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�مر�شوم�رقم�)29(�ل�شنة�2020

��باإعادة�تنظيم�وزارة��شئون�جمل�س�الوزراء

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

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 )28( ل�شنة 1996 باإعادة تنظيم وزارة �شئون جمل�س الوزراء والإعالم، 

ل باملر�شوم رقم )17( ل�شنة 1999، املعدَّ

وعلى املر�شوم امللكي رقم )61( ل�شنة 2018 بت�شكيل الوزارة،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

 ُيـعاد تنظيم وزارة �شئون جمل�س الوزراء، وذلك على النحو الآتي:

وزير �شئون جمل�س الوزراء، ويتبعه:

وكيل وزارة �شئون جمل�س الوزراء.

املادة�الثانية

على وزير �شئون جمل�س الوزراء تنفيذ 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�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 25  رم�شان 1441هـ

الموافق: 18  مـايـــــــــو 2020م 
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�مر�شوم�رقم�)30(�ل�شنة�2020

بتعيني�وكيل�يف�وزارة��شئون�جمل�س�الوزراء

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 )29( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة �شئون جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�شمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ـن �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي بن خليفة اآل خليفة وكياًل لوزارة �شئون جمل�س الوزراء. ُيـعيَّ

املادة�الثانية

علــى وزير �شئون جمل�س الوزراء تنفـيـذ هذا املر�شــوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر 

يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة

�النائب�الأول�لرئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 25  رم�شان 1441هـ

الموافق: 18  مـايـــــــــو 2020م 
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�تعميم

�ب�شاأن�عطلة�عيد�الفطر�املبارك

لعام�1441هـ

ل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة  مبنا�شبة عيد الفطر املبارك لعام 1441هـ تعطَّ

عنه  فيعوَّ�س  ر�شمية،  يوم عطلة  العيد  اأيام  اأحد  �شادف  واإذا  له،  التاليني  واليومني  العيد  يوم 

بتمديد العطلة يومًا اآخر.

رئي�س�جمل�س�الوزراء

خليفة�بن��شلمان�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 27 رم�شان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 20 مـــايـــــو 2020م
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�قرار�رقم�)6(�ل�شنة�2020

�بتحديد�مملكة�اإ�شبانيا�كدولة�اأجنبية

�ِوْفـقاً�للمر�شوم�بقانون�رقم�)56(�ل�شنة�2018

ـحابية�لأطراف�اأجنبية ب�شاأن�تزويد�ِخـْدمات�احلو�شبة�ال�شَّ

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

ِخـْدمات احلو�شبة  ب�شاأن تزويد  ل�شنة 2018  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )56( 

ـحابية لأطراف اأجنبية، وعلى الأخ�س املادة )4( منه، ال�شَّ

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قـرر�الآتـي:

املادة�الأوىل

د مملكة اإ�شبانيا كدولة اأجنبية يف تطبيق اأحكام املر�شوم بقانون رقم )56( ل�شنة 2018  ُتـحدَّ

ـحابية لأطراف اأجنبية. ب�شاأن تزويد ِخـْدمات احلو�شبة ال�شَّ

املادة�الثانية

اليوم  وُيـعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ  الوزراء واملعنيني -كل فيما يخ�شه -  على 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

النائب�الأول�لرئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حـمـد�اآل�خليفة���

�شدر بتاريخ: 27 رم�شان 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 20 مــايــــــو 2020م
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�قرار�رقم�)8(�ل�شنة�2020

بنقل�مدير�وتعيني�مديَرين�يف�وزارة��شئون�ال�شباب�والريا�شة�

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

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

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

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

بتطوير اأداء ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى القرار رقم )75( ل�شنة 2011 بتعيني مدير بالوكالة يف الأمانة العامة للمجل�س الأعلى 

لل�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون ال�شباب والريا�شة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُيـنَقـل ال�شيد را�شد عبداللطيف الزياين  مدير اإدارة التخطيط وال�شيا�شات واملتابعة بالأمانة 

والرتاخي�س  القانونية  ال�شئون  لإدارة  مديرًا  ليكون  والريا�شة  لل�شباب  الأعلى  للمجل�س  العامة 

بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. 

املادة�الثانية

ـن يف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة كل من: يعيَّ

مديرًا لإدارة الم�شاريع  1- ال�شيخة نورة بنت عي�شى بن عبداهلل  اآل خليفة  

مديرًا لإدارة الفعاليات والبرامج  2- ال�شيد عبدالكريم عبدالحميد المير   

املادة�الثالثة

وُيـن�َشـر يف  تاريخ �شدوره،  به من  وُيـعمل  القرار،  تنفيذ هذا  والريا�شة  ال�شباب  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

النائب�الأول�لرئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حـمـد�اآل�خليفة���

�شدر بتاريخ: 27 رم�شان 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 20 مــايــــــو 2020م
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وزارة�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف�

�قرار�رقم�)62(�ل�شنة�2020

�بتحديد�امل�شتندات�التي�يجوز�توثيقها�اأو�الت�شديق�عليها�

ـزلء�واملحبو�شني�احتياطياً بالو�شائل�الإلكرتونية�للنُّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1976 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات،  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، 

وعلى قانون الولية على املال، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1986،

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

1996، وتعديالته،

وعلى قانون اخِلطابات واملعامالت الإلكرتونية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 

2018، وعلى الأخ�س املادة )18( منه،

ل باملر�شوم بقانون رقم  وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، املعدَّ

)37( ل�شنة 2017، 

وعلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، ال�شادرة 

لة بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009، بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009، املعدَّ

وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2018 بتنظيم ال�شرتاطات الفنية اخلا�شة باإر�شال وت�َشـلُّم 

وحتديث ال�شجالت والتوقيعات الإلكرتونية للجهات العامة،

بالو�شائل  عليها  والت�شديق  رات  املحرَّ توثيق  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )57( رقم  القرار  وعلى 

الإلكرتونية، وعلى الأخ�س املادة )2( منه،

وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

َيـجوز التوثيق اأو الت�شديق على امل�شتندات التالية للنُّـزلء واملحبو�شني احتياطيًا، عرب نظام 

معلومات التوثيق الإلكرتوين:

1- توكيل عام بالت�شرف والإدارة، اأو اإلغاوؤه.
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2- توكيل ر�شمي خا�س بالدعاوى، اأو اإلغاوؤه.

ـقة، وهي: اتفاق ال�شلح، اإقرار المديونية الم�شمول بال�شيغة التنفيذية،  رات الموثَّ 3- اإبرام المحرَّ

وغيرها من اأنواع الإقرارات الأخرى.

ـقة التي  رات املوثَّ اأو املحرَّ اأيٍّ من التوكيالت  اأو توثيق  وا�شتثناًء من ذلك، ل يجوز ت�شديق 

تتعلق باأعمال الت�شرف اأو الإدارة للنُّـزلء املحكومني بعقوبة اجلناية. 

مادة�)2(

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العدل�

وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�خـالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتـاريخ: 27 رم�شان 1441هـ 

الـمــــوافـــــــق: 20 مـــايــــــو 2020م
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اللجنة�الأوملبية�البحرينية

�قرار�رقم�)8(�ل�شنة��2020

ـد� �باإ�شافة�مادة�جديدة�برقم�)69(�مكرراً�اإىل�النظام�الأ�شا�شي�املوحَّ

لالحتادات�الريا�شية�ال�شادر�بالقرار�رقم�)15(�ل�شنة�2014

رئي�س اللجنة الأولمبية البحرينية: 

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

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

1989، وتعديالته،

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019،   2014، املعدَّ

وبعد العْر�س على جمل�س الإدارة، 

وبناًء على عْر�س الأمني العام، 

قرر�الآتي:�

املادة�الأوىل�

 )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  اإىل  ُتـ�شاف 

ـها الآتي:  ل�شنة 2014 مادة جديدة برقم )69( مكررًا، َنـ�شُّ

ـمها  ينظِّ التي  الريا�شية  الأن�شطة  وكافة  والدورات  امل�شابقات  تعطيل  الحتاد  على  ـن  "يتعيَّ
يف  الفعاليات  اأو  ـعات  التجمُّ وْقـف  ر  تقرَّ حال  يف  العامة  امل�شلحة  على  ِحـفاظًا  اأنواعها  بجميع 

مملكة البحرين لأيِّ �شبٍب كان ولرئي�س اللجنة الأوملبية يف هذه احلالة حتديد تاريخ ل�شتكمال 

ـى من امل�شابقات والدورات والأن�شطة الريا�شية". ما تَبـقَّ

املادة�الثانية�

على جمال�س اإدارات الحتادات الريا�شية تعديل لوائح امل�شابقات مبا يتفق مع اأحكام هذا 

القرار خالل مدة اأق�شاها ثالثة اأ�شهر من تاريخ العمل به.

املادة�الثالثة��

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

 

رئي�س�اللجنة�الأوملبية�البحرينية�

خالد�بن�حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة�

�شدر بتاريخ: 24 رم�شان 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 17 مــايــــــو 2020م 



العدد: 3472 – الخميس 21 مايو 2020

13

وزارة�ال�شناعة�والتجارة�وال�شياحة

�قرار�رقم�)54(�ل�شنة�2020

بغْلـق�بع�س�املن�شاآت�اخلا�شة�احرتازياً
�

)COVID-19(ملْنع�انت�شار�فريو�س�كورونا�امل�شتجد�

 

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،

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

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(

ـخاذها  ـن اتِّ ـَبـاُعـد الجتماعي التي يتعيَّ وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التَّ

،)COVID-19( يف املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

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

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُتـغَلـق املن�شاآت اخلا�شة التالية حتى اإ�شعار اآخر:

1- ال�شالت الريا�شية والمالعب المغلقة.

2- محالت الحالقة والتجميل والتدليك )الرجالية والن�شائية(.

3- �شالت المنا�شبات والفعاليات وُدور ال�شينما المغلقة.

4- مقاهي ال�شي�شة.

ول يجوز لتلك املن�شاآت ممار�شة ن�شاطها باأيِّ �شكل من الأ�شكال، مبا يف ذلك ِخـْدمات البيع 

اخلارجي اأو تو�شيل الطلبات للمنازل اأو تقدمي اخِلـْدمات يف املنازل.
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املادة�الثانية

اخلارجي  البيع  ِخْدمات  على  وامل�شروبات  الأطعمة  بْيع  وحمالِّ  املطاعم  ن�شاط  يقت�شر 

وتو�شيل الطلبات للمنازل.

املادة�الثالثة

تلتزم جميع املحالِّ ال�شناعية والتجارية بالقواعد والإجراءات التي ت�شدر عن وزارة ال�شحة 

واإجراءات  قواعد  الأخ�س  وعلى   ،)COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  مْنع  بهدف 

ـَبـاُعـد الجتماعي ومْنع اكتظاظ الزبائن والتعقيم امل�شتمر للمن�شاأة. التَّ

ع  بو�شْ لديها  العاملني  من  اجلمهور  مع  يتعامل  َمـن  كل  اإلزام  املحالِّ  تلك  على  يجب  كما 

امات الوجه الوقائية. كمَّ

املادة�الرابعة

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

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

املادة�اخلام�شة

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة واملعنيني – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

وُيـعمل به من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

 

وزير�ال�شناعة�والتجارة�وال�شياحة

زايد�بن�را�شد�الزياين

 

�شدر بتاريخ: 28 رم�شان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 21 مـــايــــــو 2020م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)101(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عقارين�بعد�التق�شيم�يف�منطقة�النويدرات�ــــ�جممع�646

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

ُرق 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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

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�الآتي:

مادة�)1(

يغريَّ ت�شنيف العقارين  رقم 06016377 و06016376 الكائنني مبنطقة النويدرات، جممع 
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646 ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليهما 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�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 22 �شعبان 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 15 اأبـريــل 2020م
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م�شرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)12(�ل�شنة�2020

�بتعديل�بع�س�اأحكام�الالئحة�رقم�)1(�ل�شنة�2007

ب�شاأن�اخِلـْدمات�اخلا�شعة�لرقابة�م�شرف�البحرين�املركزي

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )55( ل�شنة 2018 ب�شاأن ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتداول،

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

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

املادة )1( من  الوارد يف  البند )5( من اجلدول  الفرعية )هـ( من  الفئة  بن�س  ُيـ�شتبَدل 

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

الن�س الآتي:

                          

الِخـْدمات�الخا�شعة�للرقابة الفئة�الفرعية الفئة�الرئي�شية الرقم

ـــة وت�شوية  اإدارة غـــرف المقا�شَّ

المدفوعات وال�شيكات والأوراق 

ِخـْدمـــات  وتقديـــم  الماليـــة 

وتقديـــم  الئتمـــان  معلومـــات 

ِخـْدمـــات ال�شكوك الإلكترونية 

وِخـْدمـــات  للتـــداول  القابلـــة 

التدريـــب فـــي المجـــال المالي 

ِخـْدمات  اإلى تقديـــم  بالإ�شافة 

�شلـــة  ذات  اأخـــرى  م�شانـــدٍة 

ب�شناعة الِخـْدمات المالية. 

 هـ – ال�شركات )الموؤ�ش�شات(

الم�شاندة للقطاع المالي
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مادة�)2(

على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

 

حمافظ�م�شرف�البحرين��املركزي

ر�شيد�حممد�املعراج

�شدر بتاريخ: 25 رم�شان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 18 مــايــــــو 2020م
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م�شرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)13(�ل�شنة��2020

بتنظيم�العمل�بال�شيكات�الإلكرتونية�القابلة�للتداول

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

 ،1976 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

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

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

1996، وتعديالته،

وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006، وتعديالته،

وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 

،2018

وعلى املر�شوم بقانون رقم )55( ل�شنة 2018 ب�شاأن ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتداول، 

وعلى الأخ�س املادة )18( منه،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعاين الواردة يف 

وتكون  للتداول،  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )55( رقم  بقانون  املر�شوم 

ـنَة قريَن ُكـلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك: للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّ

القانون: المر�شوم بقانون رقم )55( ل�شنة 2018 ب�شاأن ال�شجالت الإلكترونية القابلة للتداول.

الم�شرف: م�شرف البحرين المركزي.

ال�شيك�الإلكتروني: هو �شك قابل للتداول في �شكل �شجل اإلكتروني يتم اإ�شداره وتداوله وتخزينه 

وال�شيطرة عليه من خالل النظام، وِوْفـقًا لأحكام القانون وهذا القرار. 

النظام: نظام معلومات لإ�شدار ال�شيكات الإلكترونية، وتداولها وتخزينها وال�شيطرة عليها.
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مادة�)2(

الإلكرتوين  ال�شيك  ت�شري على  القرار،  اأو هذا  القانون  ب�شاأنه ن�س خا�س يف  يرد  فيما مل 

رة لل�شيكات الورقية الواردة يف قانون التجارة والقوانني ذات العالقة بال�شيكات  الأحكام املقرَّ

والتوجيهات ال�شادرة طبقًا لأحكام قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر 

بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006.

مادة�)3(

يكون ت�شغيل النظام بوا�شطة اأيٍّ من اجلهات الآتية: 

1- الم�شرف.

ـ�س لها من ِقـَبـل الم�شرف. 2- �شركة مرخَّ

مادة�)4(�

ـل اللتزام بالآتي: ـن على الـُمـ�َشـغِّ يتعيَّ

ر في القوانين ذات العالقة. 1- المحافظة على �شرية المعلومات ِوْفـقَا ِلـما هو مقرَّ

دها الم�شرف. 2- اللتزام بالمعايير الخا�شة باإدارة ال�شجالت الإلكترونية التي يحدِّ

3- حماية المعلومات وعدم ال�شماح بالدخول غير الآمن.

مادة�)5(�

ـل و�شع قواعد خا�شة بت�شغيل النظام تت�شمن قواعد خا�شة بِحـْفـظ املعلومات  على الـُمـ�َشـغِّ

واأمنها والتخل�س منها واإنهاء النظام ب�شكل نهائي، وُتـ�شرَتط موافقة امل�شرف على هذه القواعد 

قبل العمل بها. 

دها امل�شرف. ـل الإعالن عن هذه القواعد بالو�شائل التي يحدِّ ويجب على الـُمـ�َشـغِّ

مادة�)6(

ل يجوز تقدمي خدمة ال�شيكات الإلكرتونية اإل لبنوك التجزئة امل�شاِركة يف نظام البحرين 

ـة ال�شيكات وامل�شتوفية للمتطلبات الت�شغيلية. ملقا�شَّ

مادة�)7(�

يكون مقابل الوفاء يف ال�شيكات الإلكرتونية بالدينار البحريني، ويجوز للم�شرف املوافقة 

على عمالت اأخرى.
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مادة�)8(

يف  الِبـدء  تاريخ  �شاأن  يف  امل�شرف  عن  ال�شادرة  بالأوامر  اللتزام  ـل  الـُمـ�َشـغِّ على  ـن  يتعيَّ

ت�شغيل النظام اأو تاريخ وْقـف العمل به.

مادة�)9(

ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 

ـل م�شئوًل عن اأيِّ �شرر حِلـق باأيِّ �شخ�س ا�شتند  بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006، يكون الـُمـ�َشـغِّ

ب�شكل معقول على �شيك اإلكرتوين ا�شتخدم ب�شاأنه النظام، وكان ذلك ال�شرر ناجمًا عن عدم 

ـل ب�شاأن ذلك ال�شيك للمتطلَّبات املن�شو�س عليها يف  ا�شتيفاء الطريقة التي ا�شتخدمها الـُمـ�َشـغِّ

ـل. املادتني )6( و)7( من القانون، وجَنـَم ال�شرر عن عْمـد اأو ب�شبب اإهمال من ِقـَبـل الـُمـ�َشـغِّ

مادة�)10(

على الإدارات املعنية بامل�شرف تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ�م�شرف�البحرين��املركزي

ر�شيد�حممد�املعراج

�شدر بتاريخ: 25 رم�شان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 18 مــايــــــو 2020م



العدد: 3472 – الخميس 21 مايو 2020

23

رقم�الدعوى:�2020/7

اإعالن�بجدول�مواعيد�اإدارة�الدعوى�رقم�)1(

ر�بتاريخ��20مايو�2020 املحرَّ

المدعي: بنك بروة، �شركة م�شاهمة خا�شة قطرية )�شجل تجاري رقم 38012(.

وكيله: المحامي معاوية طاهر النيل.

عنوان�وكيله: مكتب 705، الطابق ال�شابع، مبنى 104 ، طريق 383، مجمع 316، المنامة، مملكة 

البحرين.

المدعى�عليها�الأولى: �شركة ميركوري ميدل اإي�شت ذ.م.م )�شجل تجاري رقم 56719(.

عنوان�اآخر�مقر: مكتب 601، طريق 1011، مبنى 614، مجمع 410، �شناب�س- مملكة البحرين.

ـاح محمد طاهر )770934080(. المدعى�عليه�الثاني: عدنان طاهر ميَّ

العنوان: طريق 4308، مجمع 943، منزل 1046، الرفاع فيوز، مملكة البحرين.

المدعى�عليه�الثالث: �شلمان طاهر )810425050(.

العنوان: �شقة رقم 6، مبنى 1321، طريق 2527، مجمع 525، �شار، مملكة البحرين.  

.PB4686266 المدعى�عليه�الرابع: اأووين بول فوغا

عنوان�اآخر�مقر: مكتب 601، طريق 1011، مبنى 614، مجمع 410، �شناب�س، مملكة البحرين.

المدعى�عليها�الخام�شة: �شركة اأريناتك ذ.م.م  )�شجل تجاري 56044(.

العنوان: مكتب 41، طريق 833، مبنى 821، مجمع 408، �شناب�س، مملكة البحرين.

.114079 KD المدعى�عليه�ال�شاد�س: محمد طاهر محمد اأ�شلم

العنوان: مكتب 41، طريق 833، مبنى 821، مجمع 408، �شناب�س، مملكة البحرين.

بجدول  املذكوَرين  والرابع  الأوىل  عليهم  للمدعى  املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 

ر بتاريخ 20 مايو 2020 كالتايل:  مواعيد اإدارة الدعوى املحرَّ

م اأطراف الدعوى  د لت�شلُـّ الجتماع الأول بتاريخ 20 مايو 2020 ال�شاعة 11:00 �شباحا واملحدَّ

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

بالدعوى واإثباتها من خالل تقدمي مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات.

الجتماع الثاين بتاريخ 10 يونيو 2020 ال�شاعة 11:00 �شباحًا نهاية الأجل لتقدمي املدعى 

عليهم مذكرة الرد على لئحة الدعوى ونهاية الأجل لرد الدعوى وللدفع بعدم قبول الدعوى.

تاريخ 14 يونيو 2020 ال�شاعة 4 ع�شرًا هو   نهاية الأجل لتقدمي اتفاق الأطراف على اختيار 

اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع. 

الجتماع الثالث بتاريخ 24 يونيو 2020ال�شاعة 11:00 �شباًحا هو نهاية الأجل لتقدمي املدعي 

اإعالنات�من�غرفة�البحرين�لت�شوية�املنازعات
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القانون  ن�س  لتقدمي  الأجل  ونهاية  الثاين  الجتماع  مة يف  املقدَّ عليه  املدعى  مذكرة  على  الرد 

الأجنبي الواجب التطبيق مع الرتجمة.

ـل  ـَدخُّ والتَّ الإدخال  طلبات  تقدمي  اأجل  نهاية  هو  ع�شرًا   4 2020ال�شاعة  يونيو   24 تاريخ 

والطلبات املتقابلة والعار�شة.

الجتماع الرابع بتاريخ 8 يوليو2020ال�شاعة 11:00 �شباحًا هو نهاية الأجل لتقدمي املدعى 

مة يف الجتماع الثالث ونهاية الأجل لتقدمي تقارير اخلرباء  عليهم الرد على مذكرة املدعي املقدَّ

والدعوى  الإدخال  طلبات  كافة  حول  الرد  مذكرات  وتبادل  ُوِجـدت(  )اإْن  امل�شتندات  وجميع 

املتقابلة والطلبات العار�شة )اإْن ُوِجـدت(.

لتقدمي  الأجل  نهاية  ال�شاعة 11:00 �شباحًا هو  يوليو 2020  بتاريخ 15  الجتماع اخلام�س 

امل�شتندات  وجميع  اخلرباء  تقارير  حول  الرد  مذكرات  وتبادل  الإثبات  اإجراءات  طلبات  كافة 

مة يف الدعوى. املقدَّ

د لتبادل مذكرات الرد   الجتماع الأخري بتاريخ 22 يوليو 2020 ال�شاعة 11:00 �شباحًا حمدَّ

اأمام  الأوىل  اجلل�شة  مبوعد  الأطراف  ولإعالن  ُوِجـدت(،  )اإْن  الإثبات  اإجراءات  طلبات  حول 

الهيئة.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهما الأوىل والرابع املذكوَرين اآنفًا بجدول 

اأو وكياًل عنهما  اإدارة الدعوى رقم 1 ومبواعيد ح�شور ممثلهما القانوين �شخ�شيًا  اجتماعات 

بالزا،  البارك  بناية  وعنوانها:  الغرفة،  مبقر  الدعوى  مدير  اأمام  الدعوى  اإدارة  لجتماعات 

القاعة رقم 2، 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�شوية�املنازعات
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رقم�الدعوى: 2020/11

اإعالن�بجدول�مواعيد�اإدارة�الدعوى�رقم�)1(

املحرر�بتاريخ��20مايو�2020

المدعية: �شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده �س.م.ب مقفلة )�شجل تجاري رقم 1427(.

وكيلها: المحامي اإياب اإبراهيم جهاد.

عنوان�وكيلها: بناية بنك البحرين الوطني، الدور 7، �شارع الحكومة، المنامة.

Thorn emi kenwood small applicance ltd، intl division :المدعى�عليها

.13B عنوان�اآخر�مقر: مرفاأ البحرين المالي، البرح الغربي، بناية 1459، مجمع 346 مكتب

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليها الأوىل بجدول مواعيد اإدارة الدعوى 

ر بتاريخ 20 مايو 2020 كالتايل:  املحرَّ

م اأطراف الدعوى  د لت�شلُـّ الجتماع الأول بتاريخ 20 مايو 2020 ال�شاعة 10:30 �شباحًا واملحدَّ

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

بالدعوى واإثباتها من خالل تقدمي مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات.

الجتماع الثاين بتاريخ 10 يونيو 2020 ال�شاعة 10:30 �شباحًا نهاية الأجل لتقدمي املدعى 

عليهم مذكرة الرد على لئحة الدعوى ونهاية الأجل لرد الدعوى وللدفع بعدم قبول الدعوى.

تاريخ 14 يونيو 2020 ال�شاعة 4 ع�شرًا هو   نهاية الأجل لتقدمي اتفاق الأطراف على اختيار 

اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع. 

لتقدمي  الأجل  نهاية  هو  �شباحًا   10:30 ال�شاعة   2020 يونيو   24 بتاريخ  الثالث  الجتماع 

لتقدمي ن�س  الأجل  ونهاية  الثاين  الجتماع  مة يف  املقدَّ عليها  املدعى  الرد على مذكرة  املدعي 

القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع الرتجمة.

ـل  ـَدخُّ والتَّ الإدخال  طلبات  تقدمي  اأجل  نهاية  هو  ع�شرًا   4 ال�شاعة   2020 يونيو   24 تاريخ 

والطلبات املتقابلة والعار�شة.

الجتماع الرابع بتاريخ 8 يوليو2020ال�شاعة 10:30 �شباحًا هو نهاية الأجل لتقدمي املدعى 

عليها الرد على مذكرة املدعي املقدمة يف الجتماع الثالث ونهاية الأجل لتقدمي تقارير اخلرباء 

والدعوى  الإدخال  طلبات  كافة  حول  الرد  مذكرات  وتبادل  ُوِجـدت(  )اإْن  امل�شتندات  وجميع 

املتقابلة والطلبات العار�شة )اإْن ُوِجـدت(.

لتقدمي  الأجل  نهاية  ال�شاعة 10:30 �شباحًا هو  يوليو 2020  بتاريخ 15  الجتماع اخلام�س 

امل�شتندات  وجميع  اخلرباء  تقارير  حول  الرد  مذكرات  وتبادل  الإثبات  اإجراءات  طلبات  كافة 
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مة يف الدعوى. املقدَّ

د لتبادل مذكرات الرد   الجتماع الأخري بتاريخ 22 يوليو 2020 ال�شاعة 10:30 �شباحًا حمدَّ

اأمام  الأوىل  اجلل�شة  مبوعد  الأطراف  ولإعالن  ُوِجـدت(،  )اإْن  الإثبات  اإجراءات  طلبات  حول 

الهيئة.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليها املذكورة اآنفًا بجدول اجتماعات اإدارة 

اإدارة  لجتماعات  عنها  وكياًل  اأو  �شخ�شيًا  القانوين  ممثلها  ح�شور  ومبواعيد   1 رقم  الدعوى 

الدعوى اأمام مدير الدعوى مبقر الغرفة وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة رقم 2، 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 

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�شوية�املنازعات

�
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وزارة�ال�شناعة�والتجارة�وال�شياحة

اإعالنات�مركز�امل�شتثمرين

  

اإعالن�رقم�)462(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل�فرعني�ب�شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

للتخزين  الب�شتاني  )مركز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  الب�شتاني،  حيدر  عبدالر�شا  مع�شومة 

والتبريد(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 61319، طالبين تحويل فرعي الموؤ�ش�شة، الأول الم�شجل تحت ا�شم )مركز 

ب�شركة  لي�شبحا فرعين  الغدائية(  للمواد  ا�شم )الجبالي  الم�شجل تحت  والثاني  والتبريد(،  للتخزين  الب�شتاني 

ذات م�شئولية محدودة قائمة، وذلك بناًء على تنازل جميع الورثة عن ن�شيبهم في الموؤ�ش�شة ل�شركة )مجموعة 

الب�شتاني ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 18273.

 

اإعالن�رقم�)463(�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/ هاني عبداهلل 

اأحمد عبداهلل �شعبان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز هاني التجاري(، الم�شجلة بموجب القيد 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة  رقم 35240، طالبًا تحويل فرع من الموؤ�ش�شة والم�شمى )اإ�شبانيا لأالمنيوم( 

قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: هاني عبداهلل اأحمد عبداهلل 

 .MOHAMMED RAFI MOHAMMED TANVIRشعبان، و�

 

اإعالن�رقم�)464(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�ملكية��شركة�ال�شخ�س�الواحد

اإىل�ال�شيد�عبدالرحمن�عبداهلل�مطر�حممد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي يو�شف 
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والم�شجلة  �س.�س.و(،  للمقاولت  النيل  )�شاطىء  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  ال�شواد،  علي 

بموجب القيد رقم 134964، طالبًا تحويل ملكية ال�شركة المذكورة اإلى ال�شيد/ عبدالرحمن عبداهلل مطر محمد، 

وبحيث ي�شبح ا�شمها التجاري اإلى �شركة )�شاطىء النيل للمقاولت �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة 

اآلف( دينار بحريني.

اإعالن�رقم�)465(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ال�شخ�س�الواحد

اإىل�فرع�مبوؤ�ش�شة�فردية

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

�س.�س.و(،  للمقاولت  )بلداب  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  المعاودة،  جا�شم  عبدالرحمن 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 134655، طالبًا تحويل ال�شركة اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )العاديات 

المعاودة،  جا�شم  عبدالرحمن  عادل  ال�شيد/  با�شم  وت�شجل   ،6-30630 رقم  قيد  تحت  الم�شجلة  للنقليات(، 

ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن�رقم�)466(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ال�شخ�س�الواحد

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

ا�س اأكرم، نيابة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه وقَّ

عن ال�شيد/ بدرول منير عبدالرزاق، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شبيرا للعقارات �س.�س.و(، 

اإلى �شركة ذات  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 120020-1، طالبًا تغيير  الم�شجلة بموجب 

 BADURUL من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األــف(    1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية 

 MUNEER ABDUL RAZAK،  KALIMAT MIGIDINOVA، LUZ MARINA GONZALEZ CHAPARRO،

 .DARLYN PETIPIT SERVA

اإعالن�رقم�)467(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

القيد  بموجب  الم�شجلة  للتجارة(،  )داي�شان  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  داود،  �شلمان  اأحمد 

وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  فرع  تحويل  طالبًا   ،5-36988 رقم 

 ABDUL NASSAR مقداره 1،000  )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: جواد احمد �شلمان داود، و 

 .PALAKKATHODIKA
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اإعالن�رقم�)468(�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/ محمد خير 

محمد علي تللو، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اللم�شة ال�شفافة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 118436-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شركة )�شتوديو ت�شميم كا�شا 

العربية ذ.م.م(، ومحمد خير محمد علي تللو.

اإعالن�رقم�)469(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

اإىل��شركة�ال�شخ�س�الواحد

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بي و بي للتموين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-54034، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000،000 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم )مجموعة بانز �س.م.ب.م(.

 

اإعالن�رقم�)470(�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/ عبدالحميد 

كوداباداف، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الأمان والنعمان لوجي�شتيك�س �س.�س.و(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلــى  بتحويلها  وذلــك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،10924 رقــم   القيد  بموجب 

 ABDULHAMEED من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  ينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

   .JAWAID IQBAL SHAIKH و�شاهين جميل اأحمد حاجي عالء الدين ، و ،KODAPADAVU

     

اإعالن�رقم�)471(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ت�شامن

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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 ،1-71476 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  كن�شلتان�شي/  بزن�س  )اإ�شبرا�شا  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن 

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

10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد �شيف اهلل خان، وبالل جنان اأرونا�شينغهام 

اآمبكاباثي.

اإعالن�رقم�)472(�ل�شنة�2019

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 تقدمت اإليه هيفاء عبداهلل 

الم�شجلة بموجب  للتاأهيل �س.�س.و(،  التي تحمل ا�شم )مركز كيان  الواحد  ال�شخ�س  عي�شى علي، مالكة �شركة 

القيد رقم 96858، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية وبنف�س رقم ال�شجل 

96858 وبا�شم المالكة نف�شها.

اإعالن�رقم�)473(�ل�شنة�2019

ب�شاأن�حتويل��شركة�ال�شخ�س�الواحد

اإىل��شركة�ت�شامن

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

الدين، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )كابالن �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم )95840-

1(، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة 

.MOHMOOD AHMED MEHAR و ، SAIMA SALAH UD DIN :اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

 

اإعالن�رقم�)474(�ل�شنة�2019

ب�شاأن�حتويل��شركة�ال�شخ�س�الواحد

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

لت�شميم  )روبي  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  نيابًة عن  علي،  عبدالوهاب  عبداللطيف  زهير 

اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1-130191 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الأزيــاء(، 

�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: بدر زهير 

عبداللطيف عبدالوهاب علي، ورجاء بليوط.
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اإعالن�رقم�)475(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ت�شامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه مع�شومة ال�شيد 

ح�شين محمد �شبر، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )القدح للخياطة الن�شائية(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم  28183، طالبة تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة والم�شمى )اأزياء لم�شات �شمارا(  اإلى �شركة ت�شامن، 

وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مع�شومة ال�شيد ح�شين محمد �شبر، و

  . ABDUL NOUSHAD MUHAMMED و ،MOHAMED NAVAS MOHAMMED

اإعالن�رقم�)476(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ال�شخ�س�الواحد

  

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

يو�شف جا�شم حربان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بن حربان لتاأجير المركبات(،  الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 60492، طالبًا تحويل الفرع العا�شر من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن�رقم�)477(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ال�شخ�س�الواحد

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

علي مكي ح�شن علي �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الميزانية للدللة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

24048، طالبًا تحويل الفرع الثاني والرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وت�شجل با�شم 

المالك نف�شه. 


