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 قانون رقم )10( ل�سنة 2020

 بتعديل بع�ض اأحكام قانون اإيجار العقارات

ال�سادر بالقانون رقم )27( ل�سنة 2014

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1996 يف �شاأن الكهرباء واملاء، 

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته،

وعلى قانون اإيجار العقارات ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2014،

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة االأوىل

ُي�شاف اإىل قانون اإيجار العقارات ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2014 بند جديد برقم 

)ج( اإىل املادة )4(، كما ُي�شاف ثالثة بنود جديدة باأرقام )ج( و )د( و )هـ( اإىل املادة )6(، 

ن�شو�شها الآتية:

المادة )4( البند )ج(:

ج- يجب تحديد الغر�س الذي ُتـ�شتخَدم فيه العين الموؤجرة في العقد.

المادة )6( البنود )ج( و )د( و )هـ(:

ج- ل يجوز ت�شجيل عقود اليجار التي ل تت�شمن الغر�س الذي ُتـ�شتخَدم فيه العين الموؤجرة.

د- ل يجـــوز ت�شجيـــل عقود اليجار التي يكون محلها عقارات �شكنية لغير غر�س ال�شكن العائلي، 

د بقرار منها بعد موافقة  اإل بموافقة البلدية اأو الأمانة المخت�شة، ووفقًا لل�شوابط التي تحدَّ

الوزير المعني ب�شئون البلديات.

هــــ- ل يجوز تو�شيل خدمـــات الكهرباء والماء لم�شتاأجر العقار اإل بعد تقديم عقد اإيجار م�شجل 

وفق اأحكام هذا القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

املادة الثانية

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

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

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 28 �شعبان 1441هـ

الموافق: 21 اأبريـــل 2020م
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 مر�سوم رقم )19( ل�سنة 2020

 بالت�سديق على اتفاقية التعاون اجلمركي امل�سرتك 

 بني �سوؤون اجلمارك مبملكة البحرين والهيئة العامة للجمارك

ـل االقت�سادي يف اململكة العربية ال�سعودية لالعرتاف املتبادل بربنامج امل�سغِّ

 املعتَمـد لدى كل منهما

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

بعد الطالع على الد�شتور،

والهيئة  البحرين  مبملكة  اجلمارك  �شوؤون  بني  امل�شرتك  اجلمركي  التعاون  اتفاقية  وعلى 

ـل القت�شادي  ال�شعودية لالعرتاف املتبادل بربنامج امل�شغِّ العامة للجمارك يف اململكة العربية 

ـعة يف مدينة الريا�س بتاريخ 1441/5/4هـ املوافق 2019/12/30م، املعتَمد لدى كل منهما، املوقَّ

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـودق على اتفاقية التعاون اجلمركي امل�شرتك بني �شوؤون اجلمارك مبملكة البحرين والهيئة  �شُ

ـل القت�شادي  ال�شعودية لالعرتاف املتبادل بربنامج امل�شغِّ العامة للجمارك يف اململكة العربية 

ـعة يف مدينة الريا�س بتاريخ 1441/5/4هـ املوافق 2019/12/30م،  املعتَمـد لدى كل منهما، املوقَّ

واملرافقة لهذا املر�شوم.

املادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف 

اجلريدة الر�شمية.       

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

الفريق اأول ركن

وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 28 �شعبان 1441هـ

الموافق:21 اأبــريــل 2020م
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 تعميم

وام الر�سمي  ب�ساأن �ساعات الدَّ

خالل �سهر رم�سان املبارك لعام 1441هـ

وام الر�شمي يف وزارات اململكة وهيئاتها  خالل �شهر رم�شان املبارك لعام 1441هـ يكون الدَّ

وموؤ�ش�شاتها العامة من ال�شاعة الثامنة �شباحًا اإىل ال�شاعة الثانية بعد الظهر.

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 �شعبان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 21 اأبـريــل 2020م
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قائمة مملكة البحرين لالإرهاب

ُين�َشر قرار جمل�س الوزراء رقم )08-2553( ال�شادر بجل�شته رقم )2553( املنعقدة بتاريخ 

فة كجهات اإرهابية اإىل القائمة  اأبريل 2020 باإ�شافة التنظيمات والكيانات والأفراد امل�شنَّ  13

املن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد )3257( املوؤرخة يف 14 اأبريل 2016 وتعديالتها، لت�شم ما 

يلي:

اأواًل: الأفراد:

1- عبدالرحمن علي ح�شين الأحمد الراوي. 

2- �شيد حبيب اأحمد خان. 

ثانياً: الكيانات والتنظيمات:

1- �شركة توا�شل. 

2- �شركة الحرم لل�شرافة.

3- �شركة الخالدي لل�شرافة. 

4- منظمة نجاة للرعاية الجتماعية )نجاة(.
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وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )46( ل�سنة 2020

بغْلـق املحال ال�سناعية والتجارية احرتازياً
 

)COVID -19( ملنع انت�سار فريو�ض كورونا امل�ستجد

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987، وتعديالته،

باملر�شوم  ل  املعدَّ التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018،

وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادتني 

)43( و)44( منه،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية،

التي  ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )24( رقم  القرار  وعلى 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحال  يف  ـباعها  اتِّ ـن  يتعيَّ

،)COVID-19(

ال�شتثنائية  الظروف  ملواجهة  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  ال�شحة  وزير  طلب  على  وبناًء 

،)COVID-19( احلالية ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

م �شلعًا اأو ِخـْدمات مبا�شرة للزبائن، وذلك  ُتـغلق كافة املحال ال�شناعية والتجارية التي تقدِّ

اعتبارًا من ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء يوم اخلمي�س املوافق 23 اأبريل 2020 حتى ال�شاعة ال�شابعة 

من م�شاء يوم اخلمي�س املوافق 7 مايو 2020.

املادة الثانية

ُيـ�شتثنى من تطبيق حكم املادة الأوىل من هذا القرار، الآتي: 

1- الهايبـــر ماركـــت، ال�شوبر ماركت، البـــرادات والبقالت، محال بيع الخ�شـــراوات والأ�شماك 

واللحوم الطازجة.

2- المخابز اليدوية والآلية.

3- محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الم�شال.

4- الموؤ�ش�شـــات ال�شحيـــة الخا�شة التـــي ي�شدر بها تعميم مـــن الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
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والِخـْدمات ال�شحية.

5- الموؤ�ش�شات المالية والموؤ�ش�شات الم�شاندة للقطاع المالي.

6- المكاتب الإدارية للموؤ�ش�شات وال�شركات، والتي ل يت�شل ن�شاطها ب�شكل مبا�شر مع الزبائن.

7- المحال العاملة في ا�شتيراد وت�شدير الب�شائع وتوزيعها.

8- ور�س وكراجات ت�شليح و�شيانة الَمـْركبات ومحال قطع الغيار.

9- قطاع الإن�شاءات وال�شيانة.

10- �شركات الت�شالت وفقًا للتعميم ال�شادر من هيئة تنظيم الت�شالت.

11- الم�شانع. 

وتلتزم هذه املحال بالقواعد والإجراءات التي ت�شدر عن وزارة ال�شحة بهدف مْنـع انت�شار 

فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، وعلى الأخ�س التباعد الجتماعي. 

املادة الثالثة

ال�شلع  بيع  والتجارية مزاولة عمليات  ال�شناعية  للمحال  ُيـ�شمح  ـْبـغ،  التَّ فيما عدا منتجات 

واخِلـْدمات بالطرق الإلكرتونية وو�شائل التوا�شل الجتماعي عن طريق خدمة تو�شيل الب�شائع.

كما ُيـ�شمح للمطاعم وحمال بيع الأطعمة وامل�شروبات اأن متار�س ن�شاطها عن طريق ِخـْدمات 

البيع اخلارجي وتو�شيل الطلبات للمنازل. 

املادة الرابعة

قانون  من   )121( املادة  يف  رة  املقرَّ بالعقوبة  القرار  هذا  اأحكام  يخالف  َمن  كل  ُيـعاَقـب 

ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.

املادة اخلام�سة

– تنفيذ  يخ�شه  فيما  – ُكـلٌّ  واملعنيني  وال�شركات  التجاري  لل�شجل  امل�شاعد  الوكيل  على 

اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 30 �شعبان 1441 هـ

الـمـــوافـــــــق: 23 اأبـريــل 2020م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )99( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة مدينة �سلمان - جممع 585

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر االآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارات اأرقام 05019695 و05019698 و05019697 و05019696 الكائنة 

اإىل   )MOH( الإ�شكان وزارة  ت�شنيف مناطق م�شاريع  �شلمان جممع 585 من  مبنطقة مدينة 
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ت�شنيف مناطق اخِلْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 

القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 

)28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 21 �شعبان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 14 اأبريــل 2020م
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هيئة تنظيم االت�ساالت

 قرار رقم )3( ل�سنة  2020

 بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنظيمية ب�ساأن الر�سوم التي تفر�سها الهيئة

على الرتاخي�ض واخِلـْدمات االأخرى ال�سادرة بالقرار رقم )7( ل�سنة 2017

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

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

ل باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017، املعدَّ

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

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

الت�شالت  حمطات  و�شيانة  وتطوير  باإقامة  الت�شريح  ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  وعلى 

الراديوية العامة ال�شادرة بالقرار رقم )10( ل�شنة 2018،

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

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س البند )11.5( من املادة )11( من الالئحة التنظيمية ب�شاأن الر�شوم التي 

تفر�شها الهيئة على الرتاخي�س واخِلـْدمات الأخرى، ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2017، 

الن�س الآتي:

الراديوية  التالية عن كل حمطة من حمطات الت�شالت  الر�شوم  للهيئة  ـلون  امل�شغِّ د  "ي�شدِّ
العامة نظري اإجراء عمليات املراجعة ال�شنوية ملدى اللتزام باللوائح ذات العالقة كما هو مبني 

يف اجلدول اأدناه، على اأن يتم تطبيق الر�شم املتعلق بالربج املخالف لت�شنيف املناطق وفقًا خلطة 

ت�شحيح اأو�شاع حمطات الت�شالت الراديوية العامة القائمة ال�شادرة عن الهيئة:

نوع حمطة الت�شالت الراديوية العامةالت�شل�شل

ر�شم ت�شريح املحطة )دينار بحريني(

 الربج خمالف لت�شنيف

املناطق*

 الربج ملتزم بت�شنيف

املناطق*

1)Lattice Tower( 42550برج �شبكي

2)Guyed Tower( 42550برج وتدي
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3)Monopole( 42550برج اأحادي

4)Rooftop( 42550برج على ال�شطح

5)Stub Mast( 10ل يوجدعمود

6)Wall Mount( ـت على احلائط 10ل يوجدهوائي مثبَّ

50)اأ�شبوعًا اأو جزءًا من الأ�شبوع الذي متت فيه الإقامة(حمطة ات�شالت راديوية عامة موؤقتة7

8)Streetworks( 10ل يوجدَمرافق على الطرق العامة

9)Small Scale( 10ل يوجدحمطات �شغرية احلجم

10)Camouflaged TOWER(  ـة 10ل يوجدالأبراج املموهَّ

)بالدينار  العامة  الراديوية  الت�شالت  حمطات  للتزام  ال�شنوية  املراجعة  ر�شوم   :8 اجلدول 

البحريني(

 "ملتزم اأو خمالف جلدول ت�شنيفات الأرا�شي ال�شادر من الهيئة."

املادة الثانية 

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

القائم باأعمال رئي�ض جمل�ض

اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت

  حمد بن حممد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 24 جمادى الثانية 1441هـ 

الـمـــــوافـــــق: 18 فـبـــــــــرايـــــــــر 2020م

*
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جمل�ض املناق�سات واملزايدات

 

 اإعالن رقم )3( ل�سنة 2020

 ب�ساأن قرارات الرت�سية ال�سادرة يف املناق�سات خالل �سهر مار�ض 2020

اإعمااًل الأحكام املادة )37( من املر�سوم بقانون رقم )36( ل�سنة 2002

املناق�شات  تن�شر  احلكومية  واملبيعات  وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات  تنظيم  ب�شاأن 

الأتية:

صفحة 1 من 10

تقرير الترسيات الشهري
31/03/2020من: إلـى: 01/03/2020

الجهاز الوطني لإليرادات
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

18,144.000 SECURE ME 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ير يرغب الجهاز الوطني لإليرادات دعوة الشركات المحلية ذات العالقة بتوف
راسل م 6د القوى العاملة للمشاركة في المناقصة العامة لتوفير خدمة المراسلين عد

ة وحدةبحريني الجنسية وذلك لتلبية احتياجات الجهاز ، بعقد لمدة سن

مناقصة NBR/03/2019 1

18,144.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

الشركة العامة للدواجن
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

379,000.000 DELMON POULTRY CO 1 المواد والمعدات اج بيضطن علف دج 2,774توريد  مناقصة GPC- 6/2019 1

379,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

الشركة القابضة للنفط والغاز
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

5,666.625 GLOBAL BANKING CORPORATION 
B.S.C.

1 النفط SOLE SOURCE LEASE FOR COMMERCIAL OFFICE أمر تغييري TB/27466/2019 1

5,666.625 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

بدالة انترنت البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

26,444.227 BNET B.S.C 1 واالستشارات  اإلنشاءات
الهندسية

ي بين مركزSTM-4 1Gتجديد وترقية اتفاقية خدمة الربط المحلي من سعة 
JUFFAIR NOCوالجفير  SEEF NOCعمليات البدالة في السيف 

مناقصة TB/27876/2019 1

26,444.227 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
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صفحة 2 من 10

بنك األسكان
عمالت أخرى دينار بحريني اء الفائزالعط # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

22,025.000 HAJ QUANTITY SURVEYORS CO 
SPC

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

تعيين ماسح الكميات لمشروعي دفان بندر الساية ودانات الساية مناقصة EB-2019-E 03 1

73,206.320 BYRNE LOOBY PARTNERS 1 اءات واالستشارات اإلنش
الهندسية

طرح مناقصة تعيين استشاري لالشراف على اعمال الدفان في بندر الساية مناقصة EB/2019/E-1 2

95,231.320 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

بنك البحرين للتنمية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع قصةرقم المنا #

2,355,094.000 TATA CONSULTANCY SERVICES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير الحلول المصرفية الرقمية والخدمات المهنية للتنفيذ والدعم مناقصة RFP/BDB/2020/1 1

2,355,094.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

بورصة البحرين
عمالت أخرى ار بحرينيدين العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

162,864.000 NASDAQ 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ن تجديد عقد الصيانة والدعم الفني لنظام التداول الرئيسي لبورصة البحري
NASDAQX-STREAM

تجديد 24/2019م ح/ 1

1,266.970 BAHRAIN NATIONAL LIFE 
INSURANCE CO

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار لتأمين الصحي والتامين على الحياة لموظفي بوصة البحرين أمر تغييري BHB/2019/1 2

164,130.970 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

بوليتكنك البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع لنوعا رقم المناقصة #

23,011.842 AWAL PRODUCTS COMPANY 
LIMITED S.P.C.

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

أعمال صيانة لبوليتكنك البحرين تمديد BP/007/2017 1

23,011.842 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

جامعة البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني الفائز العطاء # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

57,850.500 ARABIAN ADVANCED SYSTEMS -
NASEEJ

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير رخصة بوابة المكتبة األلكترونية  مناقصة TB/22769/2016 1

USD 90,000.000 34,020.000* ARABIAN ADVANCED SYSTEMS -
NASEEJ

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار الصيانة السنوية لنظام سيمفوني تجديد TB/22697/2016 2

91,870.500 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

حلبة البحرين الدولية

صفحة 3 من 10

عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,167,845.000 GULF HOTELS GROUP - GULF 
HOTEL

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار خدمات الضيافه والتموين لحلبه البحرين   مناقصة BIC/18/2019 1

1,167,845.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة البحرين لإلستثمار العقاري
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # اعالقط الموضوع النوع رقم المناقصة #

390,670.537 AHQ HOLDING COMPANY W.L.L. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  جار مقر جديد لشركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة البحرينالعقارياستئ - 
 لالستثمار 

يجار مع مبنى آركبيتا عقد اإل- 

تجديد TB/18660/2014 1

93,684.014 ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

أعمال تحضيرية  –شرق" الكائن في منطقة المحرق  –مشروع تطوير "سعادة 
للموقع

مناقصة EDAMAH/ES/109/2019 2

4,562.250 SECURI CORE S.P.C. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار خدمات األمن والسالمة بمنطقة بالج الجزائرتوفير  أمر تغييري EDAMAH/PM/047/2019 3

488,916.801 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة بابكو للتزويد ش.ش.و.
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

172,475.000 KARTEC SERVICES 1 النفط يدلتزوتوفير أعمال الصيانة الكهربائية لمحطات الوقود التابعة لشركة بابكو ل مناقصة TB20001 1

172,475.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة تطوير للبترول
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

7,267.000 CROWN INDUSTRIES 1 المواد والمعدات PROVISION OF WASTE RECYCLING SERVICES تمديد TB/28349/2020 1

648,919.000 NATIONAL OILWELL VARCO 
BAHRAIN 

1 النفط PROVISION OF CORE CUTTING SERVICES -
RFP/TATWEER/251/2019

مناقصة TP-332-2018 2

310,681.000 WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL

1 المواد والمعدات خدمات عوازل لآلبار ذو الحفر المغلفة و الغير مغلفة تجديد RFP/Tatweer/37/2017 3

849,075.000 GATES E&S BAHRAIN WLL 1 المواد والمعدات توفير خدمات متكاملة إلمدادات المياه تجديد RFP/Tatweer/48/2017 4

566,038.000 AL MANSOORI PETROLEUM 
SERVICES 

1 النفط DEEP PENETRATION TUBING CONVEYED 
PERFORATION ( TCP ) SERVICES

تجديد RFP/Tatweer/40/2017 5

1,830,189.000 AL MANSOORI WORKOVER 
SERVICES W.L.L

1 النفط PROVISION OF WORKOVER RINGS WITH 
ASSOCIATED EQUIPMENT AND SERVICE 

تجديد CO-262-2013 6

73,144.000 STREAM-FLO INDUSTRIES LTD (SFI) 1 النفط CALL-OFF PURCHASE AGREEMENT FOR SUPPLY 
STREAM-FLO PARE

تجديد PA-409-2015 7
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صفحة 4 من 10

150,943.000 NATIONAL OILWELL VARCO 
BAHRAIN 

1 النفط الطرد المركزي وخدمات محطات الطين السائل ألنشطة النفط والغاز تأجير تجديد RFP/Tatweer/34/2017 8

8,962,264.000 SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 النفط PROVISION OF CEMENTING AND REMEDIAL 
CEMENTING STIMULATION SERVICES

تجديد TB/28334/2020 9

600,000.000 ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير صهاريج شفط تجديد RFP/Tatweer/43/2017 10

653,490.500 TECHNO-LINE TRADING & 
SERVICES

1 المواد والمعدات GENERIC VALVES  توريد انواع مختلفه من مناقصة TP-426-2019 11

14,652,010.500 جموع الترسيات بالدينار البحريني:م

شركة مطار البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

3,072,944.000 DHL INTERNATIONAL 1 مشاريع المطار ACQUISITION OF BAHRAIN INTERNATIONAL 
AIRPORT DEVELOPMENT COMPANY (BIADCO) 

ASSETS

مناقصة TB/26738/2019 1

678,321.000 LSS TECHNOLOGIES 1 مشاريع المطار منية ة االتوفير خدمات الدعم والصيانة لالجهزة التقنية وانظمة الحماية و االنظم
بمطار البحرين الدولي

مناقصة BAC/302/2019 2

87,300.000 PROJACS INTERNATIONAL CO 1 نشاءات واالستشارات اإل
الهندسية

تعيين شركة خدمات استشارية لحساب التكلفة لمشروع اعادة تأهيل المبنى 
الرئيسي لشؤون الطيران المدني

مناقصة BAC/303/2019 3

3,838,565.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة ممتلكات البحرين القابضة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,048,000.000 MCKINSEY & CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار المرحلة  - المراجعة االستراتيجية لألعمال االستثمارية والتشغيلية لشركة ممتلكات
األولى

أمر تغييري TC/0023/2019 1

1,048,000.000 ات بالدينار البحريني:مجموع الترسي

شركة نفط البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

363,555.000 AQUA CHEM TRADING 1 النفط SUPPLY OF METHYDIETHANOLAMINE (MDEA) AND 
DIETHANOLAMINE (DEA) (TSD)

مناقصة Q194000020 (53) 1

USD 180,000.000 68,040.000* MARSH LTD 1 النفط الغطاء التأميني للشركة تجديد T070177 A 2

4,580.000 BAHRAIN KUWAIT INSURANCE CO 1 النفط الغطاء التأميني للشركة تجديد T070177 A 3

47,000.000 INOBITS ME FZ 1 النفط MAINTENANCE AND SUPPORT SERVICES FOR K2 
BLACKPEARL AND SMARTFORMS WORKFLOW 

SOFTWARE 

تجديد TB/28372/2020 4

صفحة 5 من 10

75,000.000 DELOITTE & TOUCHE-MIDDLE EAST 1 النفط 2023الي  2020توفير خدمات تعيين مدققين خارجيين للفتره من  مناقصة T13493(24) 5

11,400.000 NATIONAL BANK OF BAHRAIN B.S.C 1 النفط LICENSE TO INSTALL AND OPERATE A DRIVE 
THROUGH AUTOMATIC TELLER MACHINE ATM AT 

HAMAD TOWN STATION 

تجديد t140099(24) 6

181,400.000 INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT.

1 النفط تقديم خدمات التنظيفات في مستشفى العوالي مناقصة T180150 (19) 7

10,700.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 النفط ( سنوات3تقديم برمجيات فييم المتكاملة بعقد دعم وصيانة لمدة ثالث ) أمر تغييري T180080 )ITD( 8

USD 900,500.000 340,389.000* ASPEN TECHNOLOGY INC 1 النفط PROVISION OF HYSIS SOFTWARE LICENCE AND 
SOFTWARE MAINTENANCE & SUPPORT SERVICES

أمر تغييري T130188 9

1,102,064.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة هال بحرين للضيافة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

550,000.000 BAHRAIN AIRPORT SERVICES 
COMPANY BAS

1 مشاريع المطار خدمات التموين لقاعات هال بحرين في مطار البحرين الدولي تجديد RFP/HALA/01/2018 1

550,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شئون الجمارك
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

59,577.000 INTERNATIONAL AGENCIES CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار التعاقد مع شركة انتركول لصيانة أجهزة الكشف باألشعة تجديد TB/24063/2017 1

59,577.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

طيران الخليج
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع لموضوعا النوع رقم المناقصة #

USD 10,529.000 3,979.962* MESSIER GOODRICH 1 الطيران A321NEO- MAIN WHEEL AND CARBON SUPPLY 
AGREEMENT

مناقصة TB/27091/2019 1

112,558.000 IGA AUTHORITIES 1 الطيران RENEWAL OF AIRPORT OFFICE LEASE AGREEMENT 
AT YANI HAVALIMANI INTERNATIONAL AIRPORT

تجديد TB/28339/2020 2

33,740.000 THE RAVIZ KADAVU RESORT 1 الطيران CREW HOTEL ACCOMMODATION IN CALICUT (CCJ), 
INDIA

تجديد TB/27121/2019 3

1,610,344.000 SWISSPORT OMAN SERVICES GHA 1 الطيران APPOINTMENT OF GROUND HANDLING AGENT 
(GHA) AT MUSCAT INTERNATIONAL AIRPORT (MCT)

مناقصة 19-06-1991-BTB 4

49,117.000 UNITED AIRPORT GEORGIA LLC 1 الطيران AVIATION SERVICES AT TBILISI INTERNATIONAL 
AIRPORT

تجديد TB/23511/2017 5

1,529,711.000 SWISSPORT INTERNATIONAL 1 الطيران GROUND HANDLING SERVICES AT EL QASSIM 
INTERNATIONAL AIRPORT

مناقصة TB/28088/2019 6
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صفحة 6 من 10

53,661.000 ALMOAYYED INTERIORS 1 المواد والمعدات توريد وتركيب أثاث مصّمم لقاعة الصقر الذهبي لشركة طيران الخليج مناقصة 19-02-1931-BTB 7

157,096.000 ROYAL JORDANIAN AIRLINES 1 الطيران RFT FOR AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT, LINE 
MAINTENANCE AT BUGDAD INTERNATIONAL 

AIRPORT BAGDAD (BGW) - IRAQ

تجديد 16-10-1628-BTB 8

10,439.000 GENERAL AUTHORITY OF CIVIL 
AVIATION

1 الطيران RENEWAL OF AIRPORT OFFICE LEASE AGREEMENT 
AT KING ABDULAZIZ INTERNATIONAL AIRPORT -

JEDDAH

تجديد TB/24101/2017 9

17,797.000 HAWK INTEGRATED SERVICES 
LIMITED 

1 الطيران RENEWAL O BUGGY HAWK INTEGRATED SERVICES 
LTD AGREEMENT AT LONDON HEATHOW 

INTENATIONAL AIPORT (LHR)

تجديد TB/28432/2020 10

344,647.000 EGYPT AIR 1 الطيران GROUND HANDLING SERVICES AT CAIRO 
INTERNATIONAL AIRPORT (BELOW THE WING RAMP 

HANDLING ONLY)

تجديد TB/18977/2014 11

3,923,089.962 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

مجلس التنمية األقتصادية
عمالت أخرى ينار بحرينيد العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

20,375.040 GULF HOTELS GROUP - GULF 
HOTEL

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار 2020حجز فنادق خمسة نجوم لضيوف سباق الفورميال وان  مناقصة RFP/11-2019/015 1

20,375.040 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

معهد اإلدارة العامة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

22,920.000 ALMOAYED DATA GROUP 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار مات لخد اإللكتروني الشامل طلب تجديد التعاقد مع شركة المؤيد لتطوير البرنامج
المعهد

تجديد TB/27248/2019 1

22,920.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة البحرين للثقافة واآلثار
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

EUR 183,000.000 89,853.000* LA BIENNALE DI VENEZIA 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار 2020المشاركة في معرض بينالي البندقية لعام  مناقصة TB/28311/2020 1

89,853.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة البحرين للسياحة و المعارض
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع عالنو رقم المناقصة #

73,500.000 PICO INTERNATIONAL 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 -موسكو  MIITمشروع إنشاء تصنيع تسليم وتفكيك منصة العرض لمعرض 
روسيا

مناقصة BTEA 147/2020 1

73,500.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة الكهرباء والماء

صفحة 7 من 10

ت أخرىعمال دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

32,061.000 YUSUF BIN AHMED KANOO CO. 1 المواد والمعدات تزويد وحدات نظام التحكم المتكامل في المحطات الفرعية لنقل الكهرباء مناقصة 2019-146-PP-ETD 1

64,560.000 CONSOLIDATED ENGINEERING 
COMPANY KHATIB AND ALAMI

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تزويد الهيئة بمطو ر تطبيقات لنظم المعلومات الجغرافية لمدة عامين مناقصة 2019-103-RP-GIS 2

44,935.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 المواد والمعدات SUPPLY AND INSTALLATION OF BLUECOAT SYSTEM مناقصة 2019-136-RP-ISD 3

59,979.000 CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS

1 المواد والمعدات تزويد قطع غيار لوحدات التحكم بمحطات نقل الكهرباء مناقصة 2019-075-PP-ETD 4

19,833.333 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار IBM SMART CLOUDتركيب تراخيص تزويد و تجديد 2017-043-RP-ISD 5

19,775.667 ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار سنوات 3مدة ل -تقديم خدمات إدارية لنظام المعلومات  تجديد 2016-185-RP-ISD 6

9,900.000 TRANSWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY 

1 نشاءاتاإل واالستشارات
الهندسية

SUPPLY OF 2 DESKTOP SUPPORT TECHNICIANS تجديد TB/28486/2020 7

28,820.000 CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS

1 المواد والمعدات تزويد قواطع حماية للمحطات الفرعية لنقل الكهرباء مناقصة 2019-138-PP-ETD 8

16,440.000 EBRAHIM KHALIL KANOO CO. 
B.S.C.CLOSED

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مدة لماء فحص وصيانة وإختبار الرافعات العلوية بمحطة سترة إلنتاج الكهرباء وال
عامين .

تجديد 2017-180-RP-EPD 9

47,620.000 PAN ARAB TRADING COMPANY 1 المواد والمعدات ة رأس ابو جرجورشراء مواد كيميائية لمحط مناقصة SP/NF/PT-167/10/2019 10

10,019.895 MOHAMMED JALAL CATERING 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار تزويد خدمة  تقديم األطعمة لموظفي الهيئة في مواقع مختلفة لمدة عامين أمر تغييري 2017-038-RM-FRSD 11

353,943.895 البحريني: مجموع الترسيات بالدينار

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

152,272.620 SEEF PROPERTIES B.S.C 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار لمحرقا -استئجار مكاتب كفرع الدارة بطاقة الهوية  دتجدي TB/19409/2014 1

39,660.600 SECURE ME 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير خدمات األمن و الحراسة تجديد iGA/2018/07 2

69,800.000 INTERNATIONAL TURNKEY 
SYSTEMS

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار BACKUP & RECOVERY SOLUTION تجديد CIO/2014/02 3

12,824.700 KANOO INFORMATION TECNOLOGY 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ترخيص برنامج المفتاح االلكتروني تجديد TB/28189/2020 4

48,007.050 INTERNATIONAL TURNKEY 
SYSTEMS

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 EMCVNXعقد صيانة وحدة التخزين العامة 
INTERNATIONAL TURNKEY SYSTEM-ITS

تجديد TB/26624/2019 5

صفحة 8 من 10

322,564.970 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة تنظيم االتصاالت
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

31,046.000 TUV SUD 1 رالخدمات والمزايدات واالستثما طاع توفير خدمات استشارية تتعلق بإعداد الئحة تنظيمية للفوترة والقياس بق
االتصاالت

مناقصة TRA/RFP/2019/069 1

31,046.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة تنظيم سوق العمل
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

259,182.720 TASHEELAT CAR LEASING CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار سنوات 4أستئجار مركبات خفيفة لهيئة تنظيم سوق العمل لمدة  مناقصة LMRA/2019/06 1

259,182.720 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة اإلسكان
عمالت أخرى دينار بحريني الفائز العطاء # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

184,082.940 TECHNICAL CONSTRUCTION CO 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

في موقع  A -` مقاولة AUطوابق نوع ` 10إنشاء عمارة سكنية واحدة مكونة من 
، في الحجيات939، مجمع رقم 225رقم 

أمر تغييري HP/25/15 1

180,385.842 M.A.Y AL MEZEAL CONSTRUCTION 
& SERVICES BSC(C)

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

في موقع  A -` مقاولة AUطوابق نوع ` 10إنشاء عمارة سكنية واحدة مكونة من 
، في الحجيات939، مجمع رقم 225رقم 

أمر تغييري HP/25/15 2

163,682.620 DOWN TOWN CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L

1 غير مصنف  646و  643، مجمع 128عمارات سكنية، موقع  10أعمال البنية التحتية لعدد  
في منطقة هورة سند.

أمر تغييري HP/03/10 3

230,103.000 ZAYANI TRAD. 1 غير مصنف لفة إعادة عزل تسرب المياه ألسطح الوحدات والعمارات السكنية في مناطق مخت
المملكةمن 

أمر تغييري HP/02/10 4

758,254.402 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

14,799.960 CLEANCO W.L.L 1 واالستثمارالخدمات والمزايدات  خدمات النظافة تمديد TB/27966/2019 1

91,862.176 BURJ MUSHRAF CONTRACTING CO. 
W.L.L

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مناقصة تجميل واجهه المرفأ المالي مناقصة MUN/CMS/19/2019 2

USD 136,478.120 51,588.729* ORACLE MIDDLE EAST 1 مزايدات واالستثمارالخدمات وال ORACLEشراء تراخيص صيانة برنامج  مناقصة TB/22181/2016 3

23,850.000 SECURITY SOLUTIONS CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توريد حراس أمن لبلدية المحرق تجديد TB/28363/2020 4

3,724.800 ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST

1 مات والمزايدات واالستثمارالخد مساعدين 8سائقين مركبات ثقيلة و  8تمديد عقد توفير  أمر تغييري CM/INT/08/2019 5
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صفحة 8 من 10

322,564.970 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة تنظيم االتصاالت
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

31,046.000 TUV SUD 1 رالخدمات والمزايدات واالستثما طاع توفير خدمات استشارية تتعلق بإعداد الئحة تنظيمية للفوترة والقياس بق
االتصاالت

مناقصة TRA/RFP/2019/069 1

31,046.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة تنظيم سوق العمل
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

259,182.720 TASHEELAT CAR LEASING CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار سنوات 4أستئجار مركبات خفيفة لهيئة تنظيم سوق العمل لمدة  مناقصة LMRA/2019/06 1

259,182.720 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة اإلسكان
عمالت أخرى دينار بحريني الفائز العطاء # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

184,082.940 TECHNICAL CONSTRUCTION CO 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

في موقع  A -` مقاولة AUطوابق نوع ` 10إنشاء عمارة سكنية واحدة مكونة من 
، في الحجيات939، مجمع رقم 225رقم 

أمر تغييري HP/25/15 1

180,385.842 M.A.Y AL MEZEAL CONSTRUCTION 
& SERVICES BSC(C)

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

في موقع  A -` مقاولة AUطوابق نوع ` 10إنشاء عمارة سكنية واحدة مكونة من 
، في الحجيات939، مجمع رقم 225رقم 

أمر تغييري HP/25/15 2

163,682.620 DOWN TOWN CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L

1 غير مصنف  646و  643، مجمع 128عمارات سكنية، موقع  10أعمال البنية التحتية لعدد  
في منطقة هورة سند.

أمر تغييري HP/03/10 3

230,103.000 ZAYANI TRAD. 1 غير مصنف لفة إعادة عزل تسرب المياه ألسطح الوحدات والعمارات السكنية في مناطق مخت
المملكةمن 

أمر تغييري HP/02/10 4

758,254.402 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

14,799.960 CLEANCO W.L.L 1 واالستثمارالخدمات والمزايدات  خدمات النظافة تمديد TB/27966/2019 1

91,862.176 BURJ MUSHRAF CONTRACTING CO. 
W.L.L

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مناقصة تجميل واجهه المرفأ المالي مناقصة MUN/CMS/19/2019 2

USD 136,478.120 51,588.729* ORACLE MIDDLE EAST 1 مزايدات واالستثمارالخدمات وال ORACLEشراء تراخيص صيانة برنامج  مناقصة TB/22181/2016 3

23,850.000 SECURITY SOLUTIONS CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار توريد حراس أمن لبلدية المحرق تجديد TB/28363/2020 4

3,724.800 ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST

1 مات والمزايدات واالستثمارالخد مساعدين 8سائقين مركبات ثقيلة و  8تمديد عقد توفير  أمر تغييري CM/INT/08/2019 5

صفحة 9 من 10

118,131.300 شركة ورشة البحرين  1 المواد والمعدات شراء محرقة جديدة الستخدام المحجر الطبي مناقصة MUN/AG/46/2019 6

9,109.800 ARADOS CAR HIRING 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار خدمة تأجير سيارات وصهاريج لبلدية المحرق تجديد TB/27834/2019 7

15,044.400 KANOO VEHICLE LEASING 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار خدمة تأجير سيارات وصهاريج لبلدية المحرق تجديد TB/27834/2019 8

58,150.000 BAHRAIN MEDIA 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار جنوبية( من نوع موبيز ببلدية المنطقة ال27مزايدة تأجير مواقع إعالنية عدد ) مناقصة MUN/SAM/A20/2019 9

2,004,041.235 AZMEEL CONTRACTING COMPANY 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 مدنيةاألعمال ال  -المرحلة االولى  مشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري
ولتكيلوف 220التحضيرية إلنشاء ممرات الخدمات الالزمة لمد خطوط الكهرباء 

مناقصة RDS -19/0013 10

44,970.000 GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST.

1 المواد والمعدات اشد رظام الري لنادي مقاولة أعمال الصيانة لمدة سنتين للمسطحات الخضراء ون
للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الصخير

مناقصة BMD-19/0016 11

34,182.750 SARAYA CONTRACTORS CO 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

المنامة –اعمال تغيير أبواب و شبابيك االلومنيوم لمبنى وزارة الخارجية  أمر تغييري SPO/221/19 12

121,500.000 السيدة/ جليلة السيد جعفر أحمد 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار استئجار مبنى للمجلس البلدي لبلدية المنامة تجديد TB/9260/2009 1

27,000.000 BLUE SCAPE CIVIL & ELECTRO-
MECHANICAL SERVOCES

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

شعبي بمدينة عيسىادارة المحالت الجديدة بالسوق ال مزايدة MAM/4/2014 2

2,617,955.150 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة الصحة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

119,788.650 WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 المواد والمعدات REPLACE AKU RO SYSTEM @ SMC مناقصة MOH/117/2019 1

67,830.000 ALMOAYYED CLEANING & 
MAINTENANCE W.L.L

1

162,225.000 CLEANCO W.L.L 2

92,100.000 AL ASTATALAL CLEANING & 
MAINTENANCE

3

600,930.000 QUICK ZEBRA SERVICES 4

756,795.000 ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST

5

1,679,880 المجموع )د.ب.(:

الخدمات والمزايدات واالستثمار توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة مناقصة MOH/118/2019 2

82,687.500 DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

هدم وإعادة بناء السور الخارجي لمركز البديع الصحي ناقصةم MOH/133/2018 3

40,317.480 ALJISHI EST. W.L.L 1 المواد والمعدات أمر تغييري الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون GHC-41/2019 4
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صفحة 10 من 10

745,922.520 BAHRAIN PHARMACY & GENERAL 
STORE

1 المواد والمعدات أمر تغييري اقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاونالشراء الموحد لمن GHC-41/2019 5

567.000 NASSER PHARMACY 1 المواد والمعدات أمر تغييري الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون GHC-41/2019 6

990,401.580 WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 المواد والمعدات أمر تغييري الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون GHC-41/2019 7

473,977.980 YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 المواد والمعدات أمر تغييري الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون GHC-41/2019 8

12,000.000 BAHRAIN WASTE TRATMENT 
COMPANY WLL

1 المواد والمعدات تعاقف ف للالموافقة على طلب تجديد العقود التي ال تتجاوز القيمة التراكمية السق
/ خدمات نقل المخلفات الطبية الخطرة من  395/2017عقد رقم  -الداخلي

المواقع الصحية غلى وحدة المعالجة

تجديد TB/26839/2019 9

4,145,542.710 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

121,120.000 SILAH GULF W L L 1 المواد والمعدات  بوزارة 998ز االتصاالت و خدمة خط نجدة ومساندة الطفل توفير خدمات مرك
العمل والتنمية االجتماعية

مناقصة E046/2019 1

66,600.000 SECURITY SOLUTIONS CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار ةجتماعياال توفير حراس أمن مدنيين لحراسة المباني التابعة لوزارة العمل والتنمية تجديد MOSD/RFP/2016-22 2

187,720.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة المالية واالقتصاد الوطني
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

24,208.800 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار صيانة خوادم النظام المالي المركزي تجديد TB/28362/2020 1

24,208.800 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة شئون اإلعالم
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

39,274.200 ARADOS CAR HIRING 1 ايدات واالستثمارالخدمات والمز 2017 -مناقصات المركبات المستأجرة  تجديد MIA/20/2016 1

39,274.200 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

* مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.



العدد: 3468 – الخميس 23 أبريل 2020

27

الدعوى رقم: 2019/10

اإعالن بالئحة دعوى وبقرار ت�سكيل هيئة ت�سوية النزاع وبموعد جل�سة اأمام الهيئة

المدعي: الم�شرف الخليجي التجاري �س.م.ب )�شجل تجاري رقم 55133(.

وكيله: المحامي اأ�شامة اأنور.

عنوان وكيله: مكتب 84، بناية 254، طريق 2007، مجمع 320، الحورة، مملكة البحرين.

المدعى عليها االأولى: مجموعة كواليتي الدولية – �شركة قاب�شة قطرية. 

المدعى عليها الثانية: �شركة كواليتي لالأغذية والخدمات ذ.م.م )�شجل تجاري رقم 24915( 

�شركة قطرية.

المدعى عليه الثالث: ال�شيخ جا�شم ثامر عي�شى ثامر اآل ثاني )رقم �شخ�شي 27763401085(.

المدعـــى عليـــه الرابـــع: ال�شيـــخ جا�شـــم �شلمـــان جا�شـــم محمـــد اآل ثانـــي )رقـــم �شخ�شـــي 

.)28463403829

المدعى عليها الخام�سة: نورا اذعار ح�شر المظافره الهاجري )رقم �شخ�شي 27763401592(.

)Z2688278 المدعى عليها ال�ساد�سة: اأولكارا �شم�س الدين عبداهلل كونى )جواز �شفر هندي

عنوانهـــم: محـــل 56 - المعمورة - �شارع 340 – طريق �شلـــوى – ملك: دار ال�شالم للعقارات – 

الدوحة – قطر.

الطلبات في الئحة الدعوى:

اأواًل: اأ�شليا باإلزام المدعـــى عليهم جميعًا مجتمعين ومنفردين بالت�شامن والت�شامم باأن يوؤدوا 

للمدعـــي مبلغًا مقداره  4،080،715،292 دينارًا )اأربعة ماليين وثمانون األفًا و�شبعمائة وخم�شة 

ع�شـــر دينـــارًا ومائتان واثنـــان وت�شعون فل�شًا( وهو عبـــارة عن المبالغ الممنوحـــة للمدعى عليها 

الثانيـــة بموجب عقود  المرابحة المو�شح بيانها فى هذه الالئحة م�شافة اإليها الفوائد التفاقية 

حتـــى تاريـــخ 2019/2/21، وذلك بعد اأن تـــم خ�شم ما �شددته المدعى عليهـــا الثانية من قيمة 

القر�ـــس والذى اأو�شحناه �شلفـــًا، واإلزامهم بالفائـــدة القانونيه بواقع 10% مـــن تاريخ المطالبة 

وحتى ال�شداد التام، مع اإلزامهم بالم�شروفات ومقابل اأتعاب المحاماة.

ثانياً: واحتياطيًا بف�شخ عقد المرابحة الموؤرخ في 2017/11/9 والمعدل بتاريخ 2017/12/26، 

واإلـــزام المدعى عليهم بالت�شامن والت�شامم باأن يوؤدوا للمدعي مبلغًا مقداره  4،080،715،292 

دينـــارًا )اأربعـــة ماليين وثمانون األفـــًا و�شبعمائة وخم�شة ع�شـــر دينارًا ومائتـــان واثنان وت�شعون 

ح  فل�شًا( وهو عبارة عن المبالغ الممنوحة للمدعى عليها الثانية بموجب عقدي المرابحة المو�شَّ

بيانهـــا فـــي هذه الالئحة م�شافة اإليها الفوائد التفاقية حتـــى تاريخ 2019/2/21 وذلك بعد اأن 

ـح بيانه ب�شدر هذه الالئحة  تم خ�شم ما �شددته المدعى عليها الثانية من قيمة القر�س المو�شَّ

والفائـــدة بواقع 10% من تاريخ المطالبة وحتى ال�شداد التام، مع اإلزامهم بالم�شروفات ومقابل 

اأتعاب المحاماة.

اإعالنات غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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قرار ت�سكيل هيئة ت�سوية النزاع رقم )28/ل40( ل�سنة 2019

ل هيئة ت�شوية النزاع يف الدعوى رقم 2019/10/غرفة من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم: ُت�شكَّ

1. القا�شي عبدالرحمن ال�شيد محمد المعال )رئي�ًشا(.

2. القا�شي خالد ح�شن عجاجي )ع�شًوا(.

3. الأ�شتاذة اأمينة العني�شي )ع�شًوا(.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم املذكورين اآنفًا بطلبات لئحة الدعوى 

ر عقدها يوم الربعاء املوافق 13 مايو 2020  اأمام الهيئة واملقرَّ رقم 2019/10 ومبوعد جل�شة 

ال�شاعة 12:00 ظهًرا، مبقر الغرفة وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة رقم 1، الطابق الثالث، 

مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين، 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�سوية املنازعات
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الدعوى رقم: 2019/11

اإعالن بالئحة دعوى وبقرار ت�سكيل هيئة ت�سوية النزاع وبموعد جل�سة اأمام الهيئة

المدعي: الم�شرف العالمي �س.م.ب مقفلة )�شجل تجاري رقم 65708-1(.

وكيله: المحامي حاتم �شريف الزعبي.

عنـــوان وكيلـــه: برج الم�شرف العالمي الطابق 16 بنايـــة 1411 �شارع 4626 مجمع 346 منطقة 

مرفاأ البحرين المالي، مملكة البحرين.

المدعى عليه: عبدالمح�شن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الثنيان.

عنوانـــه: فيـــال رقم 764، �شـــارع الملك عبدالعزيـــز، �شاحية المرجان، جـــدة، المملكة العربية 

ال�شعودية. 

الطلبات في الئحة الدعوى:

1. ب�شفـــة م�شتعجلـــة باإيقاع الحجز التحفظي على اأ�شهم وح�ش�ـــس المدعى عليه في ال�شركات 

الم�شجلة في مملكة البحرين، والكتابة اإلى وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة لو�شع �شارة 

القْيـد بالحجز على الأ�شهم في �شجالتها.

2. باإلـــزام المدعى عليه باأن ي�شدد للمدعي مبلغ 7،468،222 رياًل �شعوديًا اأو ما يعادله بالدينار 

البحريني 746،822/200 دينارًا بحرينيًا.

3. اإلـــزام المدعى عليه بالفائدة بواقـــع 9% من تاريخ الحكم في الدعوى رقم 2015/9 الحا�شل 

في 2016/3/3 وحتى ال�شداد التام.

4. اإلزام المدعي عليه بالر�شوم والم�شروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

قرار ت�سكيل هيئة ت�سوية النزاع رقم )2/ل40( ل�سنة 2020

ل هيئة ت�شوية النزاع يف الدعوى رقم 2019/11/غرفة من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم: ُت�شكَّ

1. القا�شي عبدالرحمن ال�شيد محمد المعال )رئي�ًشا(.

2. القا�شي خالد ح�شن عجاجي )ع�شًوا(.

3. الأ�شتاذ زكريا �شلطان العبا�شي )ع�شًوا(.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليه املذكور اأعاله بطلبات لئحة الدعوى 

 2020 مايو   6 املوافق  الربعاء  يوم  عقدها  ر  واملقرَّ الهيئة  اأمام  جل�شة  ومبوعد   2019/11 رقم 

الطابق   ،1 رقم  القاعة  بالزا،  البارك  بناية  وعنوانها:  الغرفة  مبقر  �شباحَا،   11:30 ال�شاعة 

الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين، وذلك عماًل 

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

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

)30( ل�شنة 2009 ، ليعلم.

     

  مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )336( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

رقم 85867-1، طالبين  القيد  بموجب  الم�شجلة  العقارية ذ.م.م(،  الم�شماة )مداد  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250،000 دينار  ال�شخ�س  اإلى �شركة  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير 

بحريني، وت�شجل با�شم �شركة )عبدالحميد وعبدالغفار الكوهجي القاب�شة ذ.م.م(.

اإعالن رقم )337( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شماة )بينيفيك للخدمات الموحدة بو�شكو �س.�س.و(،  الواحد  ال�شخ�س  ناز لخكر خان كاظم، مالك �شركة 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  ال�شركة  تحويل  طالبا   ،1-112886 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

زائي،  يو�شف  �شاه  ياقوت  �شاه  �شادق  زيب  خان  في�شل  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار   1،000 مقداره 

.MUHAMMAD EBRAHIM NISARواإبراهيم محمد علي �شيد اأحمد، و

  

اإعالن رقم )338( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

�س.�س.و(،  للبال�شتيك  بوليفورمز  )دلمون  الم�شماة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  بــدر،  عبدعلي  عبدالنبي 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  ال�شركة  تحويل  طالبا   ،1-116794 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
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مقداره 10،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأمير عبدالنبي عبدعلي بدر، وعي�شى اإ�شماعيل اإبراهيم 

العو�شي.   

 

اإعالن رقم )339( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )الرابية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 90253-1، طالبين 

�شركة  با�شم  وت�شجل  دينار بحريني،  وبراأ�شمال مقداره 250،000  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  ال�شركة  تحويل 

)عبدالحميد وعبدالغفار الكوهجي القاب�شة ذ.م.م(. 

اإعالن رقم )340( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )موؤ�ش�شة جعفر حيدر رويان المحدودة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

21، طالبين تحويل فرعي ال�شركة رقمي 24 و25 المدرَجين تحت م�شمى )�شيدلية الوطنية( اإلى موؤ�ش�شة فردية 

قائمة بذاتها، وت�شجل با�شم ال�شيد/ محمد خليل جعفر حيدر رويان.

 

اإعالن رقم )341( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )كناز القدم لال�شتثمار العقاري ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

66935، طالبين تحويل ال�شركة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 5،000 دينار بحريني، وت�شجل 

با�شم �شركة )اإيه اإ�س بي بي لالأعمال القاب�شة ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 82768.

اإعالن رقم )342( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة

اإليه مكتب المحامية  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
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مها جابر، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )عبداهلل الكوهجي و�شركاه 

ذات  �شركة  اإلى  ال�شركة  تحويل  طالبين   ،1-71162 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �ــس.م.ب  القاب�شة 

اآل  اإبراهيم  با�شم كل من: ليلى عثمان  وت�شجل  وبراأ�شمال مقداره 250،000 دينار بحريني،  م�شئولية محدودة، 

محمود، وعبداهلل عبدالجبار محمود الكوهجي.

اإعالن رقم )343( ل�سنة 2020

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 

اإن�شتلر�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 105638، طالبين  ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )اأي تي 

 MUHAMMAD ZAIN :تحويل ال�شركة اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 200 دينار، وت�شجل با�شم كل من

.HUSSAN ARAو ،MUHAMMAD EBRAHIM AHMED و ،MUHAMMAD FAISAL AHMED و ،AHMED

     

اإعالن رقم )344( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة

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

مها جابر، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )محمود الكوهجي و�شركاه 

ذات  �شركة  اإلى  ال�شركة  تحويل  طالبين   ،1-71140 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  المقفلة(  �ــس.م.ب  القاب�شة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: رنا علي يو�شف الخميري، 

ومحمود عبدالجبار محمود الكوهجي.

اإعالن رقم )345( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب المحامية مها 

جابر، نيابة عن ال�شادة موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )عبدالحميد الكوهجي 

و�شركاه القاب�شة �س.م.ب المقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 71197-1، طالبين تحويل ال�شركة اإلى �شركة 

را�شد محمد  كل من: نبيلة  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  وبراأ�شمال مقداره 250،000  م�شئولية محدودة،  ذات 

الكوهجي، وعبدالحميد عبدالجبار محمود الكوهجي.
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اإعالن رقم )346( ل�سنة 2020

ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال �سركة 

)البحرين ل�سحب االأملنيوم �ض�م�ب� مقفلة(

 

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

الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )البحرين ل�شحب الألمنيوم �س.م.ب. مقفلة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 5226-1، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 14،067،900 اإلى 13،507،217.  

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 )347( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

مر�شي عبدالحميد البدري، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )اأطلنطا لتنمية واإدارة الأعمال �س.�س.و(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 107340-1، طالبا تحويل ال�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، ا�شمها التجاري 

�شركة )�شي�شديف لتنمية واإدارة الأعمال ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

عزالدين مر�شي عبدالحميد البدري، و�شارة �شعيد محمد يا�شين، وبليغ محمد عبده را�شد، والح�شينى جاب اهلل 

اإبراهيم عقرب.       

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 )348( ل�سنة 2020

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

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

ويراي، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )يا�س للخدمات الإدارية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

134723-3، طالبة تحويل الفرع الثالث من ال�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000  

 AIRA BUENAVENTURA و   ،CATHERINE TOLENTINO VIRAY من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار 

                                                                                           . FADERON
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اإعالن رقم )349( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية عامة معفاة  

اإىل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة قاب�سة

وتخفي�ض راأ�سمالها وتغيري ا�سمها التجاري

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شركة الم�شاهمة 

رقم 9720،  القيد  بموجب  الم�شجلة  للمال(،  الخليجية  )المجموعة  ا�شم  تحمل  التي  المعفاة  العامة  البحرينية 

طالبين تحويل ال�شركة اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة قاب�شة، ا�شمها التجاري )�شركة المجموعة الخليجية 

وتخفي�س   ،)GULF MONETARY GROUP HOLDING B.S.C CLOSED مقفلة  �س.م.ب  القاب�شة  للمال 

راأ�شمالها ال�شادر والمدفوع البالغ 160،000،000  دولر اأمريكي اإلى 48،000،000 دولر اأمريكي.     

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 )350( ل�سنة 2020

ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال

�سركة )بنك االأ�سرة �ض�م�ب مقفلة(

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �ــس.م.ب  الأ�شرة  )بنك  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

72929-1، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 5،000،000 دينار بحريني اإلى 2،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 )351( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من 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 

محمد علي زاير عبا�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )جا�شم محمد ل�شيانة الحديد(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم  58655-8، طالبًا تحويل الفرع الثامن من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وت�شجل با�شم 

 .BIJU YESODHARANو ،VINOD YESODHARAN كل من: جا�شم محمد علي زاير عبا�س، و
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اإعالن رقم )352( ل�سنة 2020

ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال

�سركة )العرين القاب�سة �ض�م�ب مقفلة(

 

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

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

54045-1، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة الم�شرح به من 200،000،000 دينار بحريني( اإلى 10،000،000 

دينار بحريني، وتخفي�س راأ�س المال ال�شادر والمدفوع من 48،444،500 دينار بحريني اإلى 1،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 )353( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

ال�شخ�س الواحد الم�شماة )بيرفكت ورلد لالإن�شاء �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 65384، طالبًا تحويل 

ال�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وت�شجل با�شم كل من: قا�شم اأحمد علي علي فردان، و فاطمة عبداهلل 

 .BOURU KHANNU IBRAHIM جعفر محمد علي اآل �شيف، و

اإعالن رقم )354( ل�سنة 2020

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/ �شند�س 

ها�شم ال�شيد اأمين العلوي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )�شالون �شتار لفي�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

84099-1، طالبة تحويل الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 دينار بحريني، 

وت�شجل با�شم كل من: �شند�س ها�شم ال�شيد اأمين العلوي، وخولة ال�شيد اإ�شماعيل باقر العلوي.

اإعالن رقم )355( ل�سنة 2020

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/ فاطمة 
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عي�شى عبداهلل،  مالكة الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )�شم�س المدينة �شوبر ماركت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

96173-8، طالبة تحويل الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 دينار بحريني، 

 LATHEEF KANDOTH وت�شجل با�شم كل من: محمود عي�شى عبداهلل عي�شى �شكاكاوي، و فاطمة عي�شى عبداهلل، و

.MUHAMMED ASLAMو ،SHAREEF POTTAN KANDIYIL و ،KUNIYIL

اإعالن رقم )356( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ت�سامن 

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اإك�شن وانج مالك 

�شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )جولدن بيلت لإدارة الأعمال �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 118568-

1، طالبا تحويل ال�شركة اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإك�شن 

.JINGFENG QIAO وانج، و

       

اإعالن رقم )357( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل فرع من موؤ�س�سة فردية

 

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

القيد رقم  60271،  الم�شجلة بموجب  للمقاولت ذ.م.م(،  الم�شماة )فورت�شن هومز  الم�شئولية المحدودة  ذات 

لل�شيد/  المملوكة  رقم 73267،  القيد  بموجب  الم�شجلة  الفردية  الموؤ�ش�شة  فرع من  اإلى  ال�شركة  تحويل  طالبين 

عبدالعزيز محمد خليفة الماجد.

اإعالن رقم )358( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

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

خمي�س محمد علي يو�شف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )المالكية لمقاولت البناء(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 46353، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 5،000 دينار بحريني.

اإعالن رقم )359( ل�سنة 2020

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/ هاجر 
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العامة(،  للتجارة  الزعيم  وركن  للمع�شالت  )الزعيم  الم�شماة  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  العديني،  محمد  على 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  تحويلها  طالبة   ،3-122434 ورقم   1-122434 رقم  القيد  بموجب  الم�شجل فرعاها 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: هاجر على محمد العديني، وزياد عبده 

�شعيد العمري.

اإعالن رقم )360( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل فرعني مبوؤ�س�سة فردية قائمة

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

ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )العمدة الم�شرية للمواد الغذائية واللحوم ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 65128، طالبين تحويل الفرع الثالث من ال�شركة الم�شمى )كافتيريا العمدة الم�شرية( والفرع الرابع من 

ال�شركة الم�شمى )مخبز العمدة الم�شرية( اإلى الموؤ�ش�شة الفردية القائمة الم�شماة )اأ�شواق عمدة الم�شريين(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم  134902، والمملوكة لل�شيدة/ حمديه كامل محمد ح�شين.

 اإعالن رقم )361( ل�سنة 2020

ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال �سركة 

)بنك ون لال�ستثمار �ض�م�ب مقفلة(

وتغيري ا�سم التجاري

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه توما�س و�شركاوؤه، 

نيابة عن ا�شحاب ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )بنك جلف ون �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 62199-1، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 400،000،000 دولر اإلى 41،544،000 دولر، 

وتغيير ال�شم التجاري لل�شركة اإلى )جلف ون كابتل �س.م.ب مقفلة(.

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 )362( ل�سنة 2020

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/ �شارة 

القيد  بموجب  الم�شجلة  الديرة(،  )�شيدلية  الم�شماة  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  اأبوطالب،  اإ�شماعيل  اإمام  ح�شن 

رقم 79531، طالبة تحويل الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000 دينار بحريني، 
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وت�شجل با�شم كل من: �شارة ح�شن اإمام اإ�شماعيل اأبوطالب، وعبدالحليم غازي متولي الحنفي، وبهاء ح�شن اإمام 

اإ�شماعيل اأبوطالب.  

اإعالن رقم )363( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

القيد  الم�شجلة بموجب  المعدات(،  لتاأجير  الم�شماة )فيرتك�س  الفردية  الموؤ�ش�شة  يو�شف طالب، مالك  عبداهلل 

رقم 105942-1، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 دينار بحريني، 

وت�شجل با�شم ال�شيد/  غ�شان عبداهلل يو�شف طالب.    

اإعالن رقم )364( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

اإبراهيم اإم دي مفي�س الدين، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )اإبراهيم مفي�س الدين لت�شميم الأزياء 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  ال�شركة  تحويل  طالبًا   ،111659 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(، 

 MD وبراأ�شمال مقداره 2،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فيروز اأمين محمد اأمين اإبراهيم �شيخ، و

 .IBRAHIM MD MOFIZUDDIN

اإعالن رقم )365( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  عالية(،  لم�شات  )اأزيــاء  الم�شماة  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  قروف،  عبداهلل  �شعيد 

13113، طالبًا تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة �شركة 

)عالم البرهان التجارية ذ.م.م(، المملوكة لكل من: CHALIL MOOSA MOIDU، وحمزة �شعيد عبداهلل علي 

قروف. 
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اإعالن رقم )366( ل�سنة 2020

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 الم�شماة )العزب للتخزين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 122554-1، طالبين 

�شركة  من:   كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  ال�شركة  تحويل 

)العزب اإن اإ�س �شي اإنترنا�شيونال/ ت�شامن(، وب�شمة علي اأحمد محمود �شالمة من�شور.

اإعالن رقم )367( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

ال�شيد/ اإبراهيم اأحمد ح�شن مرهون، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )مجوهرات الوافية(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 85098، طالبين تحويل الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،400 دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: وفاء عبا�س اإبراهيم علي الدرازي، وفاطمة اإبراهيم اأحمد ح�شن علي مرهون، 

ونوف اإبراهيم اأحمد ح�شن علي مرهون، و محمد اإبراهيم اأحمد ح�شن علي مرهون، و علي اإبراهيم اأحمد ح�شن 

علي مرهون.

اإعالن رقم )368( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

عبداهلل عبدالرحمن ح�شن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )دومينيون العقارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

67512، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 50 دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم 

المالك نف�شه.

اإعالن رقم )369( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

خليل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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اإبراهيم محمد ال�شقاق(، الم�شجلة  اإبراهيم ال�شقاق، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )خليل  اإبراهيم محمد 

بموجب القيد رقم 42969، طالبا تحويل الفرع رقم 22 من الموؤ�ش�شة والم�شمى )مطعم النجم التركي(، والفرع 

23 منها والم�شمى )مطعم النجم التركي1( والفرع 33 والم�شمى اأي�شًا )مطعم النجم التركي( اإلى �شركة ذات 

اإبراهيم  خليل  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار   500 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية 

    .OLGA ABDULRAKHMAمحمد ابراهيم ال�شقاق، و

اإعالن رقم )370( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الدين، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )كابالن �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 95840، طالبة 

تحويل ال�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدود، وبراأ�شمال مقداره 10،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

�شايمة �شالح الدين، ومحمود اأحمد ميهار.

اإعالن رقم )371( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

محمد ح�شن اإبراهيم ال�شيبه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )خدمات ال�شيبه لل�شيارات(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 696، طالبًا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة والم�شمى )دار روز للزراعة والتجارة( اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شلمان ال�شيد 

محمد ح�شن اإبراهيم ال�شيبه، ومحمد اأمجد اأيمن الأعرج. 

اإعالن رقم )372( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل موؤ�س�سة فردية

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

مح�شن على محمد �شالح، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )البوابة ال�شحية للعالج بالخارج �س.�س.و(، 

رنا  ال�شيدة/  با�شم  وت�شجل  فردية،  موؤ�ش�شة  اإلى  ال�شركة  تحويل  طالبًا   ،117734 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

عبدالكريم مح�شن علي.
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اإعالن رقم )373( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

عارف ح�شين عبداهلل اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )بحرين واتر همر للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 126080، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اعتدال محمد اأحمد �شخاتره، ومجاهد عبدالرزاق محمد زيد الكيالني.     

اإعالن رقم )374( ل�سنة 2020

ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال �سركة

)امل�سرف اخلليجي التجاري �ض�م�ب(

 

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

الم�شاهمة البحرينية الم�شماة )الم�شرف الخليجي التجاري �س.م.ب(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-55133، 

طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 105،000،000 دينار بحريني الى 89،211،948 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 )375( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  فودز  )اأمالفي  الم�شماة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  فرهود،  �شامي 

دينار بحريني،  وبراأ�شمال مقداره 10،000  �شركة ذات م�شئولية محدودة،  اإلى  ال�شركة  104234، طالبًا تحويل 

وت�شجل با�شم كل من: و�شيم �شامي فرهود، ولطيفة عبدالحميد محمد الب�شتكي. 

اإعالن رقم )376( ل�سنة2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

�شامي فرهود، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )موتيفات اإيفنت�س اآند ميديا �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
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موتيفات  )�شركة  التجاري  ا�شمها  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  ال�شركة  تحويل  طالبًا   ،64662 رقم  القيد 

اإيفنت�س اآند ميديا ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 20،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: لطيفة عبدالحميد 

محمد الب�شتكي، وو�شيم �شامي فرهود. 

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 )377( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد 

 

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

المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة  ال�شركة  موؤ�ش�شي  عن  نيابة  ت�شامن(  و�شركاه/  حبيب  )جواد  المهنية  الت�شامن 

ال�شركة  تحويل  طالبًا   ،1-67130 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب  للمقاولت  )تامكون  الم�شماة 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 500،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم �شركة )الخليج للتعمير 

�س.م.ب.م(.

اإعالن رقم )378( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )جفير اأفنيو �شويت�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 86200-

1، طالبين تحويل ال�شركة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم 

�شركة )�شيتيز القاب�شة �س.�س.و(.     

اإعالن رقم )379( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  ال�شيارات(،  غيار  وقطع  لخدمات  )المكينة  الم�شماة  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اأحمد،  �شيف  اإبراهيم 

قائمة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  ال�شابع من  الفرع  تحويل  رقم 18511، طالبا  القيد  بموجب 

 SABUبذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: يو�شف اإبراهيم �شيف اأحمد، و

 .JOHN
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اإعالن رقم )380( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

للنجارة(،  �شترة  )ور�شة  الم�شماة  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عن  نيابة  وال�شت�شارات(،  المحا�شبية  للخدمات 

وبراأ�شمال مقداره  الواحد،  ال�شخ�س  اإلى �شركة  الموؤ�ش�شة  القيد رقم 7685-1، طالبًا تحويل  الم�شجلة بموجب 

5،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ ح�شين �شعيد علي ال�شفار.            

اإعالن رقم )381( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإىل موؤ�س�سة فردية 

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

 ،86850 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للكاميرات  �شنتر  )�شبارو  الم�شماة  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

طالبين تحويل ال�شركة اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم ال�شيد/ �شادق اأحمد علي رحمة، وتكليف ال�شيد/ محمد 

علي الوطني بمتابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )382( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  �س.�س.و(،  ال�شناعية  للت�شاميم  الأعمال  )ركن  الم�شماة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الم�شعبي، 

بموجب القيد رقم 97415-1، طالبًا تحويل ال�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ناجي ح�شين �شالح النجار، وعبده ح�شين �شالح النجار.   

اإعالن رقم )383( ل�سنة 2020

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 ال�شيد/ حيدر بن 

بموجب  الم�شجلة  علي(،  وكفتيريا جبل  الم�شماة )مطاعم  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  زكري،  بن  علي  بن  ح�شين 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة  الموؤ�ش�شة  الفرع رقم 17 من  الفرع تحويل  القيد رقم 108846، طالبًا 

بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة مطاعم وكفتيريا زيال ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 10،000 دينار بحريني، وت�شجل 
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 SIRAJUDDEEN NADAVILEDATHبا�شم كل من: حيدر بن ح�شين بن علي بن زكري، وم�شطفى بوثانبوريل، و

 .THAZHA KUNIYIL

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 )384( ل�سنة 2020

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 الم�شماة )غالب ردمان ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 105695، طالبين تحويل 

ال�شركة اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 20،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبدالرب علي مثنى 

الرقيمى، وغالب اأحمد محي الدين ردمان، ومنال عبدال�شتار عبدالجليل خالد.

اإعالن رقم )385( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

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

طالبين   ،2  -103734 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  كار(،  كال�شك  )كراج  الم�شماة  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

تحويل ال�شركة اإلى موؤ�ش�شة وت�شجل با�شم ال�شيد/ عقيل اأحمد عبدالح�شين �شلمان.  

اإعالن رقم )386( ل�سنة 2020

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 تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شميرة 

القيد  بموجب  الم�شجلة  للتجارة(،  عهود  )ق�شر  الم�شماة  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  محمد،  اأحمد  �شالح  علي 

رقم 81254، طالبة تحويل الفرع العا�شر من الموؤ�ش�شة  الم�شمى )اإك�شفنيتف للحلول الإدارية( اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة اإك�شفنيتف للحلول الإدارية ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 

.SADIA SULTANA 5،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شميره علي �شالح اأحمد محمد، و

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 )387( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )هوت كاب ل�شناعة الأكواب الورقية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

بحريني،  دينار   15،000 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  ال�شركة  تحويل  طالبين   ،1-113204

وت�شجل با�شم ال�شيد/ عبداهلل فليحان فالح مكيد الرويلي.      

اإعالن رقم )388( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع ب�سركة ال�سخ�ض الواحد 

 

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

والإك�ش�شوارات(،  الطبية  للمالب�س  �شروكي  )لمي  الم�شماة  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  العريبي،  �شلمان  جعفر 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 84024، طالبة تحويل الموؤ�ش�شة اإلى  فرع تب�شركة ال�شخ�س الواحد  الم�شماة )عماد 

غزاوي التجارية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 81625.

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 )389( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

عبدالح�شن محمد ح�شين، نيابة عن ال�شيدة/ مريم م�شلم جا�شم محمد علي متروك، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية 

الم�شماة )ن�شيم النور للطباعة والهدايا(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 99222-1، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة الى 

علي  ال�شيد  علوية  ال�شيدة/  با�شم   وت�شجل  بحريني،  دينار   10،000 وقدره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة 

�شلمان ح�شين، وذلك بعد تنازل المالكة ال�شيدة/ مريم م�شلم متروك اإليها. 

اإعالن رقم )390( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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ح�شن محمد ح�شن القطان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )اأجنحة الفار�س 2(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

56947-2، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 دينار بحريني، وت�شجل 

با�شم  )�شركة طارق اإ�شحاق الكوهجي واأولده ذ.م.م(.

اإعالن رقم )391( ل�سنة 2020

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

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )ذا كومفورت فود كومباني ذ.م.م مجموعة نوفا ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 83662، طالبين نقل الفرعين 3 و4 من ال�شركة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

    . ROBERT RAYMOND IBRAHIM NAKFOUR مقداره 3،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم

اإعالن رقم )392( ل�سنة 2020

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/ اإبراهيم 

المتكاملة(،  النقل  لحلول  اإك�شبر�س  )يــورو  الم�شماة  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  المغني،  اأحمد  عبداهلل  حبيب 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  تحويل  طالبًا   ،122877 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

 MIRSA BABU مقداره 20،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإبراهيم حبيب عبداهلل اأحمد المغني، و

 .KHADER SADIK NALLIYLو ،KANNANCHAKKASSERIL ABU

  

اإعالن رقم )393( ل�سنة -2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

القيد رقم 29582،  الم�شجلة بموجب  الم�شماة )مطعم نظمي(،  الفردية  الموؤ�ش�شة  وجيه مح�شن عابدة، مالكة 

طالبة تحويل الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 500 دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة 

نف�شها.
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اإعالن رقم )394( ل�سنة 2020

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/ عبداللطيف 

حمد اأحمد عبدالعزيز العامر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )العامر لتاأجير ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 91805، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة الفردية اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبداللطيف حمد اأحمد عبدالعزيز العامر، واأكرم ر�شاد اأحمد مكنا�س.     

اإعالن رقم )395( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

خمي�س محمد علي يو�شف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )المالكيه لمقاولت البناء(، الم�شجلة بموجب القيد 

الإن�شائية �س.�س.و المالكية  التجاري )�شركة  ا�شمها  الواحد  ال�شخ�س  اإلى �شركة  الموؤ�ش�شة  رقم ، طالبًا تحويل 

وت�شجل  بحريني،  دينار   5،000 مقداره  وبراأ�شمال   ،)ALMALKIYA CONSTRUCION COMPANY S.P.C

با�شم المالك نف�شه.

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

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

اإعالن رقم )396( ل�سنة 2020

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 ورثة مالك الموؤ�ش�شة 

تحويل  طالبين   ،1-52888 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  والتجارة(،  للمقاولت  )مارمينا  الم�شماة  الفردية 

الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 69،300.000 دينار بحريني، وحيث اإن كاًل من 

جانيت وا�شف عبدال�شهيد وا�شف �شليمان، وكامل وا�شف عبدال�شهيد وا�شف �شليمان قد تنازل عن ن�شيبهما في 

ال�شركة، فاإن ال�شركة ت�شجل بعد التحويل با�شم كل من: راج�شري لك�شمي ناراين مادو، وبيرل وا�شف عبدال�شهيد 

وا�شف �شليمان، و�شيري وا�شف عبدال�شهيد وا�شف �شليمان.
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اإعالن رقم )397( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب )جي بي �شي 

لال�شت�شارات(، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المعفاة الم�شماة )بي اإم اإي العالمية �س.م.ب. 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  ال�شركة  تحويل  طالبين   ،1-40946 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  معفاة(، 

وبراأ�شمال مقداره 200،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: برهان الدين محمد باي عبدالح�شين، ومحمد 

اأيوب �شيخ محمد �شاهد.

اإعالن رقم )398( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

رقم 132948- القيد  بموجب  الم�شجلة  �شولو�شنز ذ.م.م(،  بزن�س  اآي  الم�شماة )بي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

1، طالبين تحويل ال�شركة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم

.SAQLAIN AKRAM MUHAMMAD AKRAM

اإعالن رقم )399( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

 

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

عي�شى بن علي اآل خليفة، مالك �شركة الت�شامن الم�شماة )البحرين لالأنابيب والمقاولت/ ت�شامن(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 23203، طالبًا تحويل ال�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100،000 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ال�شيخ علي بن عي�شى بن علي بن عبداهلل اآل خليفة، وال�شيخة لطيفة خالد 

�شلمان اآل خليفة.

اإعالن رقم )400( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  بانجالمان(،  )مقاولت  الم�شماة  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اآدم،  علي  اأحمد  جعفر 

111832-3، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 550 دينارًا بحرينيًا، 

.SOWKOT SHEIKH MOZI MOZI وت�شجل با�شم كل من: اأحمد جعفر اأحمد علي اآدم، و

اإعالن رقم )401( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

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

ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )م�شويات الكرب �شك ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 81131، طالبين 

روبرت  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار   20،000 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  ال�شركة  تحويل 

ريمون اإبراهيم نقفور.

اإعالن رقم )402( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد 

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

الم�شماة  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة  ال�شركة  موؤ�ش�شي  عن  نيابة  و�شركاه(،  حبيب  جواد  المهنية  )الت�شامن 

)الخليج للتعمير �س.م.ب.م (، الم�شجلة بموجب القيد رقم 71411-1، طالبين تحويل ال�شركة اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم �شركة )اإنوف�شت �س.م.ب عامة(.

اإعالن رقم )403( ل�سنة 2019

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

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد قائمة

 

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

القيد رقم 5-14987،  بموجب  الم�شجلة  لالألمنيوم ذ.م.م(،  �شار  الم�شماة )م�شهر  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

طالبين تحويل الفرع الخام�س من ال�شركة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وت�شجل با�شم �شركة )كراون 

اأند�شتريز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 38885.       

اإعالن رقم )404( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه المحامية/ رغداء 
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ال�شيد مو�شى جعفر العلوي، نيابة عن ال�شيد/ عمر حيات، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )نمو الديكور 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  ال�شركة  تحويل  طالبة   ،1-123028 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  الداخلي 

 ABDUAL و   ،  UMAR HAYAT من:   كل  با�شم  وت�شجل   ، بحريني  دينار   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

.GHANI

     

اإعالن رقم )405( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

اأمير عبدالكريم محمد عفوني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )كانيتيك�س لال�شت�شارات وتطوير البرمجيات(، 

قائمة  ت�شامن  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثالث  الفرع  تحويل  طالبًا   ،110530-3 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

اأمير عبدالكريم محمد عفوني،  بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ماهر 

وبالل محمد عزيز الخطيب.
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اإعالن من جمل�ض تاأديب املحامني

رقم التاأديب: 54/تاأديب/2019 والم�شتاأنف تحت رقم 10/تاأديب ا�شتئنافي/2020

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

�سد: المحامي محمد عادل محمد عبداهلل.

جاء  الذي  قراره   2020/2/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  املحامني  تاأديب  جمل�س  اأ�شدر 

عبداهلل  حممد  عادل  حممد  املحامي  معاقبة  الآراء  باإجماع  املجل�س  قرر   « كالتايل:  منطوقه 

بعقوبة حْمو ال�شم نهائيًا من اجلدول«.

واأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني ال�شتئنايف بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2020/4/21 قراره الذي 

القرار  على  الطعن  بقبول  للمحامني  ال�شتئنايف  التاأديبي  املجل�س  »قرر  كالتايل:  منطوقه  جاء 

�شكاًل لتقدميه يف امليعاد املقرر قانونًا، ورف�شه مو�شوعًا وتاأييد القرار امل�شتاأَنف«.

جمل�ض تاأديب املحامني


