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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 قرار رقم )67( ل�شنة 2020

 ب�شاأن تخويل بع�ض موظفي اإدارة الرقابة احليوانية بوزارة الأ�شغال و�شئون

ْبط الق�شائي البلديات والتخطيط العمراين �شفة ماأموري ال�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة  باملر�شوم بقانون رقم )46(  ال�شادر  الإجراءات اجلنائية،  بعد الطالع على قانون 

2002 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2003 باملوافقة على نظام احلْجـر البيطري يف دول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( مزاولة املهن البيطرية 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( امل�شتح�شرات البيطرية 

بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

فق باحليوان لدول  وعلى القانون رقم )52( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( الرِّ

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  البيطري  احلْجـر  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

العربية، ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2004،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( امل�شتح�شرات البيطرية بدول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية، ال�شادرة بالقرار رقم )35( ل�شنة 2020،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( مزاولة املهن البيطرية لدول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية، ال�شادرة بالقرار رقم )36( ل�شنة 2020، 

فق باحليوان لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج  وعلى الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( الرِّ

العربية، ال�شادرة بالقرار رقم )37( ل�شنة 2020،

وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قِرر الآتي:

املادة الأوىل

ل موظفو اإدارة الرقابة احليوانية بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين  ُيخوَّ

دوائر  يف  تقع  التي  اجلرائم  اىل  بالن�شبة  الق�شائي  ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم  التالية 

احلْجـر  نظام  على  باملوافقة   2003 ل�شنة   )8( رقم  القانون  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم 

البيطري يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، والقانون رقم )17( ل�شنة 2014 باملوافقة 

على قانون )نظام( مزاولة املهن البيطرية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، والقانون 

جمل�س  بدول  البيطرية  امل�شتح�شرات  )نظام(  قانون  على  باملوافقة   2014 ل�شنة   )19( رقم 
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قانون )نظام(  باملوافقة على   2014 ل�شنة  والقانون رقم )52(  العربية،  لدول اخلليج  التعاون 

فق باحليوان لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا  الرِّ

لها، وهم:

د. فهد حمجوب الطيب2.د. ر�شي حممد جا�شم1.

د. عبداهلل �شامي حممد ال�شادق4.د. عبدالعظيم الزين املهدي3.

د. م�شطفى عبداحلميد حممد6.د. وديعة ح�شن املعباد5.

د. حممد ناجي عبداملنعم8.د. حممد ال�شعيد حممد ح�شني7.

علي حممد ر�شا من�شور10.حممود حممد علي حبيب9.

�شيف علي �شيف12.علي عبدالعزيز جا�شم11.

فرا�س عبداملح�شن جا�شم14.حممود حممد علي العلي13.

ح�شن جواد الها�شم16.اأحمد علي مهدي ربيع15.

علي ح�شني ح�شن18.حممد حمدي عبيد17.

اأحمد حممد ر�شا20.كرمي �شلمان علوان19.

ريا�س الرحمن 22.الهادي فاروق اإبراهيم �شليمان21.

ـم24.م. منري عبا�س اإبراهيم اأحمد23. م. جعفر اأحمد ح�شني القيِّ

يو�شف كاظم يو�شف26.يو�شف عمران مكي25.

حمفوظ �شلمان حمفوظ28.د. ح�شن عبداجلليل حممود27.

علي عطية علي29.

املادة الثانية

احليوانية  الرثوة  اإدارة  موظفي  بع�س  تخويل  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )12( رقم  القرار  ُيـلغى 

ـْبـط الق�شائي. بوزارة �شئون البلديات والزراعة �شفة ماأموري ال�شَّ

املادة الثالثة

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

وزير العدل 

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 خالـد بن علي بن عبداهلل اآل خليفـة

�شدر بتاريخ: 17 �شوال 1441هــ

الـمـــوافـــــــق: 9 يــونيـــو 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )33( ل�شنة 2020

ـ�شي للتاأهيل ب�شاأن الرتخي�ض باإن�شاء وت�شغيل مركز اإرادة الطفل التخ�شُّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

وتعديالته،

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

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

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،

وعلى قرار جلنة البت يف طلبات تراخي�س مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء 

والِور�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة رقم 2020/1 املوؤرخ يف 21 اأبريل 2020 باملوافقة على 

منح الرتخي�س،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـ�س لل�شيدة اأمينة عبدالوهاب علي حممد احلنفي باإن�شاء وت�شغيل مركز اإرادة الطفل  ُيـرخَّ

ـ�شي للتاأهيل ملدة �شنتني حتت قيد رقم )2/م ت خ/2020(. التخ�شُّ

مادة )2(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 8 �شـوال 1441هـ

الـمــــوافـــــق: 31 مايـو 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )34( ل�شنة 2020

 ب�شاأن الرتخي�ض باإن�شاء مركز الق�شيبي للتدريب املهني �ض��ض�و 

)موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة،

وعلى قرار اللجنة امل�شرَتكة يف جل�شتها رقم )178( املنعقدة بتاريخ 2020/6/3،

قرر الآتي:

مادة )1(

خليفة  �شركة  ملالكتها  �س.�س.و  الق�شيبي  عبدالرحمن  خليفة  �شركة  لل�شادة/  �س  يرخَّ

)مركز  با�شم  والتجاري  الإداري  للتدريب  مركز  اإن�شاء  يف  القاب�شة  الق�شيبي  عبدالرحمن 

 ALGOSAIBI VOCATIONALTRAINING CENTER �س.�س.و  املهني  للتدريب  الق�شيبي 

S.P.C( حتت �شجل جتاري رقم )1581/3(، ويقيَّد حتت قْيد رقم )9/م.ت.خ/2020(.

مادة )2(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 17 �شوال 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 9 يــونيـــو 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )129( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة اجلنبية - جممع 561

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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 ال�شمالية،

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(

ت�شنيف  من   561 جممع  اجلنبية  مبنطقة  الكائن   05029818 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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 )SP( الطبيعة اخلا�شة امل�شاريع ذات  اإىل ت�شنيف مناطق   )RG( ال�شكن احلدائقي مناطق 

ِوْفقَا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه 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: 28 رم�شان 1441هـ

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

 قرار رقم )130( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة الدراز - جممع 536

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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 ال�شمالية،

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 العقار رقم 05017530 الكائن مبنطقة الدراز جممع 536 من ت�شنيف مناطق 
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مناطق  ت�شنيف  اإىل   )B3( الثالثة طوابق ذات  العمارات  ومناطق   )RB( ال�شكن اخلا�س ب

بال�شتخدامات  ال�شماح  مع  بالوقود،  للتزويد  كمحطة   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع 

التجارية بن�شبة ل تتجاوز 10% ِوْفقَا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه 

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: 28 رم�شان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 21 مـايـــــــو 2020م
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م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )14( ل�شنة 2020

 ب�شاأن اإلغاء الرتخي�ض املمنوح

ل�شركة اإيه �شي اآر ريتكافل اإم اإي اإيه �ض�م�ب )مقفلة(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

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

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

لل�شركة بتاريخ 17 اأكتوبر 2019،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـلغى الرتخي�س املمنوح ل�شركة اإيه �شي اآر ريتكافل اإم اإي اإيه �س.م.ب )مقفلة(، امل�شجلة يف 

ال�شجل التجاري حتت الرقم 1- 69349 املوؤرخ يف 2008/7/16.

مادة )2(

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

ن�ْشـره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�شرف البحرين املركزي

ر�شيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 16 �شوال 1441هـ

الـمـــوافـــــق: 8 يـونـيـــــو 2020م
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م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )15( ل�شنة 2020

 ب�شاأن املوافقة على طلب حتويل كافة الأعمال من �شركة اإن�شور دايركت

بروكرز - فرع ل�شركة اأجنبية اإىل �شركة مار�ض )البحرين( �ض��ض�و

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،

اأعمال  مبزاولة  لهم  �س  املرخَّ اأعمال  حتويل  طلب  يف  البت  اإجراءات  حتديد  لئحة  وعلى 

التاأمني يف مملكة البحرين، ال�شادرة بالقرار رقم )15( ل�شنة 2009،

اإن�شور دايركت بروكرز - فرع ل�شركة اأجنبية بتحويل كافة اأعمالها اإىل  وعلى طلب �شركة 

�شركة مار�س )البحرين( �س.�س.و،

الأعمال  كافة  حتويل  طلب  ب�شاأن  املركزي  البحرين  م�شرف  من  ال�شادر  الإعالن  وعلى 

من �شركة اإن�شور دايركت بروكرز - فرع ل�شركة اأجنبية اإىل �شركة مار�س )البحرين( �س.�س.و 

املن�شور يف اجلريدة الر�شمية )العدد رقم 3453، بتاريخ 9 يناير 2020( ويف جريدتني حمليتني،

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُوُوِفـق على طلب �شركة اإن�شور دايركت بروكرز - فرع ل�شركة اأجنبية بتحويل كافة اأعمالها 

اإىل �شركة مار�س )البحرين( �س.�س.و.

مادة )2(

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

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�شرف البحرين املركزي

ر�شيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 18 �شـوال 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 10 يـونيـو 2020م
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رقم الدعوى: 2019/10

اإعالن بالئحة دعوى وبقرار ت�شكيل هيئة ت�شوية املنازعات

ومبوعد اجلل�شة اأمام الهيئة

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

وكيله: المحامي اأ�شامة اأنور. عنوانه: مكتب 84، بناية 254، طريق 2007، مجمع 320، الحورة، 

مملكة البحرين.

المدعى عليها الأولى: مجموعة كواليتي الدولية، �شركة قاب�شة قطرية. 

المدعى عليها الثانية: �شركة كواليتي لالأغذية والخدمات ذ.م.م، �شركة قطرية )�شجل تجاري 

رقم 24915(. 

المدعـــى عليـــه الثالـــث: ال�شيـــخ جا�شـــم ثامـــر عي�شـــى ثامـــر اآل ثانـــي )الرقـــم ال�شخ�شـــي 

.)27763401085

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

.)28463403829

نـــورا اذعـــار ح�شـــر المظافـــرة الهاجـــري )الرقـــم ال�شخ�شـــي  المدعـــى عليهـــا الخام�شـــة: 

.)27763401592

 Z  المدعـــى عليهـــا ال�شاد�شـــة: اأولكـــارا �شم�ـــس الديـــن عبداهلل كونـــى )جواز �شفر هنـــدي رقم

)2688278

عنوانهم: محل 56 المعمورة �شارع 340 طريق �شلوى، ُمْلك دار ال�شالم للعقارات، الدوحة، قطر.

الطلبات في لئحة الدعوى:

اوًل: اأ�شليًا باإلزام المدعـــى عليهم جميعًا مجتمعين ومنفردين بالت�شامن والت�شامم باأن يوؤدوا 

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

ع�شـــر دينارًا ومائتـــان واإثنان وت�شعون فل�شـــًا( وهي عبارة عن المبالـــغ الممنوحة للمدعى عليها 

ح بيانها فى هذه الالئحة م�شافة اإليها الفوائد التفاقية  الثانيـــه بموجب عقود  المرابحة المو�شَّ

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

القر�ـــس والذى او�شحناه �شلفـــًا، واإلزامهم بالفائـــدة القانونية بواقع 10% مـــن تاريخ المطالبة 

وحتى ال�شداد التام، ومع 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 

دينارًا )اأربعة ماليين وثمانون األفًا و�شبعمائة وخم�شة ع�شر دينارًا ومائتان واإثنان وت�شعون فل�شًا( 

ح بيانها  وهي عبارة عن المبالغ الممنوحة للمدعى عليها الثانية بموجب عقَدي المرابحة المو�شَّ

اإعالن من غرفة البحرين لت�شوية املنازعات
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فـــى هـــذه الالئحة، م�شافـــة اإليها الفوائد التفاقيـــة حتى تاريـــخ 2019/2/21 وذلك بعد اأن تم 

ح بيانه ب�شدر هذه الالئحة،  خ�شـــم ما �شددته المدعى عليها الثانية مـــن قيمة القر�س والمو�شَّ

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

اأتعاب المحاماة.

قرار ت�شكيل هيئة ت�شوية النزاع رقم )28/ل40( ل�شنة 2019

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

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(.

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

الدعوى رقم 2019/10 ومبوعد اجلل�شة اأمام الهيئة واملقرر عقدها يوم الأربعاء املوافق 24 يونيو 

2020 ال�شاعة 12:00 ظهًرا، وذلك 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�شوية املنازعات
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز امل�شتثمرين

  

اإعالن رقم )908( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

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

عبدالحميد اأحمد ب�شبا�س، نيابة عن مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تاأ�شي�س لخدمات الم�شتثمرين(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 100433، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد عبدالحميد اأحمد ب�شبا�س، 

وكاتبة نا�شر اأحمد ال�شياد.

اإعالن رقم )909( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل موؤ�ش�شة فردية

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

للتطوير  ا�شم )بو�شت  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ال�شركة ذات  ال�شركاء في  نيابة عن  البحرين(،  اإم  اإ�س 

العقاري ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 81107، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى 

موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم ال�شيد/ يو�شف اأحمد ح�شين عبداهلل النامليتي، ومبا�شرة مكتب �شركة )اآر اإ�س اإم 

البحرين( متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )910( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل  موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

لال�شت�شارات �س.�س.و(، نيابة عن ال�شيد/ اأحمد جا�شم محمد �شلمان ارحمه المالكي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية 
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التي تحمل ا�شم )اللم�شة الفاخرة للديكور(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 116934-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني 

اآلف( دينار  )ثالثة  مقداره 3،000  براأ�شمال  محدودة، و  م�شئولية  اإلى �شركة ذات  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة 

بحريني، واإدخال ال�شيد/ عبدالرحمن خالد �شعد ظافر علي الدو�شري �شريكًا معه في ال�شركة. 

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 )911( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�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 التي تحمل ا�شم )عمان ريلتيز بحرين القاب�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  67636، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم �شركة )فين�شر كابيتال بنك �س.م.ب. مقفلة(.

اإعالن رقم )912( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فروع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

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

محمد عبد الرحيم اأحمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فيلك�س لل�شحن الدولي(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 71270، طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شمى )فيلك�س لل�شحن الدولي(، والرابع الم�شمى 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  )فيلك�س للتغليف(، والخام�س الم�شمى )فيليك�شيانا للحفالت( 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

اإعالن رقم )913( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

�شيتي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شتريم وورك�س ميديا لالإنتاج �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،107571 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: AASTIKA SUNIL SHETTY، و

.SUNIL SHETTY
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اإعالن رقم )914( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

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

القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،34027 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  )الهوا�شم(،  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، 

وت�شجل با�شم ال�شيد/ ها�شم ماجد مكي ح�شن.

اإعالن رقم )915( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )العربية الألمانية للت�شنيع اأجما ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبراأ�شمال  71090، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

ذ.م.م(،  القاب�شة  الق�شيبي  )فواز  و�شركة  خري�س،  عادل  من:  كل  با�شم  وت�شجل  دينار،    1،350،000 مقداره 

و�شركة )بار�شكو القاب�شة �س.م.ب. مقفلة(.

اإعالن رقم )916( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�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 التي تحمل ا�شم )موتو غلف للمنا�شبات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 99350، 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000  طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

)ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ ح�شين علي عبدالواحد را�شد الكوهجي.

اإعالن رقم )917( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل موؤ�ش�شة 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 التي تحمل ا�شم )لبو�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 79950-2، طالبين تغيير 



العدد: 3475 – الخميس 11 يونيو 2020

22

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم ال�شيخة مي بنت خليفة بن اأحمد اآل 

خليفة، ومبا�شرة مكتب المحامي اأحمد عبدالله اأحمد ال�شمالن متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )918( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه المحامية وفاء نور 

اهلل حبيب عبدالعزيز الأن�شاري، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شكني 

القاب�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم64670 ، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى 

�شركة ال�شخ�س الواحد وذلك بناًء على تنازل ال�شريك ال�شيد/ عبداللطيف محمد عبداهلل محمد نور جناحي عن 

كامل ح�ش�شه في ال�شركة ل�شركة )فين�شر كابيتال بنك �س.م.ب. مقفلة(، وبراأ�شمال مقداره 54،000 )اأربعة 

وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل �شركة )فين�شر كابيتال بنك �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 )919( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فروع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

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

محمد علي زاير عبا�س، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جا�شم محمد علي زاير عبا�س(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 58655، طالبًا تحويل الفروع الرابع والخام�س وال�شابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره150  )مائة وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل ال�شركة با�شم كل من: جا�شم محمد 

 .SURENDRAN PANEKKADANعلي زاير عبا�س، و

اإعالن رقم )920( ل�شنة 2020

 ب�شاأن حتويل  �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

�س.�س.و(،  والمنا�شبات  للدعاية  البحرين  )هــاي  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اأهــالوات، 

بتحويلها اإلى �شركة ذات  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا  رقــم 125029،  القيد  الم�شجلة بموجب 

 RIPUNJAY BHAGAWATI بحريني، واإدخال )األف( دينار  مقداره 1،000  محدودة، وبراأ�شمال  م�شئولية 
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�شريكًا في ال�شركة. 

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 )921( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

يو�شف محمد جا�شم ثاني القالف، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فري�س هابي فروتي(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 42920-1، طالبة تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: هيفاء يو�شف محمد جا�شم 

ثاني القالف، وعارف عبداهلل عي�شى عبدالرزاق، وف�شل الرحمن كورونان كاندي. 

اإعالن رقم )922( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

محمد لولو، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأدهم لولو لت�شميم �شفحات الإنترنت �س.�س.و(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم  97646، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحرين ، وت�شجل با�شم كل من: اأدهم علي محمد لولو، 

وعواطف محمد محمد درو�س.  

 

اإعالن رقم )923( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  راووف  )�شيخ  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  راووف، 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،126640

 ZAHIDو ،SHAIKH MOHAMMED RAWOOF  :مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

.DIN MOHD DIN، RESHMA BANU و ،RASHID AHMAD TAJUDDIN AH
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اإعالن رقم )924( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

MDISMAIL SARKER MD HAKIM SARKER، نيابة عن ال�شيد/ عادل علي عبدالوهاب �شلمان رجب، مالك 

الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خليج البحرين لالأغذية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 20322، طالبا تحويل 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاته، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  الموؤ�ش�شة  العا�شر من  الفرع 

 MDISMAIL SARKER MD اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عادل علي عبدالوهاب �شلمان رجب، و

.HAKIM SARKER

اإعالن رقم )925( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل فرع ب�شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأرجوان بيبرو�س لالأكيا�س �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 82461، 

طالبًا تحويل ال�شركة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )الف�شول للتجارة وال�شناعة الدولية 

اأحمد  العالي ومحمد  اأحمد عبداهلل  المملوكة لكل من: عبداهلل   ،49949 القيد رقم  الم�شجلة بموجب  ذ.م.م(، 

عبداهلل العالي ومجموعة الموؤيد العالمية.

  اإعالن رقم )926( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مولى بيزني�س �شينتر ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 5،000  100324، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شريف �شامى فوده اأحمد فوده، ومحمد �شامى فوده اأحمد 

فوده. 
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اإعالن رقم )927( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

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

عبداهلل جا�شم �شالح ح�شن المعتوق، نيابة عن مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ليث ميديا(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 97665، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

اإعالن رقم )928( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  مايذر  اآند  اأوجلفي  )ميماك  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  14722، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

،00050 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم �شركة )ميماك اأوجلفي اآند مايذر هولدينج اإنك(.

اإعالن رقم )929( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  جرافيك�س  )راوثرز  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  74938، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

 EBRAHIMKUTTY P.PEERU MUHAMED /20،000  )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد

.RAWTHER

اإعالن رقم )930( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  دليم(،  )مقاولت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  دليم،  جا�شم  خليفة 
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وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،33868

 PALAYIL مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد خليفة جا�شم دليم، و 

.POULOSE BABY

اإعالن رقم )931( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

  

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

�س.�س.و(،  التعليم  لدعم  )جاما  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الم�شلماني،  اإبراهيم  ال�شيد 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،123294 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد ال�شيد اإبراهيم 

الم�شلمانى، واأحمد عبدالغفار اأحمد عبدالرحمن. 
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اإعالن

رقم دعوى التاأديب: 1/تاأديب/2020 

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

�شد: المحامي علي اإبراهيم الناجم

اأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2020/5/11 قراره يف دعوى التاأديب 

رقم 1/تاأديب/2020، وجاء منطوقه كالتايل: »قرر املجل�س باأغلبية الآراء توقيع عقوبة املْنع من 

مزاولة املهنة ملدة �شهر واحد«. 

جمل�ض تاأديب املحامني 

اإعالن من جمل�ض تاأديب املحامني
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 وكالة تجاريةشطب إعالن 

 قيد الوكالة التجارية المذكور تفاصيلها أدناه:  شطبيفيد قسم الوكاالت التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تم 

 

 

  قسم الوكاالت التجارية                                                                                                       

 

 

 

  12380 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

Lubatex SAS 

FRENCH 

30 rue des Freres Remy Sarreguemines 57200 France 

ن جعفر كاظم بوشهري اسم الوكيل  كة بوشهري للتجارة )بوكو( ش.ش.و لمالكها حسي    شر

 غي  محددة المدة  مدة الوكالة

 Batteries بيان البضاع موضوع الوكالة
 Energizer العالمة التجارية 

 الشطب سبب
 لنص المادة )

ً
 عىل قرار لجنة الوكالة التجارية وذلك إستنادا

ً
( لسنة 10( من مرسوم بقانون رقم )9بناءا

  بشأن الوكالة التجارية 1992

 2020 يو يون 8 تاري    خ الشطب

اإعالن �شطب وكالة جتارية


