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 مر�سوم بقانون رقم )26( ل�سنة 2020

 بتعديل املادة )173( من املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002

ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

النواب،  ملجل�س  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )54( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون االآتي:

املادة االأوىل

الالئحة  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )54( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )173( املادة  بن�س  ُي�شتبَدل 

الداخلية ملجل�س النواب، الن�س الآتي:

»ل يجوز اأن ي�شرتك يف املناق�شة العامة اأكرث من ع�شرة اأع�شاء. وتكون اأولوية امل�شاركة يف 

اأمانة املجل�س  اأ�شمائهم يف  املناق�شة ملن يرغب يف ذلك من مقدمي الطلب بح�شب ترتيب قيد 

قبل اجلل�شة، وذلك كله مع مراعاة من له اأولوية الكالم يف مو�شوع املناق�شة وفقًا لأحكام الفقرة 

الأوىل من املادة )171( من هذه الالئحة.

ويف حال كان عدد الراغبني بامل�شاركة يف املناق�شة من مقدمي الطلب اأقل من ع�شرة تكون 

امل�شاركة لالأع�شاء الآخرين املقيدة اأ�شماوؤهم يف اأمانة املجل�س قبل اجلل�شة، ثم لالأع�شاء الذين 

يطلبون الكالم اأثناء اجلل�شة.

ويف جميع الأحوال يجب األ تزيد مدة املناق�شة لأي ع�شو على خم�س دقائق. كما ل يجوز اأن 

تت�شمن املناق�شة توجيه النقد اأو اللوم اأو التهام، اأو اأن تت�شمن اأقواًل تخالف الد�شتور اأو القانون 

اأو ت�شكل م�شا�شًا بكرامة الأ�شخا�س اأو الهيئات اأو اإ�شرارًا بامل�شلحة العليا للبالد«.

املادة الثانية

ُيعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 15 محرم 1442هـ

الموافق: 3 �شبتمبر 2020م
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 مر�سوم بقانون رقم )27( ل�سنة 2020

 بتعديل بع�س اأحكام املر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1977

باإ�سدار �سندات التنمية

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1977 باإ�شدار �شندات التنمية، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة، وتعديالته،

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

2006، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون االآتي:

املادة االأوىل

باإ�شدار   1977 ل�شنة  رقم )15(  بقانون  املر�شوم  من  و)2(  املادتني )1(  بن�شي  ُي�شتبدل 

�شندات التنمية، الن�شان الآتيان:

مادة )1(:

يوؤذن لوزير املالية والقت�شاد الوطني بالتفاق مع م�شرف البحرين املركزي يف اأن ي�شدر 

يف مملكة البحرين اأو خارجها اأذونات على اخلزانة العامة و�شندات ت�شمى )�شندات التنمية( 

واأدوات متويل متوافقة مع ال�شريعة الإ�شالمية يف حدود )15.000( مليون دينار )خم�شة ع�شر 

األف مليون دينار( وذلك وفقًا لأحكام املادة )2( من هذا القانون.

مادة )2(:

ال�شابقة  املادة  يف  اإليها  امل�شار  التمويل  واأدوات  التنمية  و�شندات  اخلزانة  اأذونات  تكون 

حلاملها اأو ا�شمية وقابلة للتداول، وت�شتهلك يف املدة املحددة يف بيان الإ�شدار.

ويكون لوزير املالية والقت�شاد الوطني بالتفاق مع م�شرف البحرين املركزي، اأن ي�شدر 

تلك الأذونات وال�شندات واأدوات التمويل �شواء بالدينار البحريني اأو بعمالت قابلة للتحويل، كما 

يكون له اأن يعيد اإ�شدارها مرة اأخرى بدًل من امل�شتهلك منها، بحيث ل تزيد قيمتها املتداولة يف 

اأي وقت على )15.000( مليون دينار )خم�شة ع�شر األف مليون دينار(.
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املادة الثانية

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 15 محرم 1442هـ

الموافق: 3 �شبتمبر 2020م
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 مر�سوم رقم )57( ل�سنة 2020

 بتعديل بع�س اأحكام املر�سوم رقم )84( ل�سنة 2016

باإن�ساء وتنظيم مركز االت�سال الوطني

ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�سى 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،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )84( ل�شنة 2016 باإن�شاء وتنظيم مركز الت�شال الوطني، 

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

مادة )1(

رقم  املر�شوم  من  وال�شابعة  الثانية(،  )الفقرة  والرابعة  الأوىل،  املواد  بن�شو�س  ُي�شتبدل 

)84( ل�شنة 2016 باإن�شاء وتنظيم مركز الت�شال الوطني، الن�شو�س الآتية:

المادة االأولى:

لرئي�س  الأول  النائب  يتبع مدير عام مكتب  الوطني(  الت�شال  ي�شمى )مركز  ُين�شاأ مركز 

للمركز جمل�س  يكون  اأن  ويجوز  بكلمة )املركز(.  املر�شوم  اإليه يف هذا  وُي�شار  الوزراء،  جمل�س 

اإدارة، ي�شدر بت�شكيله ومدته وحتديد اخت�شا�شاته ونظام عمله مر�شوم.

المادة الرابعة )الفقرة الثانية(:

ويكون الرئي�س التنفيذي م�شئوًل اأمام مدير عام مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

عن �شْي اأعمال املركز، ويتوىل بوجه خا�س اختيار املوظفني باملركز، واإيفاد مندوبني عن املركز 

حل�شور املوؤمترات واللقاءات الدولية والإقليمية، والقيام بالزيارات العملية والعلمية يف الداخل 

واخلارج يف جمال العمل الإعالمي احلكومي.

المادة ال�سابعة:

يكون للمركز اعتماد مايل يدَرج �شمن ميزانية مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 

ل�شمان ا�شتمراره يف حتقيق اأهدافه.



العدد: 3487 – الخميس 3 سبتمبر 2020

9

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س ُيخالف اأحكام هذا املر�شوم.

مادة )3(

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كٌل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 15 محرم 1442هـ

الموافق: 3 �شبتمبر 2020م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )49( ل�سنة 2020

ب�ساأن الرتخي�س باإن�ساء دار ح�سانة عامل �سم�سم

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون الطفل، ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ

ل�شنة 2014،

وعلى قرار جلنة الَبـتِّ يف طلبات ُدور احل�شانات رقم )5( املوؤرخ يف 2020/8/18 باملوافقة 

على ا�شتكمال اإجراءات ترخي�س دار احل�شانة،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

�شنتني،  ملدة  �شم�شم  عامل  دار ح�شانة  باإن�شاء  اخلاجة  �شمر عبداحلميد  لل�شيدة  ـ�س  ُيرخَّ

حتت قيد رقم )9/دح/2020(.

مادة )2(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 8 محــــــــــــرم 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 27 اأغ�شط�س 2020م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )186( ل�سنة 2020

ب�ساأن ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة الزالق - جممع 1056

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 للتعمي 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 للتعمي  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  للتعمي 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 االآتي:

مادة )1(

ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  �شمن   1056 جممع  الزلق  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ـف  ُتـ�شنَّ
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اخلا�س اأ )RA( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات 

التنظيمية للتعمي الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 6 محـــــــــــرم 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 25 اأغ�شط�س 2020م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )191( ل�سنة 2020

 بتعديل املادة االأوىل من القرار رقم )2( ل�سنة 1977 بالالئحة التنفيذية 

للقانون رقم )14( ل�سنة 1973 ب�ساأن تنظيم االإعالنات

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعالنات،

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

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1977 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن 

تنظيم الإعالنات، وتعديالته،

وبعد التن�شيق مع اجلهات ذات العالقة،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

ُيـ�شتبَدل بن�س الفقرة الأوىل من املادة الأوىل من القرار رقم )2( ل�شنة 1977 بالالئحة 

التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعالنات، الن�س الآتي:

برئا�شة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  بوزارة  الإعالنات  جلنة  ـل  "ُتـ�شكَّ
مدير عام اأمانة العا�شمة، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- رئي�س ق�شم تراخي�س الِخْدمات البلدية ببلدية المنطقة الجنوبية  )نائبًا للرئي�س(

2- رئي�س ق�شم تراخي�س الِخْدمات البلدية باأمانة العا�شمة   )ع�شوًا واأمينًا لل�شر(

)ع�شوًا( 3- رئي�س ق�شم تراخي�س الِخْدمات البلدية ببلدية المحرق  

)ع�شوًا( 4- رئي�س ق�شم تراخي�س الِخْدمات البلدية ببلدية المنطقة ال�شمالية 

)ع�شوًا( 5- ممثل عن الإدارة العامة للمرور     

)ع�شوًا( 6- ممثل عن اإدارة تخطيط وت�شميم الطرق ب�شئون الأ�شغال  

)ع�شوًا( 7- ممثل عن هيئة الكهرباء والماء     

)ع�شوًا( 8- ممثل عن وزارة الإ�شكان      

)ع�شوًا( 9- ممثل عن وزارة �شئون الإعالم     

10- الم�شت�شار القانوني ب�شئون البلديات بوزارة الأ�شغال                                                                                    

        و�شئون البلديات والتخطيط العمراني     )ع�شوًا( 
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       مادة )2(

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات واملعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 محرم 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 1 �شبتمبر 2020م
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ــَبـل   الرتاخي�س املمنوحة من ِقِ

هيئة تنظيم االت�ساالت
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )506( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )اأنفال/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  القاهري وم�شاركوه 

96662، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري 

�شركة )اأنفال ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: باقر علي �شلمان 

�شهاب، و�شركة )اأبجد القاب�شة ذ.م.م(.

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 )507( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل فرع مبوؤ�س�سة فردية

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 )الخالدية للمجوهرات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

41985، وت�شجل  اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم  ال�شركة  135984-1، طالبين تحويل 

با�شم ال�شيد/ خالد محمد علي ر�شي، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )508( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

حبيب  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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بموجب  الم�شجلة  للنقليات(،  لمت  )�شكاي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  رم�شان،  عبا�س  اإبراهيم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  110769، طالبًا تغيير  القيد رقم 

وبراأ�شمال مقداره 100،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: حبيب اإبراهيم عبا�س رم�شان، وفاطمة ح�شن 

محمد عبدالجبار.       

اإعالن رقم )509( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من �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 

وجان  )اإيلي  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  اأ�شحاب  من  التخويل  بموجب  ذ.م.م(،  لال�شت�شارات  الخليج 

لم�شتلزمات التجميل/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 49957، طالبة تحويل فرعين من ال�شركة اإلى �شركة 

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

)اإيلي وجان ذ.م.م(. 

اإعالن رقم )510( 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 تقدم اإليه ال�شيد/ �شكيل اآغا، 

 ،75887 القيد رقم  الم�شجلة بموجب  ا�شم )ترينتي مينا �س.�س.و(،  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك 

اإلى موؤ�ش�شة فردية وت�شجيلها با�شم  معلنًا عن تنازله عن ال�شركة وطالبًا تغيير �شكلها القانوني وذلك بتحويلها 

ال�شيد/ ح�شن محمد اإبراهيم علي جمعه فردان. 

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 )511( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

FAIZAL NOOR ، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )براند بوك�س للدعاية والإعالن(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،85936 رقم  القيد  بموجب 

 ، AHMED FAIZAL NOOR :محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

.HUZAIF UDDIN ALIM UDDIN و ، SALAM ABDULRAUF SHAIKH و
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 اإعالن رقم )512( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

عفين، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )عفين لل�شحن والتفريغ �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 112865، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000  )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبدالعزيز اأكرم مطر محمد عفين، وحمد مطر 

عفين. 

اإعالن رقم )513( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

MUHAMMED JUNAID KALLANKUNNATH، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )باراجون 

�شيتي للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 115950، طالبًا تحويل الفرعين الأول والخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى 

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

 .MUHAMMAD ISHTIAQ NIAZمن: كل�شن ن�شاء اأمت ر�شول فتح محمد نور محمد، و

اإعالن رقم )514( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

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

 ،7-10788 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  التجارية  )اديم  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

ال�شيد/ عبدالرحمن  با�شم  وت�شجل  موؤ�ش�شة فردية،  اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

محمد اأحمد خليفه الغتم، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )515( 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 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الغناه العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 78497، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،500،000 دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم �شركة )الغناه القاب�شة �س.�س.و( المملوكة لل�شيد/ جميل الغناه.    

اإعالن رقم )516( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من �سركة تو�سية ب�سيطة

اإىل موؤ�س�سة فردية

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

 ،36845 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الن�شائية(،  للخياطة  الخير  )ب�شاير  ا�شم  تحمل  التي  الب�شيطة  التو�شية 

طالبين تحويل الفرعين 7 و14  اإلى موؤ�ش�شة فردية قائمة بذاتها با�شم )الأقم�شة العربية(، وت�شجل با�شم ال�شيد/ 

يو�شف داود محمد حاجي، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )517( ل�سنة -2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 

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

حيدر اأكبر حيدر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دار الكتاب(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 35559، 

 1،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبًا 

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

اإعالن رقم )518( ل�سنة 2020

 ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

 اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

الت�شامن البحرينية التي تحمل ا�شم )�شامانثا التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 128512، طالبين تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار 

 .RAJAN MANI بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبدالهادي عبداهلل يعقوب الن�شمي و

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

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.
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قرار   ،2020 يوليو   29 بتاريخ  ال�شادر   )3482( العدد  الر�شمية  يف اجلريدة  نُـ�شِـر 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )164( ل�شنة 2020 ب�شاأن تغيي 

ت�شنيف عدد من العقارات الناجتة عن تق�شيم معتَمـد م�شروط يف منطقة جنو�شان،جممع 

508، وحيث اإن اخلارطة املرافقة للقرار غي �شحيحة، فاإنه تن�شر اخلارطة ال�شحيحة 

كالآتي:
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لذا لزم التنويه


