّ

2- قواعد �شلوك الو�شطاء.

3- مهارات الت�شال مع اأطراف النزاع.

4- تنمية مبداأ الحيادية وعدم َتـعاُر�س الم�شالح لدى المتدرب.

5- تطوير مهارات ت�شهيل وتي�شير المفاو�شات.

6- كيفية �شياغة اتفاقيات الت�شوية.

7- حقوق وواجبات الو�شيط.

8- حقوق وواجبات الأطراف.

9- تطبيقات وتدريب عملي لحالت الو�شاطة.

املادة الثالثة

يجوز للوزير املعِني ب�شئون العدل اأن يعفي املتقدم بطلب القْيـد بجدول الو�شطاء من �شرط 

اجتياز دورة الو�شاطة يف احلالتني الآتيتني:
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م طالب القْيـد بجدول الو�شطاء ما يفيد اعتماده اأو مزاولته لأعمال الو�شاطة داخل اأو  اأ - اإذا قـــدَّ

خارج المملكة.

م طلب القْيـد بجدول الو�شطاء الخبرات والموؤهالت والمهارات الالزمة  ب - اإذا توافرت في مقدِّ

لمبا�شرة اأعمال الو�شاطة ِوْفـقًا ل�شيرته الذاتية.

املادة الرابعة

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

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــــوافــــق: 28 يـنـــــــايــــــــــــر 2020م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 قرار رقم )15( ل�شنة 2020

 باإلغاء الر�شوم املفرو�شة على بع�س اخِلْدمات الواردة

 يف القرار رقم )2( ل�شنة 1995

ب�شاأن اإجراءات ور�شوم قْيد خرباء اجلدول

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على القرار رقم )2( ل�شنة 1995 ب�شاأن اإجراءات ور�شوم قيد خرباء اجلدول، 

وتعديالته،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيلغى الر�شم املفرو�س على خدمة "اإ�شدار بدل فاقد" الواردة باملادة )5( من القرار رقم 

)2( ل�شنة 1995 ب�شاأن اإجراءات ور�شوم قْيد خرباء اجلدول.

املادة الثانية

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

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

 

وزير العدل 

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة 

�شدر بتاريخ: 5 جمادى الآخرة 1441هـ

المــــــوافــــــق: 30 يـنـــــــايـــــــــــــر 2020م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 قرار رقم )16( ل�شنة 2020

 باإلغاء الر�شوم املفرو�شة على بع�س اخلدمات

 الواردة يف القرار رقم )53( ل�شنة 2016

ب�شاأن حتديد ر�ْشم القْيد يف اجلدول العام للمحامني ور�شوم جتديد القْيد

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على القرار رقم )53( ل�شنة 2016 ب�شاأن حتديد ر�ْشم القْيد يف اجلدول العام 

للمحامني ور�شوم جتديد القْيد،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

باملادة  املحامني" الواردة  لبطاقات  فاقد  بدل  "اإ�شدار  املفرو�س على خدمة  الر�شم  ُيلغى 

الثالثة من القرار رقم )53( ل�شنة 2016 ب�شاأن حتديد ر�ْشم القْيد يف اجلدول العام للمحامني 

ور�شوم جتديد القْيد.

املادة الثانية

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

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

وزير العدل 

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة 

�شدر بتاريخ: 5 جمادى الآخرة 1441هـ

المــــــوافــــــق: 30 يـنـــــــايـــــــــــــر 2020م
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وزارة الرتبية والتعليم

 قرار رقم )79( ل�شنة 2020

 باإلغاء الر�شوم املفرو�شة على بع�س اخلدمات

 الواردة يف القرار  رقم )1689( ل�شنة 2006

ب�شاأن ر�شوم تراخي�س املوؤ�ش�شات التعليمية اخلا�شة

وزير التربية والتعليم:

املوؤ�ش�شات  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )1689( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

التعليمية اخلا�شة،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للموارد واخلدمات،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتلغى الر�شوم ال�شنوية املفرو�شة على خدمة "ترخي�س اإن�شاء موؤ�ش�شة تعليمية خا�شة – فئة 

رو�شة اأطفال" الواردة يف اجلدول املرافق للمادة الأوىل من القرار رقم )1689( ل�شنة 2006 

ب�شاأن ر�شوم تراخي�س املوؤ�ش�شات التعليمية اخلا�شة.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة للموارد واخلدمات تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الرتبية والتعليم

الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 3 جمادى الآخرة 1441هـ

المــــــوافـــــق: 28 يـنــــــايــــــــــــــر 2020م
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وزارة الرتبية والتعليم

 قرار رقم )80( ل�شنة 2020

 با�شتبدال املادة الثانية من القرار رقم )1688( ل�شنة 2006

 ب�شاأن قيمة الكفالة البنكية ور�شوم الرتخي�س وجتديده

ملكاتب اخلدمات التعليمية للدار�شني يف اخلارج

وزير التربية والتعليم:

ور�شوم  البنكية  الكفالة  قيمة  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )1688( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

الرتخي�س وجتديده ملكاتب اخلدمات التعليمية للدار�شني يف اخلارج،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للموارد واخلدمات،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبدل بن�س املادة الثانية من القرار رقم )1688( ل�شنة 2006 ب�شاأن قيمة الكفالة البنكية 

ور�شوم الرتخي�س وجتديده ملكاتب اخلدمات التعليمية للدار�شني يف اخلارج، الن�س الآتي:

مرة  لأول  اخلارج  يف  للدار�شني  التعليمية  للخدمات  مكتب  بفتح  الرتخي�س  ر�شم  "يكون 
جمانًا ملدة ثالث �شنوات، ويكون ر�شم جتديد الرتخي�س ثالثون دينارًا لكل ثالث �شنوات".

املادة الثانية

على وكيل الوزارة للموارد واخلدمات تنفيذ اأحكام هذا القرار، وٌيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الرتبية والتعليم

الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 3 جمادى الآخرة 1441هـ

المــــــوافـــــق: 28 يـنــــــايــــــــــــــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )89( ل�شنة 2019

 ب�شاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية

املحافظة اجلنوبية الثقافية الجتماعية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )34( ل�شنة 2006 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية املحافظة اجلنوبية 

الثقافية الجتماعية،

املحافظة  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  تعيني  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )90( رقم  القرار  وعلى 

اجلنوبية الثقافية الجتماعية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية املحافظة اجلنوبية الثقافية الجتماعية،

وا�شتنادًا اإىل مذكرة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2019/10/13 والثابتة فيها خمالفات 

وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، 

وعدم عْقـد 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 حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية املحافظة اجلنوبية الثقافية الجتماعية،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية املحافظة اجلنوبية الثقافية الجتماعية ملدة ثمانية اأ�شهر  ُيـعيَّ

برئا�شة ال�شيد/ عبداجلليل �شلمان علي خمي�س، وع�شوية كلٍّ من:

1( جمال �شلمان علي عبدالوهاب الح�شن.

2( ح�شن علي محمد القطان.

3( محمد ر�شا محمد ح�شن الغ�شرة.

4( يو�شف اأحمد ماجد الن�شابة.
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5( اإبراهيم محمد حبيب جا�شم.

6( عبدالعزيز ح�شن من�شور نايم.

7( اأمينة ها�شم اأحمد عبدالغفور الكوهجي.

8( بدر محمد ح�شن خلف مح�شن.

9( منار ال�شيد كاظم نا�شر.

10( محمد يو�شف محمد عبداهلل.

مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

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  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

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

ـنًا 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(

يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحددة 

تقريرًا  عليها  يعر�س  واأن  الوزارة.  موافقة  بعد  الأقل  على  ب�شهر  القرار  هذا  من   )1( باملادة 

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

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.
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مادة )6(

على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الآخر 1441هـ

الــمـــوافــــــق: 1 دي�شـمبــــــر 2019م



العدد: 3456 – الخميس 30 يناير 2020

20

وزارة ال�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )4( ل�شنة 2020

 باإلغاء املقابل على بع�س اخلدمات الواردة يف القرار رقم )9( ل�شنة 2017

ب�شاأن حتديد مقابل خلدمات تاأهيل املقاولني

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على القرار رقم )9( ل�شنة 2017 ب�شاأن حتديد مقابل خلدمات تاأهيل املقاولني،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون الأ�شغال،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيلغى مقابل خدمة "اإعادة اإ�شدار �شهادة التاأهيل )ح�شب طلب املقاول(" بفئتيه الواردة يف 

)اأوًل( "جدول الفئات الرئي�شية للمقاولني" املرافق للقرار رقم )9( ل�شنة 2017 ب�شاأن حتديد 

مقابل خلدمات تاأهيل املقاولني.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون الأ�شغال تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية. 

 

 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 1441هـ

المــــوافـــــــق: 29 يــنــــــايــــــــــــــر 2020م
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وزارة ال�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )17( ل�شنة 2020

 باإلغاء القرار رقم )123( ل�شنة 2017 

بتحديد فئات ر�شوم اخلدمات الزراعية

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على القرار رقم )123( ل�شنة 2017 بتحديد فئات ر�شوم اخلدمات الزراعية،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيلغى القرار رقم )123( ل�شنة 2017 بتحديد فئات ر�شوم اخلدمات الزراعية.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 

 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 1441هـ

المــــوافـــــــق: 29 يــنــــــايــــــــــــــر 2020م
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وزارة ال�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )18( ل�شنة 2020

وبيان ب�شاأن حظر �شيد اأو تداول اأو بيع الرُّ

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:

وا�شتغالل  �شيد  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وحماية الرثوة البحرية وتعديالته، وبخا�شة املواد رقم )16( و )36( منه، 

البلديات يف  و�شئون  الأ�شغال  �شئون  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة  رقم )50(  املر�شوم  وعلى 

وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين، 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيحظر �شيد الروبيان يف املياه الإقليمية ململكة البحرين اعتبارا من 1 فرباير ولغاية 31 يوليو 

من كل عام.

املادة الثانية

اأية و�شيلة ل�شيد الروبيان على ظهر القوارب يف  اأو  اآلت  اأو  اأدوات  اأو  ُيحظر وجود �شباك 

وجودها  الغر�س من  كان  اإذا  القوارب  ر�شو  مناطق  وكذلك  الروبيان،  ل�شيد  املحددة  املناطق 

�شيد الروبيان خالل فرتة �شريان احلظر امل�شار اإليها يف املادة الأوىل من هذا القرار.

املادة الثالثة

ُيحظر عر�س وتداول الروبيان الطازج واملربد واملثلج وغري امل�شنع، يف الأ�شواق والأماكن 

العامة لغر�س الت�شويق اأو البيع خالل فرتة �شريان احلظر املقررة مبوجب اأحكام هذا القرار.

املادة الرابعة

كل من يخالف اأحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم 

)20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الرثوة البحرية.
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املادة اخلام�شة

على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية واجلهات املعنية – كٌل يف حدود اخت�شا�شه – 

تنفيذ هذا القرار، وين�شر يف اجلريدة الر�شمّية.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الأولى 1441هـ

المــــــوافــــــق: 29 يـنـــــايـــــــــــــر 2020م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

 قرار رقم )11( ل�شنة 2020

 باإلغاء الر�شوم املفرو�شة على بع�س اخِلْدمات

 الواردة يف القرار رقم )3( ل�شنة 1993

ل تنفيذاً للمر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 �شَّ  ب�شاأن الر�شوم التي حُتَ

ب�شاأن الوكالة التجارية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على القرار رقم )3( ل�شنة 1993 ب�شاأن الر�شوم التي حُت�شل تنفيذًا للمر�شوم 

بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة التجارية، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لل�شجل التجاري وال�شركات،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتلغى الر�شوم املفرو�شة على خدمتي "طلب القيد عن كل وكالة جتارية" و"طلب جتديد قيد 

وكالة جتارية عن كل �شنتني" الواردتني يف البندين )1( و)2( من املادة )1( من القرار رقم 

 1992 ل�شنة  للمر�شوم بقانون رقم )10(  تنفيذًا  ل  التي حُت�شَّ الر�شوم  ب�شاأن   1993 ل�شنة   )3(

ب�شاأن الوكالة التجارية.

املادة الثانية

اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  وال�شركات  التجاري  لل�شجل  امل�شاعد  الوكيل  على 

التايل لتاريخ ن�شِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

زايد بن را�شد الزياين

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 1441هـ

المــــوافـــــــق: 29 يــنــــــايــــــــــــــر 2020م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

 قرار رقم )12( ل�شنة 2020

 باإلغاء الر�شوم املفرو�شة على بع�س اخلدمات

 الوارد باجلدول املرافق للقرار رقم )177( ل�شنة 2016

ب�شاأن ر�شوم فْح�س وو�ْشم املعادن الثمينة واخِلْدمات ذات العالقة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على القرار رقم )177( ل�شنة 2016 ب�شاأن ر�شوم فْح�س وو�ْشم املعادن الثمينة 

واخِلْدمات ذات العالقة، املعدل بالقرار رقم )84( ل�شنة 2019،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للتجارة املحلية واخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيلغى الر�شم املفرو�س على خدمة "اإ�شدار تقرير الفح�س" الواردة يف )ثالثًا( "اخلدمات 

الأخرى ذات العالقة" من اجلدول املرافق للقرار رقم )177( ل�شنة 2016 ب�شاأن ر�شوم فْح�س 

وو�ْشم املعادن الثمينة واخِلْدمات ذات العالقة.

املادة الثانية

على الوكيل امل�شاعد للتجارة املحلية واخلارجية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

زايد بن را�شد الزياين

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 1441هـ

المــــوافـــــــق: 29 يــنــــــايــــــــــــــر 2020م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

 قرار رقم )13( ل�شنة 2020

 باإلغاء الر�شوم املفرو�شة على بع�س اخِلْدمات الواردة يف الالئحة التنفيذية 

لقانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

 ال�شادر بالقانون رقم )6( ل�شنة 2014

ال�شادرة بالقرار رقم )65( ل�شنة 2016 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية ال�شادر بالقانون رقم )6( ل�شنة 2014 ال�شادرة بالقرار رقم )65( ل�شنة 

2016، املعدلة بالقرار رقم )80( ل�شنة 2019،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للتجارة املحلية واخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتلغى الر�شوم املفرو�شة على اخلدمات الواردة يف البند )�شابعًا( "الرهن عن عالمة واحدة 

التجارية لدول  التنفيذية لقانون )نظام( العالمات  بفئة واحدة" من اجلدول املرافق لالئحة 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�شادر بالقانون رقم )6( ل�شنة 2014 ال�شادرة بالقرار 

رقم )65( ل�شنة 2016، وهي كالآتي:

1- طلب التاأ�شير بالرهن لعالمة.

2- ن�شر الرهن )اإذا �شدرت الن�شرة من الجهة المخت�شة(.

3- طلب فك الرهن.

4- ن�شر فك الرهن )اإذا �شدرت الن�شرة من الجهة المخت�شة(.

املادة الثانية

على الوكيل امل�شاعد للتجارة املحلية واخلارجية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

زايد بن را�شد الزياين

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 1441هـ

المــــوافـــــــق: 29 يــنــــــايــــــــــــــر 2020م
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وزارة �شئون الكهرباء واملاء

 قرار رقم )1( ل�شنة 2020   

 باإ�شافة مادة جديدة برقم )6( مكرراً اإىل القرار رقم )1( ل�شنة 2016 

ب�شاأن تعرفة ا�شتهالك الكهرباء واملاء 

وزير �شئون الكهرباء والماء:

ل  املعدَّ واملاء،  الكهرباء  �شاأن  1996 يف  ل�شنة  رقم )1(  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

بالقانون رقم )40( ل�شنة 2018،

 ،2018 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  امل�شافة،  القيمة  �شريبة  قانون  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )12( ل�شنة 2018،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن تعرفة ا�شتهالك الكهرباء واملاء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتـ�شاف اإىل القرار رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن تعرفة ا�شتهالك الكهرباء واملاء مادة جديدة 

برقم )6( مكررًا، ن�شها الآتي:

مادة )6( مكرراً:

ِوْفـقًا  رة  املقرَّ امل�شافة  القيمة  �شريبة  على  ال�شابقة  املواد  يف  دة  املحدَّ التعرفات  "ت�شتمل 
لأحكام قانون �شريبة القيمة امل�شافة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2018."

املادة الثانية 

على الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به اعتبارًا من اأول 

�شهر فرباير 2020، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.  

وزير �شئون الكهرباء واملاء

املهند�س وائل بن نا�شر املبارك

�شدر بتاريخ: 2 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 27 يـنــــــــايـــــــــــر 2020م



العدد: 3456 – الخميس 30 يناير 2020

28

املجل�س الأعلى لل�شحة

 قرار رقم )5( ل�شنة 2020

 باإلغاء الر�شوم املفرو�شة على بع�س اخلدمات 

 الواردة يف القرار رقم )17( ل�شنة 2016 

 بتحديد فئات ر�شوم تراخي�س وخدمات الهيئة الوطنية

لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

2016 بتحديد فئات ر�شوم تراخي�س وخدمات  بعد الطالع على القرار رقم )17( ل�شنة 

الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

اأ- ُتلغـــى الر�شـــوم المفرو�شة علـــى الخدمات التالية والـــواردة في البنـــود )2( و)3( و)8( من 

الفقـــرة )ب( من الجـــدول )1( "فئات ر�شوم تراخي�س مزاولة المهـــن ال�شحية" المرافق 

للقـــرار رقـــم )17( ل�شنـــة 2016 بتحديد فئات ر�شـــوم تراخي�س وخدمـــات الهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية، وهي:

1- ر�شوم امتحان ترخي�س مزاولي المهن ال�شحية.

2- ر�شوم التظلم من نتيجة امتحان ترخي�س مزاولي المهن ال�شحية.

3- ر�شوم ا�شدار ال�شهادات للجهات الأخرى – م�شتعجل.

ب- ُتلغـــى الر�شـــوم المفرو�شـــة على الخدمـــات التالية والـــواردة في البنـــود )5( و)6( و)10( 

و)11( من الفقرة )ب( من الجدول )2( "فئات ر�شوم تراخي�س مهنة ال�شيدلة والمراكز 

ال�شيدلية" المرافق للقرار رقم )17( ل�شنة 2016 بتحديد فئات ر�شوم تراخي�س وخدمات 

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية، وهي:

1- ر�شوم امتحان ترخي�س مهنة ال�شيادلة ومعاونيهم.

2- ر�شوم التظلم من نتيجة امتحان ترخي�س مهنة ال�شيادلة ومعاونيهم.
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3- ر�شم اإ�شافة ن�شاط بالترخي�س وتجديده.

4- ر�شم الموافقة على مكان بيع الأغذية ال�شحية.

املادة الثانية

على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية تنفيذ هذا القرار، 

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

  

 

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة

الفريق طبيب حممد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 17 جمادى الآخرة 1441هـ

المـــــوافـــــــق: 12 يـنـــــايــــــــــــــــــر 2020م
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هيئة تنظيم الت�شالت

 قرار رقم )2( ل�شنة 2020

 بتعديل بع�س اأحكام الالئحة التنظيمية ب�شاأن الر�شوم التي تفر�شها الهيئة

على الرتاخي�س واخلدمات الأخرى ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2017

رئي�س مجل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت:

املعدل   ،2002 ل�شنة  رقم )48(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الت�شالت  قانون  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017،

واخلدمات  الرتاخي�س  الهيئة على  تفر�شها  التي  الر�شوم  ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  وعلى 

الأخرى ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2017، وتعديالتها،

وبناًء على عر�س القائم باأعمال املدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبدل باجلدول )5( »ر�شوم اعتماد النوعية لالأجهزة« الوارد يف البند )9.1( من املادة 

واخلدمات  الرتاخي�س  على  الهيئة  تفر�شها  التي  الر�شوم  ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  من   )9(

الأخرى ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2017، اجلدول الآتي:

ر�شوم التجديدر�شوم اعتماد النوعيةالفئة

ر�شوم 

التعديل

501040الأجهزة ق�شرية املدى

اأجهزة الت�شالت

)ما عدى الأجهزة ق�شرية املدى 

والأجهزة الطرفية(

1001080

501040الأجهزة الطرفية

املادة الثانية

الالئحة  من   )1( املادة  من   )1.19( البند  يف  الوارد  املنفعلة(  )الأجهزة  تعريف  ُيلغى 

ال�شادرة  الأخرى  واخلدمات  الرتاخي�س  على  الهيئة  تفر�شها  التي  الر�شوم  ب�شاأن  التنظيمية 
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بالقرار رقم )7( ل�شنة 2017. كما ُيلغى البند )9.1.4( من املادة )9( من ذات الالئحة.

املادة الثالثة

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

القائم باأعمال رئي�س جمل�س

 اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت

حمد بن حممد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 جمادى الآخرة 1441هـ

المــــــوافـــــق: 28 يـنــــــايــــــــــــــر 2020م



العدد: 3456 – الخميس 30 يناير 2020

32

م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )7( ل�شنة 2020

 ب�شاأن اإلغاء الرتخي�س املمنوح

ل�شركة )يو �شي اإيه للتاأمني �س.م.ب.م معفاة(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

وبناًء على توجيه املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية باإلغاء الرتخي�س املمنوح لل�شركة 

ـ�س به بقرار من اجلمعية العامة غري العادية  ـفها عن مزاولة الن�شاط املرخَّ املذكورة، وذلك لَتـوقُّ

لل�شركة بتاريخ 8 يونيو 2015،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـلغى الرتخي�س املمنوح ل�شركة )يو �شي اإيه للتاأمني �س.م.ب.م معفاة(، امل�شجلة يف ال�شجل 

التجاري حتت الرقم 1- 26120 املوؤرخ 1992/11/01.

مادة )2(

تاريخ  به من  ويعمل  القرار،  تنفيذ هذا  املركزي  البحرين  املعنية مب�شرف  الإدارات  على 

ن�ْشـره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�شرف البحرين املركزي

ر�شيد حممد املعراج

                                                                            

�شدر بتاريخ: 1 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 26 يـنــــــايـــــــــــــر 2020م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�شتثمرين

      

اإعالن رقم )97( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ا�شمه،  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاحب  الكوهجي،  جا�شم  علي  عبدالرحمن 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة  الفردية  الموؤ�ش�شة  والتا�شع من  الثامن  الفرعين  43437، طالبًا تحويل 

 PUZHAKKAL PARAMBATHو الكوهجي،  جا�شم  علي  عبدالرحمن  من: عبداهلل  لكل  مملوكة  وتكون  بذاتها، 

.MOHAMMAD HARSHAD ABOOBOCKERو ،ABDULJALEEL

اإعالن رقم ) 98( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

�شالح اأحمد الباجه جي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )توت�س تاون �شوليو�شنز(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  130598، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القيد رقم 

وبراأ�شمال مقداره 12،000 )اثنا ع�شر األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: فجر �شالح اأحمد الباجه جي، 

و�شركة )فالت 6 لبز البحرين ذ.م.م(، وجواد �شادق جواد �شادق.

اإعالن رقم )99( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

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

يحيى ح�شن يا�شين، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بيت البحرين لإدارة المطاعم(، الم�شجلة بموجب 
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القيد رقم 119055، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اأحمد خمي�س عبده حوام.

اإعالن رقم )100(ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل موؤ�ش�شة فردية

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب )اأ. دبليو. 

لال�شت�شارات( متمثاًل بال�شيد/ علي عبدالعزيز علي ح�شن الوزير، نيابة عن مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي 

تحمل ا�شم )ليالي الفرات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 106192، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 

وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم ال�شيدة/ عواطف محمد علي يو�شف مزعل، ومبا�شرة ال�شيد/ 

علي عبدالعزيز علي ح�شن الوزير متابعة اإجراءات التحويل .

اإعالن رقم )101( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

زيان،  كوثر  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الكوثر للعالقات العامة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،123999

مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد م�شطفى محمد ال�شناوي، وكوثر زيان.

 

اإعالن رقم )102( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

اأحمد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شركة ظفر لدعم التعليم �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 105011-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

 ZAFARو ، ZAFAR JAVED  :وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

     . UL HAQ AHMAD



العدد: 3456 – الخميس 30 يناير 2020

35

اإعالن رقم )103( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل  فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

يو�شف �شلمان محمد �شهاب، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ماك�س �شتي للتجارة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 67340، طالبة تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة الم�شمى )ماك�س بونت للتجارة والكمبيوتر( اإلى 

10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل  �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

 SANDEEP و   ،JUNAID KUTTI PALLEERAKATHو �شهاب،  محمد  �شلمان  يو�شف  زينب  مــن:   كل  با�شم 

. PRAKASH PUJARI

                          

اإعالن رقم )104( ل�شنة -2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

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

عبداهلل اأحمد ال�شمالن، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )يلو دايموند(، والم�شجلة بموجب 

القيد رقم 94032، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم )�شركة فايف القاب�شة ذ.م.م(.

اإعالن رقم )105( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

جعفر الحواج، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شلفانا للحالقة الرجالية والم�شاج(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 83387-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 4،000 )اأربعة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: علي ح�شن جعفر عبا�س الحواج، 

.ANNEE YARTSANGKAD وح�شين جا�شم طاهر ح�شين التحو، و

اإعالن رقم )106( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي اأحمد 
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القيد  بموجب  الم�شجلة  الغذائية(،  للمواد  ا�شم )�شيرلنكا  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  عبداهلل ر�شي، مالك 

رقم 33777، طالبا تحويل الفرع ال�شابع من الموؤ�ش�شة الم�شمى )الجهاد لقطع غيار ال�شيارات( اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم من: علي 

.SANGEETH SUNIL KUMAR و ،  PARAYIL PARAMESWARAN SUNIL KUMARاأحمد عبداهلل ر�شي، و

اإعالن رقم )107( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

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

محمد غني باي خليفة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )حباري اأوال للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 128630، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وت�شجل با�شم 

المالك نف�شه.

اإعالن رقم )108( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن بحرينية

 

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )وادي الأبرقين للديكور ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

122031، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن بحرينية، وبراأ�شمال مقداره 

10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شالح ح�شين ال�شرقاوي عبدالوهاب، وعبدالنا�شر 

محمد حفناوي محمد ال�شيد، ومحمد محمود عبدالجليل ر�شوان.

اإعالن رقم )109( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  دانية(،  )مجوهرات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  عبدالح�شين،  عبداهلل  عبدالح�شين 

بموجب القيد رقم 84362، طالبة تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة الم�شمى )مجوهرات دانية( اإلى �شركة ذات 

 5،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  دانية  مجوهرات  )�شركة  التجاري  ا�شمها  بذاتها  قائمة  محدودة  م�شئولية 

)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: خيرية عبدالح�شين عبداهلل عبدالح�شين، وعادل عبداهلل 

.ASHIM KUMAR SANATAN MAYTE اأحمد ح�شن هالل، و
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رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )110( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

الف�شية  )النجمة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الخدري،  محمد  عبدالرحيم  علي  عبدالرحيم 

للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 22452-6، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 

با�شم كل من:  وت�شجل  دينار بحريني،  اآلف(  3،000 )ثالثة  وبراأ�شمال مقداره  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات 

    . RENNI ANTONYطارق عبدالرحيم علي عبدالرحيم محمد الخدري، و

  

اإعالن رقم )111( ل�شنة 2020

ب�شاأن تخفي�س راأ�شمال �شركة

)األفا القاب�شة للخدمات �س.م.ب مقفلة(

 

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

ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )األفا القاب�شة للخدمات �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 79593، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 632،349 دينارًا بحرينيًا  اإلى 600،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 )112( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  والترويج  للت�شويق   1944( ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

124662، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 10،000 

)ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من:  RAID H SALMAN، ووروؤوف يو�شف محمد �شلمان. 
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اإعالن رقم )113( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

 

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 )م�شت�شفى الِكْندي التخ�ش�شي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

65952، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة ا�شمها التجاري 

)�شركة م�شت�شفى الكندي التخ�ش�شي �س.م.ب مقفلة(، وبراأ�شمال مقدره 3،300،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 )114( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

علي ح�شين موؤمن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ح�شبي للمواد الغذائية(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 51786، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

و  موؤمن،  ح�شين  علي  عبدالعزيز  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  وخم�شمائة(  )األفان   2،500 مقداره 

.FIROZ CHATHOTH و ، ASHRAF THAZHATHE VATTARAMBATH

       

اإعالن رقم )115( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

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

اأحمد عبداهلل ال�شغل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأ�شواق المدربان(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

120088، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

100 )مائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

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

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )116( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

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

عبدالرحمن المحميد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأحمد ديزاين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

82412، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )117( ل�شنة 2020

 ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه موؤ�ش�شه العتماد 

ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شيد/ علي علي محمد عبا�س، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأوريغون 

�شي�شتمز �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 68678، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى 

�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

علي علي محمد عبا�س، وزينب علي علي محمد عبا�س،  وجالل علي علي محمد عبا�س.

اإعالن رقم )118( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

نواز فقير ح�شين اهلل ركها الأعوان، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإم جي دي درايف العالمية 

�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 130679، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد نواز فقير 

     .HAFIZ RIZWAN ALIح�شين اهلل ركها الأعوان، و

اإعالن رقم )119( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإ�شماعيل 
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عبدالح�شين مال جعفر عبدعلي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بيرفكت جويز الإدارية(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 51366-8، طالبًا تحويل فرع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإ�شماعيل عبدالح�شين مال جعفر عبدعلي، 

 .SALIM ISMAILBHAI DOL و ، BURHAN FAKHRUDDIN KHATUMDI و

  

اإعالن رقم )120( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة 

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

 

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

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

58224-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

ومي  كيك�شو،  اأحمد  �شلمان  �شامي  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  األف(  )خم�شمائة   500،000 مقداره 

�شلمان اأحمد كيك�شو، ودلل �شلمان اأحمد كيك�شو، وهالة �شلمان اأحمد كيك�شو، وريم �شلمان اأحمد كيك�شو، ومينا 

عبدالح�شين ميرزا جواهري.

اإعالن رقم )121( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

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

حمادي الطيف ال�شنور، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )القرية الإلكترونية(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 118912، طالبة تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة والم�شمى )بي تك بال�س اإنترنا�شونال للتجارة العامة( اإلى 

�شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

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 )122( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

MOZID بابو موزيد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بابو للكمبيوتر �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،110993 رقم  القيد 
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 BABU A وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإلهام يحيى محمد محمود، و

    .MOZID

     

اإعالن رقم )123( ل�شنة 2020

ب�شاأن تنازل عن موؤ�ش�شة فردية

وحتويلها اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

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

اإ�شحاق بركات علي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأبراج بي دو للمقاولت(،  محمد عا�شق محمد 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 98717-1، معلنة تنازلها عن ملكيتها للموؤ�ش�شة لل�شيدة/ غو�شيه بروين هداية اهلل 

ح�شين بخ�س، وطالبة تغيير �شكلها القانوني وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 3،000 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم المتناَزل لها المذكورة.

اإعالن رقم )124( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإىل  فرع مبوؤ�ش�شة فردية

  

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

52473، طالبين تحويل  الت�شامن التي تحمل ا�شم )البتراء للتخلي�س/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

ال�شركة اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )زهور الميبر للتنظيفات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 2-49565. 

اإعالن رقم )125( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مركز لمار لطب الأ�شنان ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 76559، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد ا�شمها التجاري 

)�شركة مركز لمار لطب الأ�شنان �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 40،000 )اأربعون األف( دينار بحريني، وت�شجل 

با�شم ال�شيد/ �شلطان علي عبداهلل �شلطان.        

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 )126( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيخ را�شد بن 

عبداهلل بن حمد اآل خليفة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نقليات ال�شيل(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 54015، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل: ال�شيخ را�شد بن عبداهلل بن حمد بن عي�شى اآل خليفة، 

وال�شيخ عبداهلل بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة، وال�شيخ حمد بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة. 

اإعالن رقم )127( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فروع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

 

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

عبدالغفور نورالدين بت، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شعيدة لخردة المعادن(، الم�شجلة بموجب 

والتا�شع  الم�شتعملة(،  لــالأدوات  )�شعيدة  الثالث الم�شمى  الموؤ�ش�شة..  فروع  تحويل   يطلب   ،61398 رقم  القيد 

الم�شمى )�شعيدة لالأدوات الم�شتعملة(، والثالث  ع�شر الم�شمى )بيرل اأوف اآي�شلند للتحف( اإلى �شركة ت�شامن 

قائمة بذاتها ا�شمها التجاري _�شركة �شعيدة لالأدوات الم�شتعملة/ ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شرغام علي محمد اأر�شد مبارك علي، و�شعيدة عبدالغفور نورالدين بت.    

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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رقم الدعوى: 2019/39/غرفة

اإعالن بجدول مواعيد اجتماعات

ر بتاريخ 29 يناير 2020 اإدارة الدعوى رقم 3 املحرَّ

المدعـــي: بنـــك البحرين وال�شرق الأو�شـــط، وكالوؤه المحامون: الأ�شتـــاذ حاتم �شريف الزعبي، 

الأ�شتاذ قي�س حاتم الزعبي، الأ�شتاذ حامد عبدالرحمن المحمود، الأ�شتاذ حاتم قي�س الزعبي. 

عنـــوان وكالئـــه: مملكـــة البحرين، المنامة، مجمـــع 346، �شارع 4626، منطقـــة مرفاأ البحرين 

المالي، برج الم�شرف العالمي بناية 1411 الطابق 16. 

المدعى عليه الأول: اأكبر بن علي بن حبيب.

اآخر عنوان معلوم له: فيال 6، مدخل 850، طريق 4515، القرية 545. 

المدعى عليه الثاني: عبا�س عبدالمجيد فالح جابر .   

 عنوانه: منزل 1665، مجمع 1204، مدينة حمد، مملكة البحرين. 

وكيلـــه: المحامي محمد اأحمد عبداهلل ح�شن. المنامة، بناية يتيم �شنتر، الطابق ال�شاد�س، فيز 

 .1

المدعى عليه الثالث: محمد عزام علي اأحمت.

عنوانه: طريق وترابول 1/85، ماونتين لفينيا، �شريالنكا.

المدعى عليه الرابع: خليل اأكبر اأحمد ح�شن.

وكيلـــه: المحامي محمد اأحمد عبداهلل ح�شن. المنامة، بناية يتيم �شنتر، الطابق ال�شاد�س، فيز 

 .1

المدعى عليه الخام�س: مزمل ذو الفقار مالك.

عنوانه: باربار ، طريق 2056، مجمع 520، فواز قاردن، فيال 27 بلدية 1179.

المدعى عليه ال�شاد�س: عبا�س �شيد علي اإبراهيم مح�شن.

عنوانه: طريق 4095، القرية مجمع 540، فيال 2660. 

المدعى عليه ال�شابع: محمد اأحمد الع�شفور.

عنوانه: مبنى 1389، طريق 7521، مجمع 575 الجنبية.

ر بتاريخ 29  يناير 2020: جدول مواعيد اجتماعات اإدارة الدعوى رقم 3 املحرَّ

الجتماع الأول بتاريخ 15 يناير 2020 ال�شاعة 12:00 ظهًرا واملحدد لت�شلُّم اأطراف الدعوى 

الأمور  كافة  لتقدمي  لالأطراف  الأجل  وبدء  حوله،  الآراء  واإبداء  الدعوى  اإدارة  مواعيد  جدول 

املتعلقة بالدعوى واإثباتها من خالل تقدمي مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات بالإ�شافة 

لأية طلبات اأخرى.

الجتماع الثاين بتاريخ 12 فرباير 2020 ال�شاعة 12:00 ظهًرا، نهاية الأجل لتقدمي املدعى 

عليهم مذكرة الرد على لئحة الدعوى ونهاية الأجل لرد الدعوى والدفع بعدم قبولها.
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تاريخ 16 فرباير 2020 ال�شاعة 4 ع�شًرا هو نهاية الأجل لتقدمي اتفاق الأطراف على اختيار 

اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع )هذا اأجل ولي�س اجتماعًا(.

الجتماع الثالث بتاريخ 26 فرباير 2020 ال�شاعة 12:00 ظهًرا، نهاية الأجل لتقدمي املدعي 

الرد على مذكرة املدعى عليهم املقدمة يف الجتماع الثاين ونهاية الأجل لتقدمي ن�س القانون 

الأجنبي الواجب التطبيق مع الرتجمة.

الإدخال والدعوى  4 ع�شًرا هو نهاية الأجل لتقدمي طلبات  ال�شاعة   2020 4 مار�س  تاريخ 

املتقابلة والطلبات العار�شة )هذا اأجل ولي�س اجتماعًا(.

الجتماع الرابع بتاريخ 18 مار�س 2020 ال�شاعة 12:00 ظهًرا، نهاية الأجل لتقدمي املدعى 

عليهم الرد على مذكرة املدعي املقدمة يف الجتماع الثالث، ونهاية الأجل لتقدمي مذكرات الرد 

الأجل  ونهاية  ُوِجدت(  )اإْن  العار�شة  والطلبات  املتقابلة  والدعوى  الإدخال  طلبات  كافة  حول 

لتقدمي تقارير اخلرباء وجميع امل�شتندات.

لتقدمي  الأجل  نهاية  ظهًرا،   12:00 ال�شاعة   2020 مار�س   25 بتاريخ  اخلام�س  الجتماع 

كافة طلبات اإجراءات الإثبات ونهاية الأجل لتقدمي مذكرات الرد حول تقارير اخلرباء وجميع 

امل�شتندات.

2020 ال�شاعة 12:00 ظهًرا لتبادل مذكرات الرد حول  اأبريل   1 الجتماع ال�شاد�س بتاريخ 

كافة طلبات اإجراءات الإثبات ولإعالن الأطراف مبوعد اجلل�شة الأوىل اأمام الهيئة.

اآنفًا  املذكورين  واخلام�س  الأول  عليهما  للمدعى  املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 

الدعوى  يف   2020 يناير   29 بتاريخ  ر  املحرَّ  3 رقم  الدعوى  اإدارة  اجتماعات  مواعيد  بجدول 

املنطقة  املنامة،  البحرين،  مملكة  وعنوانها:  الغرفة،  مبقر  عقدها  ر  واملقرَّ  ،2019/39 رقم 

الدبلوما�شية، �شارع 1704، بناية البارك بالزا، مبنى 247، الطابق الثالث، القاعة رقم 2، وذلك 

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

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

)30( ل�شنة 2009، ليعلم.

 مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�شوية املنازعات
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  اإعالن

رقم الدعوى التاأديبية: 16/تاأديب/2019 

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

�شد: المحامي جا�شم مطلق الذوادي.

الدعوى  يف  قراره   2019/10/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  املحامني  تاأديب  جمل�س  اأ�شدر 

معاقبة  الآراء  باأغلبية  املجل�س  »قرر  كالتايل:  وجاء منطوقه  16/تاأديب/2019،  رقم  التاأديبية 

املحامي املدعى عليه بعقوبة الوْقف عن ممار�شة مهنة املحاماة ملدة �شتة �شهور«.

جمل�س تاأديب املحامني 

   

اإعالن من جمل�س تاأديب املحامني


