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 مر�سوم رقم )34( ل�سنة 2020

بتعيينات يف مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

نحن حمد بن عي�سى 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،

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  مكتب  تنظيم  باإعادة   2016 ل�شنة   )22( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )45( ل�شنة 2019، الوزراء، املعدَّ

لرئي�س جمل�س  الأول  النائب  بتعيني مدراء يف مكتب   2017 ل�شنة  القرار رقم )34(  وعلى 

الوزراء،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن يف مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ُكـلٌّ من: يعيَّ

من�شق عام الدرا�شات والبحوث. 1- ال�شيد حمد يعقوب المحميد   

من�شق عام الإعالم والتوا�شل. 2- ال�شيدة �شارة اأحمد بوحجي   

املادة الثانية

على النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتـاريـــــخ: 11�شوال 1441هـ

المـوافـق: 3 يونيــو 2020م
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مر�سوم رقم )40( ل�سنة 2020

بالت�سديق على التفاق ب�ساأن اإن�ساء جلنة م�سرتكة للتعاون الثنائي

بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اإندوني�سيا

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى التفاق ب�شاأن اإن�شاء جلنة م�شرتكة للتعاون الثنائي بني حكومة مملكة البحرين وحكومة 

ـع يف مدينة نيويورك بتاريخ 25 �شبتمرب 2019،  جمهورية اإندوني�شيا، املوقَّ

وبناًء على عر�س وزير اخلارجية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـودق على التفاق ب�شاأن اإن�شاء جلنة م�شرتكة للتعاون الثنائي بني حكومة مملكة البحرين  �شُ

ـع يف مدينة نيويورك بتاريخ 25 �شبتمرب 2019، واملرافق لهذا  وحكومة جمهورية اإندوني�شيا املوقَّ

املر�شوم. 

املادة الثانية

على وزير اخلارجية تنفيذ 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 الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

   

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 25 �شــوال 1441هـ

الموافق: 17 يـونيـو 2020م
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 مر�سوم رقم )41( ل�سنة 2020

 بالت�سديق على التفاق بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كينيا 

ب�ساأن اإن�ساء جلنة م�سرتكة للتعاون الثنائي

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى التفاق بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كينيا ب�شاأن اإن�شاء جلنة م�شرتكة 

ـع يف مدينة نيويورك بتاريخ 26 �شبتمرب 2019،  للتعاون الثنائي، املوقَّ

وبناًء على عر�س وزير اخلارجية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـودق على التفاق بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كينيا ب�شاأن اإن�شاء جلنة  �شُ

لهذا  واملرافق   ،2019 �شبتمرب   26 بتاريخ  نيويورك  مدينة  يف  ـع  املوقَّ الثنائي  للتعاون  م�شرتكة 

املر�شوم. 

املادة الثانية

على وزير اخلارجية تنفيذ 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 الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

   

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 25 �شــوال 1441هـ

الموافق: 17 يـونيـو 2020م
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 قرار رقم )8( ل�سنة 2020

 بتنظيم ا�ستخدام �سارات وعالمات احلماية 

املن�سو�س عليها يف اتفاقيات جنيف لعام 1949 

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء: 

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1971 باملوافقة على ان�شمام دولة البحرين 

ـعة يف 12 اأغ�شط�س 1949،  اإىل اتفاقيات جنيف املوقَّ

اإىل  البحرين  دولة  ان�شمام  على  باملوافقة   1986 ل�شنة   )16( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الربوتوكولني الإ�شافيني لتفاقيات جنيف لعام 1949، 

ل بالقانون رقم )22(  وعلى املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1990 ب�شاأن الدفاع املدين، املعدَّ

ل�شنة 2014،

املمتلكات  حماية  لتفاقية  الن�شمام  على  باملوافقة   2008 ل�شنة   )18( رقم  القانون  وعلى 

1954 وبروتوكوليها املربَمـني يف  نزاع م�شلَّـح املربمة يف لهاي يف عام  الثقافية يف حالة وقوع 

لهاي عامي 1954 و1999، 

وعلى   ،2018 ل�شنة   )44( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الدولية،  اجلرائم  قانون  وعلى 

الأخ�س املادة )29( منه، 

وعلى املر�شوم رقم )11( ل�شنة 2018 باإن�شاء وتنظيم مركز الإ�شعاف الوطني،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون الدفاع، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

قرر الآتي:

مادة )1(

التعاريف

ـنة قرين كلٍّ منها،  يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبيَّ

ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالَف ذلك:

ال�سارات والعالمات المميزة للحماية: جميع ال�شارات والعالمات المميزة للحماية المن�شو�س 

عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبرتوكولتها الإ�شافية، بما في ذلك ال�شارة المميزة.

ال�سارة المميزة: �شارة الهالل الأحمر على خلفية بي�شاء.

عالمـــة الـــذراع: �شريـــط اأبي�ـــس ُتر�َشـم عليه ال�شـــارة المميزة ويتـــم تثبيته على الـــذراع الأي�شر 

لل�شخ�س محل الحماية.

بطاقـــة تحقيـــق الهوية: وثيقة خا�شة ت�شدر ِوْفـقـــًا للنموذج المعتَمـد في اتفاقية جنيف الأولى، 

ل له الحماية. وتت�شمن البيانات الأ�شا�شية لحاملها وال�شفة التي تخوِّ
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الجمعية الوطنية: جمعية الهالل الأحمر البحريني.

�ســـارة الجمعيـــة: هالل باللـــون الأحمر على خلفية بي�شـــاء يتجه طرفاه اإلى يميـــن الناظر اإليه، 

ومحاط به ا�شم الجمعية الوطنية اأو الأحرف الأولى منه.

مادة )2(

نطاق التطبيق

الذراع وبطاقة  للحماية وعالمة  املميزة  والعالمات  ال�شارات  ا�شتخدام  القرار  ـم هذا  ينظِّ

حتقيق الهوية و�شارة اجلمعية، وذلك بتحديد الأ�شخا�س الطبيعيني والعتباريني الذين يجوز 

لهم ا�شتخدامها واجلهات املعنية بالإ�شراف على هذا ال�شتخدام واحلالت التي يجوز فيها ذلك 

والغر�س منه.

مادة )3(

اخِلـْدمات الطبية بقوة دفاع البحرين

ـْلـم اأو اأوقات النزاعات امل�شلحة – بغر�س  ُتـ�شتخَدم ال�شارة املميزة – �شواًء يف اأوقات ال�شِّ

النقل  وو�شائل  الطبية  والوحدات  البحرين  دفاع  بقوة  الطبية  اخِلـْدمات  واأفراد  �شباط  حماية 

الطبي التابعة لها. ويحمل هوؤلء ال�شباط والأفراد عالمة الذراع وبطاقة حتقيق الهوية، وذلك 

حتت اإ�شراف قوة دفاع البحرين.

مادة )4(

اخِلـْدمات الطبية املدنية

امل�شلحة - بغر�س  النزاعات  اأوقات  اأو  ال�شلم  اأوقات  – �شواًء يف  املميزة  ال�شارة  ُتـ�شتخَدم 

حماية اخِلـْدمات الطبية الآتية:

ـ�شـــة لعالج ونْقـل الجرحى  اأ- الوحـــدات الطبية المدنيـــة وو�شائل النقل الطبي المدنية المخ�شَّ

والمر�شى والقتلى والغرقى، وذلك تحت اإ�شراف وزارة ال�شحة.

ـ�شة لعالج ونْقـل الجرحى  ب- مركز الإ�شعـــاف الوطني وو�شائل النقل الطبي التابعة له المخ�شَّ

والمر�شى والقتلى والغرقى، وذلك تحت اإ�شراف وزارة الداخلية.

اخِلـْدمات  اأفراد  حماية  بغر�س  املميزة  ال�شارة  ُتـ�شتخَدم  امل�شلحة،  النزاعات  اأوقات  ويف 

الطبية امللحقني بكلٍّ من الوحدات الطبية املدنية ومركز الإ�شعاف الوطني، وُيـمنح هوؤلء الأفراد 

اأثناء ممار�شتهم لعملهم، وذلك حتت اإ�شراف قوة دفاع  بطاقة حتقيق الهوية، وعالمة الذراع 

البحرين، وت�شري ب�شاأنهم القوانني والأوامر والتعليمات الع�شكرية.

ـ�س  ُيـرخَّ وُتـخَطـر اجلمعية الوطنية بالأفراد والوحدات الطبية وو�شائل النقل الطبي التي 

لها با�شتخدام ال�شارة املميزة ِوْفـقًا لأحكام هذه املادة.
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مادة )5(

العالمة الدولية املميزة للدفاع املدين

ُتـ�شتخَدم العالمة الدولية املميزة للدفاع املدين بغر�س حماية اأجهزة الدفاع املدين ومبانيها 

ـ�شة حلماية ال�شكان املدنيني، وذلك حتت اإ�شراف وزارة  واأفرادها ولوازمها واملخابىء املخ�شَّ

الداخلية.

مادة )6(

العالمة اخلا�سة الدولية املميزة 

لالأ�سغال الهند�سية واملن�ساآت املحتوية على قوى خطرة

ُتـ�شتخَدم العالمة اخلا�شة الدولية املميزة لالأ�شغال الهند�شية واملن�شاآت املحتوية على قوى 

خطرة بغر�س حماية ال�شدود واجل�شور واملحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك حتت 

اإ�شراف اجلهة املعنية بالرتخي�س لإن�شائها، بح�شب الأحوال.

مادة )7(

ال�سعار املميز للممتلكات الثقافية

بغر�س حمايتها، وذلك  الدينية  واملن�شاآت  الثقافية  املمتلكات  املميز على  ال�شعار  ُيـ�شتخَدم 

حتت اإ�شراف اجلهة املعنية بالرتخي�س لإن�شائها، بح�شب الأحوال.

مادة )8(

الأجهزة الدولية

ُيـ�شمح يف جميع الأحوال للجنة الدولية لل�شليب الأحمر ولالحتاد الدويل جلمعيات ال�شليب 

اأن�شطتها  للحماية يف خمتلف  املميزة  والعالمات  ال�شارات  با�شتخدام  الأحمر  والهالل  الأحمر 

التي تتم حتت اإ�شراف قوة دفاع البحرين بالتن�شيق مع اجلهة املعنية، بح�شب طبيعة كل ن�شاط.

مادة )9(

اجلمعية الوطنية

من�شاآتها  وعلى  لها،  التابعني  الأفراد  بوا�شطة  اجلمعية  �شارة  الوطنية  اجلمعية  َتـ�شتخِدم 

وو�شائل النقل التابعة لها. ويجوز لها الرتخي�س با�شتخدام �شارة اجلمعية لأيِّ �شخ�س طبيعي اأو 

اعتباري ميار�س ب�شفة قانونية اأعمال الإ�شعافات الدولية والوقاية.
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مادة )10(

حْظـر ا�ستخدام ال�سارات والعالمات املميزة للحماية

ال�شارات  ا�شتخدام   – امل�شلحة  النزاعات  اأوقات  اأو  ـْلـم  ال�شِّ اأوقات  يف  �شواًء   – ُيـحَظـر 

ـ�س لهم ِوْفـقًا لأحكام هذا القرار. والعالمات املميزة للحماية لغري اجلهات والأ�شخا�س املرخَّ

كما ُيـحَظـر ا�شتخدام هذه ال�شارات والعالمات لالأغرا�س التجارية اأو ال�شناعية اأو للدللة 

على موؤ�ش�شات املجتمع املدين اأو لأيِّ غر�س اآخر.

مادة )11(

توفيق الأو�ساع

على كافة الأ�شخا�س الطبيعيني والعتباريني توفيق اأو�شاعهم مبا يتفق واأحكام هذا القرار 

خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل به. 

مادة )12(

العقوبات

ُيـعاَقـب كل َمـن ا�شتخدم يف غري الأحوال امل�شرح بها اأيًا من ال�شارات اأو العالمات املميزة 

رة يف املادة )29( من قانون اجلرائم الدولية، ال�شادر باملر�شوم بقانون  للحماية بالعقوبة املقرَّ

رقم )44( ل�شنة 2018. 

مادة )13(

النفاذ

التايل  اليوم  به من  وُيـعمل  القرار،  اأحكام هذا  – تنفيذ  – كلٌّ فيما يخ�شه  الوزراء  على 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 ذي القعدة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 22 يــونيـــــــــو 2020م
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 قرار رقم )15( ل�سنة 2020

بتعيني مديَرين يف مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

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 اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )22( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 

ل باملر�شوم رقم )45( ل�شنة 2019، املعدَّ

وعلى املر�شوم رقم )4( ل�شنة 2019 بتعيني مدير عام ملكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 

وبناًء على عْر�س مدير عام مكتب النائب الأول للرئي�س جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن يف مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ُكـلٌّ من: يعيَّ

1- ال�شيد اأحمد خالد علي العريفي           مديرًا لإدارة الإعالم.  

2- ال�شيدة منار اأحمد عبداهلل ثاني   مديرًا لإدارة التوا�شل.

 

املادة الثانية

على مدير عام مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 11 �شوال  1441هـ

الـمــــوافــــــق: 3 يــونيــــو 2020م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )73( ل�سنة 2020

 ب�ساأن تخويل بع�س موظفي وزارة الرتبية والتعليم

ْبط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

والتدريبية اخلا�شة،

 2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية،  الإجراءات  قانون  وعلى 

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

وبناًء على التفاق مع وزير الرتبية والتعليم،

قِرر الآتي:

املادة الأوىل

الق�شائي  ـَْبـط  ال�شّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم  التالية  والتعليم  الرتبية  وزارة  موظفو  ل  ُيـخوَّ

بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام املر�شوم بقانون رقم )25( 

ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية اخلا�شة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

باحث قانوني اأول 1-نادية عبدالرحمن جالل  

باحث قانوني اأول 2- را�شد اأحمد الفايز   

باحث قانوني 3- عبدالعزيز �شعد العجمي  

 

املادة الثانية

ل بها املوظف/ حممد جابر �شامل مبوجب القرار رقم  ـْبـطية الق�شائية املخوَّ ُتـلغى �شفة ال�شَّ

ـْبـط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بع�س موظفي  تخويل  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )10(

الق�شائي.

املادة الثالثة

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

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 �شـوال 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 18 يونيـو 2020م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )66( ل�سنة 2020

 ب�ساأن �سوابط واإجراءات الت�سالح يف اجلرائم التي تقع

 باملخالفة لأحكام املر�سوم بقانون رقم )27( ل�سنة 2015 ب�ساأن ال�سجل التجاري 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

ل  املعدَّ التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة  بقانون رقم )27(  املر�شوم  بعد الطالع على 

باملر�شوم بقانون رقم )52( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة )27( منه،

2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري،  وعلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 

لة بالقرار رقم )68( ل�شنة 2018، ال�شادرة بالقرار رقم )126( ل�شنة 2016، املعدَّ

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شوؤون التجارة، 

قرر الآتي:

مادة )1(

ـنة قرين كل منها،  يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّ

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

الوزارة: وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

القانون: المر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري.

الإدارة المخت�سة: اإدارة التفتي�س بالوازرة.

ـْبـط الق�شائي.  ل �شفة ماأمور ال�شَّ المفت�س: الموظف المخوَّ

       

مادة )2(

يجوز للمخالف قبل اإحالته للمحاكمة اجلنائية، اأن يطلب من الإدارة املخت�شة الت�شالح يف 

اأيٍّ من املخالفات املن�شو�س عليها باملادتني )22( بند )2( و )27( من القانون.  

د املخالفات.  د املبلغ بتعدُّ ويكون الت�شالح ب�شداد مبلغ األف دينار، ويتعدَّ

مادة )3(

يجوز للمفت�س اأن يعر�س الت�شالح على املخالف على اأن ُيـثِبـت ذلك يف حم�شر الت�شالح، 

ـع املح�شر من املخالف واملفت�س، ويعتمده مدير الإدارة املخت�شة. ويوقَّ
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مادة )4(

يت�شمن حم�شر الت�شالح البيانات الآتية:

1- يوم وتاريخ ووقت فْتـح مح�شر الت�شالح.

2- ا�شم و�شفة طالب الت�شالح.

3- رقم قْيـد مح�شر الت�شالح.

4- بيانات المخالف ال�شخ�شية.

5- رقم القْيـد في ال�شجل التجاري اإْن ُوِجـَد.

6- بيان المخالفة المطلوب الت�شالح ب�شاأنها.

7- مبلغ الت�شالح.

8- توقيع المخالف اأو من ينوب عنه.

ر مح�شر الت�شالح. 9- ا�شم وتوقيع المفت�س ُمـحرِّ

10- اعتماد مدير الإدارة المخت�شة.

دها الوزارة. 11- اأية بيانات اأخرى تحدِّ

مادة )5(

د املخالف مبلغ الت�شالح خالل مدة ل جتاوز ثالثني يومًا من تاريخ حترير  ُيـ�شدِّ اأن  يجب 

حم�شر الت�شالح، ول يجوز متديد هذه املهلة.

ويف جميع الأحوال ل يجوز تق�شيط مبلغ الت�شالح.

مادة )6(

الت�شالح،  بقبول  قرارًا  املخت�شة  الإدارة  مدير  ُيـ�شِدر  الت�شالح  مبلغ  املخالف  د  �شدَّ اإذا 

ويت�شلَّـم املخالف ن�شخة معتَمـدة منه. 

ول يحول قبول الت�شالح دون حت�شيل اأية م�شتحقات للوزارة ِوْفـقًا لأحكام القوانني واللوائح 

التنفيذية والقرارات ال�شارية. 

ويف جميع الأحوال، ل يرتتب على قبول الت�شالح على املخالفة اأيُّ اإخالل بحقوق ذوي ال�شاأن 

املتعلقة بها.

مادة )7(

ـَخـذ ب�شاأن الت�شالح، واأية بيانات اأخرى  ـد فيه القرارات التي ُتـتَّ ُيـن�شاأ يف الوزارة �شجل تقيَّ

تراها الوزارة لزمة يف هذا ال�شاأن.
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مادة )8(

ـه الت�شالح اأو عدم �شداده مبلغ الت�شالح  ُتـحيل الوزارة املخالف اإىل النيابة العامة حال رْفـ�شِ

خالل ثالثني يومًا من تاريخ حترير حم�شر الت�شالح. 

مادة )9(

على وكيل الوزارة ل�شوؤون التجارة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 1 ذي القعدة 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 22 يـــونيــــــــو 2020م
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املجل�س الأعلى لل�سحة

 قرار رقم )29( ل�سنة 2020

 ب�ساأن لئحة نظام امتحانات مزاولة املهن ال�سحية

بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�سحية

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخـْدمات ال�شحية:

الأطباء  غري  مزاولة  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وال�شيادلة للمهن الطبية املعاونة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  ب�شاأن   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، ال�شيدلية، املعدَّ

واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدَّ

ل بالقانون  وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، املعدَّ

رقم )1( ل�شنة 2019،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1991 يف �شاأن تنظيم مزاولة مهنة التمري�س،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1991 يف �شاأن تنظيم مزاولة مهنة الَقـبالة والتوليد،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2011 ب�شاأن نظام امتحانات مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2015 باإ�شدار لئحة نظام امتحانات مزاولة املهن ال�شحية 

بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية،

وعلى القرار رقم )24( ل�شنة 2016 باإ�شدار قائمة املهن الطبية املعاونة،

وعلى القرار رقم )23( ل�شنة 2017 ب�شاأن معايري ومتطلبات تراخي�س مزاويل املهن ال�شحية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة باجتماعه رقم )6( املوؤرخ يف 2019/11/27،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية،
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قرر الآتي:

مادة )1(

ـنة قرين كلٍّ منها،  يف تطبيق اأحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبيَّ

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخـْدمات ال�شحية.

المهن ال�سحية: اإحدى مهن الطب الب�شري اأو طب الأ�شنان اأو ال�شيدلة اأو اإحدى المهن الطبية 

المعاونة.

الترخي�س: الترخي�س الذي ُتـ�شِدره الهيئة لمزاولة اإحدى المهن ال�شحية.

طالـــب الترخي�ـــس: ال�شخ�ـــس الحا�شل على �شهـــادة علمية في اإحدى المهـــن ال�شحية ويتقدم 

للهيئة بطلب للح�شول على الترخي�س.

مادة )2(

يجب على كل َمـن يتقدم للهيئة بطلب للرتخي�س له مبزاولة اإحدى املهن ال�شحية، اأن يجتاز 

المتحان الذي تطلبه الهيئة، ك�شرط للح�شول على الرتخي�س.

ويجوز بعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة الإعفاء من تقدمي المتحان، وذلك ِوْفـقًا ملعايري 

ومتطلبات تراخي�س مزاويل املهن ال�شحية املن�شورة على املوقع الإلكرتوين للهيئة ِطـْبـقًا لأحكام 

القرار رقم )23( ل�شنة 2017 ب�شاأن معايري ومتطلبات تراخي�س مزاويل املهن ال�شحية.

مادة )3(

 تتوىل الهيئة اإجراء امتحان تقييم لطالب الرتخي�س، فاإذا مل يجتز هذا المتحان يكون له 

احلق يف التقدم لجتياز امتحان التقييم لثالث مرات اأخرى خالل مدة ل تتجاوز ثالث �شنوات 

تبداأ من تاريخ اإجرائه المتحان الأول. 

اأ- يكون لطالب الترخي�س الذي لم يجتز امتحان التقييم ِطـْبـقًا للبند ال�شابق، اأن يحاول اجتيازه 

دًا مرتيـــن اإ�شافيتين �شريطة ح�شـــوره دورة تدريبية ل تقل مدتها عـــن �شتة اأ�شهر في  مجـــدَّ

اإحـــدى الموؤ�ش�شـــات ال�شحية المعتَمـدة لدى الهيئة، وتقديمه مـــا يثبت اجتيازه لهذه الدورة 

التدريبية، وعلى اأن تكون محاولة اجتيازه لمتحان التقييم في هاتين المرتين خالل �شنتين 

من اجتيازه تلك الدورة التدريبية.

ب- يجـــب اأن تت�شمن الـــدورة التدريبية الم�شار اإليها بالن�شبة لطالـــب الترخي�س لمزاولة مهنة 

الطب الب�شري، تدريبًا على الممار�شة العملية للجراحة وللطب الباطني وطب الأطفال وطب 

الن�شاء والولدة لمدة ل تقل عن اأربعة اأ�شهر من اإجمالي مدة الدورة.
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مادة )4(

يجوز للهيئة اأْن تعهد لإحدى اجلهات الأكادميية اأو اجلامعية اأو اإحدى ال�شركات املتخ�ش�شة، 

باإجراء المتحانات الالزمة لإ�شدار تراخي�س مزاولة املهن ال�شحية ِطـْبـقًا لأحكام هذا القرار 

اأو عقود  اتفاقيات  اأو  تفاهم  ـرات  وذلك مبوجب مذكِّ الهيئة  ت�شعها  التي  والأنظمة  والتعليمات 

مربمة مع تلك اجلهات.

مادة )5(

المتحان  اجتياز  �شرط  ي�شاف  للرتخي�س،  الالزمة  واملعايري  ال�شرتاطات  اإىل  بالإ�شافة 

الذي تطلبه الهيئة ك�شرط للح�شول على هذا الرتخي�س للمهن ال�شحية الآتية:

اأ- فني �شيدَلـة.

ب- فني تخدير.

ج- اأخ�شائي العالج الطبيعي.

د- اأخ�شائي تغذية عالجية.

هـ- اأخ�شائي تغذية.

و- م�شاعد طبيب اأ�شنان.

ز- فني �شحة الفم والأ�شنان.

ح- فني �شناعة الأ�شنان.

ط- فني مختبر طبي.

ي- ِتـَقـني مختبر طبي.

ك- ِتـَقـني مختبر طبي متخ�ش�س.

ل- فني اأ�شعة.

م- ِتـَقـني اأ�شعة.

ن- الَقـبالة.

�س- اأخ�شائي ب�شريات )فاح�س ب�شر(.

ع- م�شعف مبتدىء. 

ف- م�شعف متو�شط.

مادة )6(

ُيـلغى القرار رقم )11( ل�شنة 2015 باإ�شدار لئحة نظام امتحانات مزاولة املهن ال�شحية 

ن�س  كل  ُيـلغى  كما  له،  املرافقة  والالئحة  ال�شحية  واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة 

يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.
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مادة )7(

على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية تنفيذ اأحكام هذا 

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

             

 رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة

 الفريق طبيب/ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 �شـوال 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 17 يونيـو 2020م 
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )135( ل�سنة 2020

ب�ساأن  تعديل حدود ت�سنيف عقار يف منطقة عراد - جممع 243

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، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،

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(

�شمن    243 جممع  عراد  مبنطقة  الكائن   01016795 رقم  العقار  ت�شنيف  حدود   ل  تعدَّ
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ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(، ِوْفقًا ِ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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 �شوال  1441هـ

الـمــــوافــــــق: 8 يـونيــــــو 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )139( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف  عدد من العقارات يف منطقة املحرق - جممع 262

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، 

وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( 

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،

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 العقارات الكائنة مبنطقة املحرق جممع 262 من ت�شنيف مناطق العمارات 
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ذات الثالثة طوابق بواجهة جتارية  )B3*( و ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب بواجهة جتارية   

)RB*(  اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل اأ )RHA(، ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة 

ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء  لهذا القرار، وتطبَّ

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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 17 �شوال  1441هـ

الـمــــوافــــــق: 9 يـونيــــــو 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )140( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة عايل - جممع 732

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، 

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

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 07025965 الكائن مبنطقة عايل جممع 732 من ت�شنيف مناطق 
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 ،)SP(  اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )PS( اخِلـْدمات واملرافق العامة

ِوْفقًا ِ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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 17 �شوال  1441هـ

الـمــــوافــــــق: 9 يـونيــــــو 2020م

          



العدد: 3477 – الخميس 25 يونيو 2020

38



العدد: 3477 – الخميس 25 يونيو 2020

39

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

  

اإعالن رقم )951( 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/ علي �شلمان 

ح�شن �شهابي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم ترنج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 130625، 

طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

)األف( دينار بحريني، وذلك باإدخال ال�شيد/ �شالم محمد �شالم �شعود �شريكًا مع المالك 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 )952( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل فرع مبوؤ�س�سة فردية قائمة

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 )كراج كال�شك كار(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 103734-

2، طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم 58103، المملوكة لل�شيد/ 

عقيل اأحمد عبدالح�شين �شلمان، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )953( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

�شركة  مالك  لولو،  محمد  علي  اأدهم  ال�شيد/  عن  نيابة  القانونية،  وال�شت�شارات  للمحاماة  رم�شان  عي�شى  ليلى 
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القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  الإنترنت  �شفحات  لت�شميم  لولو  )اأدهم  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 

رقم 97646، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

اأدهم علي محمد لولو، وعواطف محمد  اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من:  10،000 )ع�شرة  مقداره 

محمد درو�س.

اإعالن رقم )954( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

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

اإلى �شركة  35240، طالبا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شمى )اإ�شبانيا لالألمنيوم(  بموجب القيد رقم 

ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: هاني 

  .MOHAMMED RAFI MOHAMMED TANVIRعبداهلل اأحمد عبداهلل �شعبان، و

اإعالن رقم )955( ل�سنة 2020

 ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

دبليو  )اإيه  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

لال�شت�شارات(، نيابة عن �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )بيلد جرين لبيع التذاكر/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 103344، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد وذلك بناًء 

SATHIYAN MOOLAYI DERMAL، وبحيث ي�شبح  على تنازل ال�شركاء عن كامل ح�ش�شهم في ال�شركة اإلى 

راأ�شمالها 500 )خم�شمائة( 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 )956( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

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

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

82412، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 
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اإعالن رقم )957( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

التي تحمل ا�شم )كوفيا كافيه  الواحد  ال�شخ�س  القاب�شة ذ.م.م(، مالكة �شركة  الم�شئولية المحدودة )بيناكلز 

�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 117684، طالبة تغيير ال�شكل القانوني ل�شركة ال�شخ�س الواحد المذكورة 

األف( دينار بحريني،  200،000 )مائتان  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره  وذلك بتحويلها 

وت�شجل با�شم كل من: �شركة )بيناكلز القاب�شة ذ.م.م(، وحمد عبدالعزيز الحمد ال�شقر.

 

اإعالن رقم )958( 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/ زينب 

الديكور(،  لمقاولت  الذهبي  ا�شم )بال�شتيك  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  علي عبدالح�شين علي عيد، مالكة 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويله  وذلك  الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبة   ،72363 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: زينب 

.BINOY VEMBLIYAN KUNJUVAREED علي عبدالح�شين علي عيد، و

اإعالن رقم )959( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

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

عبدالجليل عبداللطيف عبدالقادر الأن�شاري، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ماريا توليب للورود(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم87971 ، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 

وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مارية عبدالجليل عبداللطيف عبدالقادر 

الأن�شاري، ومحمد يو�شف فا�شل ح�شن اأحمد ال�شاعاتي. 

اإعالن رقم )960( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل موؤ�س�سة فردية

)جي  �شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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�شركة  مالكة  العلوي،  مهدي  اإ�شماعيل  ال�شيد  ليلى  عن  نيابة  �س.�س.و(،  قانونيون  وم�شت�شارون  بي محامون  اأند 

بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،122111 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الواحد  ال�شخ�س 

اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها، وتكليف ال�شيد/ غ�شان جا�شم عبداهلل ح�شن عبداهلل �شرحان 

متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )961( ل�سنة 2020

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

اإىل فرع 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 التي تحمل ا�شم )الظاعن للمقاولت والتجارة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

29644، طالبين تحويل الفرع ال�شاد�س من ال�شركة والم�شمى )خدمات البحرين ِللَّديترات ومكيفات ال�شيارات( 

اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية القائمة الم�شجلة بموجب القيد رقم 25382 والمملوكة لل�شيد/ خالد را�شد عبداهلل 

الظاعن.

اإعالن رقم )962( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ت�سامن 

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

الم�شجلة  �س.�س.و(،  للرجال  �شتار  اأحمد  )�شالون  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  عبدالقادر، 

بموجب القيد رقم 132888، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

2،500 )األفان وخم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبداهلل عبدالقادر، ويون�س مياه رب  مقداره 

مياه، وعلم مجفور، وجبل اأحمد �شراج الدين.     

اإعالن رقم )963( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�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 )ذي لونج للم�شاحات المكتبية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  66418، 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(. 
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اإعالن رقم )964( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

حميدة محمد جاب اهلل، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم لقمة ال�شلطان(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 92688، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

عبدال�شالم  عبدالحليم  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  وخم�شمائة(  (األفان   2،500 مقداره  وبراأ�شمال 

محمد عبدالجواد، ومحمد اأبوالمعاطى العدل. 

اإعالن رقم )965( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

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

�شلمان اأحمد خ�شير، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الدلفين لالألمنيوم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

27246، طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم: جايا �شينغ لزيرو�س ديفيد.

اإعالن رقم )966( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

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

القيد  بموجب  الم�شجلة  ا�شم )اقت�شادي لال�شت�شارات ذ.م.م(،  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ال�شركة ذات 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال  84701-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها  رقم 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ و�شيم فايز ال�شايغ. 

اإعالن رقم )967( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل موؤ�س�سة فردية

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

محمد حكيم عبداهلل العرب، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )تطوير لخدمات التدريب �س.�س.و(، 
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الم�شجلة بموجب القيد رقم 98232-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، 

وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

اإعالن رقم )968( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�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 )اإت�س دبليو اإنترنا�شيونال بيزن�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

الواحد بناًء على تنازل  اإلى �شركة ال�شخ�س  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  80768-1، طالبين تغيير 

ال�شريك عبدالكريم عبدالر�شا علي محمد عن كامل ح�ش�شه بال�شركة ل�شريكته ليلى علي اإبراهيم علي، وي�شبح 

راأ�شمال ال�شركة بعد التحويل مبلغًا مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني.

اإعالن رقم )969( 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/ اإيمان 

في�شل �شيف محمد �شيف، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اآلء الجزيرة للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،71608 رقم  القيد 

اإيمان في�شل �شيف  األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من:  25،000 )خم�شة وع�شرون  وبراأ�شمال مقداره 

محمد �شيف، وعلي �شلمان ح�شن �شلمان خلف.      

اإعالن رقم )970( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

ولم�شة  لالإلكترونيات  الريف  )لم�شة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شبع،  محمد  عبداهلل  اإبراهيم 

الريف الجديد للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 54312، طالبًا تحويل الفرعين 6 و13 من الموؤ�ش�شة اإلى 

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

 ،SHYSHANTH KARIPPAKULAM SHAMSUDHEEN با�شم كل من: زهير اإبراهيم عبداهلل محمد ال�شبع، و

 .RAHMATH SHAMON KARIPPAKULAM SHAMSUDHEEN و
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اإعالن رقم )971( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

عبداللطيف ح�شين عبداللطيف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم بليت 48(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،77777 رقم  القيد 

عبداللطيف  عمرو  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  األف(  وع�شرون  )ثمانية   28،000 مقداره  وبراأ�شمال 

ح�شين عبداللطيف، واأحمد رم�شان عبدالب�شير عبدالرحمن.

اإعالن رقم )972( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

بموجب  الم�شجلة  الغدير(،  )�شيدلية  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عبداهلل،  ح�شين  ح�شن  جا�شم 

القيد رقم 90921-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

كل من: ح�شين جا�شم ح�شن ح�شين عبداهلل،  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 وبراأ�شمال مقداره 

وجا�شم ح�شن ح�شين عبداهلل.

اإعالن رقم )973( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س 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 التي تحمل ا�شم )فهد بن �شليمان بن جزاء الجهني(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 104791، 

طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000 

)ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: منال اإبراهيم عبداهلل اأحمد ف�شل، و�شريف �شامى فوده اأحمد 

فوده، ومحمد �شامي فوده اأحمد فوده.

اإعالن رقم )974( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

خالد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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اأمين عبدالكريم باقر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شووت للريا�شة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

44493، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )975( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني 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/ اإبراهيم 

الم�شجلة  ال�شيارات(،  لخدمة  البلد  )مركز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  العلي،  علي  اأحمد محمد 

بموجب القيد رقم 13005 طالبا تحويل الفرع الخام�س والعا�شر من الموؤ�ش�شة، والم�شميين )مركز حواء للكمبيوتر 

والهواتف( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل 

.THILAKAN KANNAMPARAMBIL GOPALAKRISHNAN با�شم كل من: اإبراهيم اأحمد محمد علي العلي، و

اإعالن رقم )976( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

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

لم�شتلزمات  وجان  )اإيلي  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  ذ.م.م(،  لال�شت�شارات  الخليج 

التجميل/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 49957، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

�شركة  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  10،000 )ع�شرة  مقداره   وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى 

)اإيلي وجان ذ.م.م(.
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 رقم الدعوى: 2020/7

   اإعالن ب�ساأن دعوى منظورة اأمام غرفة البحرين لت�سوية املنازعات 

لئحة بتعديل الطلبات

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

وكيلـــه: المحامـــي معاوية طاهر النيل. عنوانه: مكتـــب 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(.

عنـــوان اآخـــر مّقـــر لهـــا: مكتـــب 601، طريـــق 1011، مبنـــى 614، مجمع 410، �شناب�ـــس، مملكة 

البحرين.

المدعى عليه الثاني: عدنان طاهر مياح محمد طاهر )770934080(.

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، مجمع525، �شار، مملكة البحرين.  

.4686266 PB  المدعى عليه الرابع: اأووين بول فوغا

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

ا�سم المدعى عليها الخام�سة: �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�ساد�س: محمد طاهر محمد اأ�شلم

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

الطلبات في لئحة تعديل الطلبات:

الحكـــم فـــي المو�شوع باإلزام المدعـــى عليهم بالت�شامـــن والت�شامم باأن ي�شـــددوا للبنك  اأوًل: 

المدعـــي مبلغـــًا مقـــداره 524،781،586/50 ريـــاًل قطريًا )خم�شمائـــة واثنان واأربعـــون مليونًا 

و�شبعمائـــة وواحد وثمانون األفًا وخم�شمائـــة و�شتة وثمانون رياًل وخم�شـــون درهمًا( اأو ما يعادله 

بالدينـــار البحرينـــي وهـــو مبلغ مقـــداره 52،478،158/650 دينـــارًا بحرينيًا )اإثنـــان وخم�شون 

مليونـــًا واأربعمائة وثمانية و�شبعون األفًا ومائة وثمانية وخم�شون دينارًا و�شتمائة وخم�شون فل�شًا(، 

بالإ�شافة اإلى الأرباح التاأخيرية بواقع 10% �شنويًا من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.

ثانيـــاً: اإلزام المدعـــى عليهم بالت�شامن والت�شامم ب�شداد الر�شـــوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة. 

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

بالقرار  عماًل  وذلك   ،2020/7 رقم  الدعوى  يف  الطلبات  تعديل  بالئحة  املبينة  اآنفًا بالطلبات 

اإعالن من غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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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


