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�اأمر�ملكي�رقم�)41(�ل�شنة�2020

بتعيني�نائب�لرئي�س�هيئة�الت�شريع�والراأي�القانوين�

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والراأي القانوين، 

وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )70( ل�شنة 2019 بتعيينات يف هيئة الت�شريع والراأي القانوين،

اأمرنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ـن امل�شت�شارة ال�شيخة مرمي بنت عبدالوهاب اآل خليفة نائبًا لرئي�س هيئة الت�شريع والراأي  ُتـعيَّ

القانوين يف درجة وكيل وزارة م�شاعد. 

املادة�الثانية

ُيـعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

�ملك�مملكة�البحرين�

حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة�

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــخ: 27 �شفــــر 1442هـ

الموافق: 14 اأكتوبر 2020م
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�مر�شوم�رقم�)64(�ل�شنة�2020

باإن�شاء��شندوق�الأمل�لدعم�امل�شاريع�واملبادرات�ال�شبابية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

بالقانون رقم )19(  ل  املعدَّ العمل،  باإن�شاء �شندوق  ل�شنة 2006  القانون رقم )57(  وعلى 

ل�شنة 2015،

اخلريية  لالأعمال  امللك  جلاللة  ممثل  بتعيني   2014 ل�شنة   )28( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

و�شئون ال�شباب،

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  ت�شمية  باعتماد   2020 ل�شنة   )16( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

الإن�شانية و�شئون ال�شباب،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

امل�شاريع  لدعم  الأمل  )�شندوق  ي�شمى  ال�شبابية  واملبادرات  امل�شاريع  لدعم  �شندوق  ُيـن�شاأ 

واملبادرات ال�شبابية( وي�شار اإليه يف هذا املر�شوم بكلمة )ال�شندوق(.

ويكلَّـف ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية و�شئون ال�شباب باإ�شدار لئحة تت�شمن الهيكل 

التنظيمي لل�شندوق، ونظام عمله، وكافة امل�شائل الالزمة لتمكينه من حتقيق اأهدافه وممار�شة 

اخت�شا�شاته.

املادة�الثانية

يجوز اأن يكون لل�شندوق جمل�س اإدارة، ي�شدر بت�شكيله ومدته وحتديد اخت�شا�شاته ونظام 

عمله قرار من ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية و�شئون ال�شباب.

املادة�الثالثة

ال�شبابية، ورعاية ال�شباب  واملبادرات  ودعم امل�شاريع  ال�شتثمار  اإىل  ال�شندوق  يهدف 

البحريني، والنهو�س بال�شتثمارات يف املجال ال�شبابي.

املادة�الرابعة

الأخ�س  على  وله  اأهدافه،  لتحقيق  الالزمة  وال�شالحيات  املهام  كافة  ال�شندوق  يبا�شر 

القيام بالآتي: 

1- تاأ�شي�ـــس ال�شـــركات والم�شاهمة في تاأ�شي�شها، والتن�شيق مع الجهـــات المعنية لتوفير م�شادر 

التمويل الالزمة لذلك.
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2- تعيين اأع�شاء مجال�س اإدارة ال�شركات المملوكة لل�شندوق بالكامل، وتر�شيح ممثلي ال�شندوق 

في مجال�س اإدارة ال�شركات الأخرى التي ي�شاهم بن�شبة في راأ�شمالها.

3- ا�شتثمار اأموال ال�شندوق. 

ك العقارات والمنقولت الالزمة لمبا�شرة ن�شاطه. 4- تَمـلُـّ

ك حقوق الِمـْلـكية الفكرية من براءات الختراع والعالمات التجارية وال�شناعية وحقوق  5- تَمـلُـّ

المتياز وغيرها من الحقوق المعنوية وا�شتغاللها.

6- اإبرام التعاقدات مع ال�شركات الخا�شة. 

ودعـــم  لتنميـــة  الإيـــرادات  ال�شتثمارية وال�شبابية وتحقيـــق  بالم�شروعـــات  7- القيـــام 

القطاع ال�شبابي ب�شكل م�شتدام.

8- ت�شليـــط ال�شوء علـــى الإنجـــازات والمنِجـِزين فـــي المجال ال�شبابي وتحفيزهـــم بالمكافاآت 

والجوائز وغيرها من و�شائل الت�شجيع المادية والمعنوية.

9- الم�شاهمة في اإن�شاء وتنمية الم�شاريع ال�شبابية غير الربحية، والتن�شيق مع الأجهزة الحكومية 

المكلَّـفة بتنفيذ البرامج والم�شاريع في هذا المجال. 

املادة�اخلام�شة

يقوم ال�شندوق بالتن�شيق مع كافة اجلهات لتوفري م�شادر التمويل الالزمة لتحقيق اأهدافه.

املادة�ال�شاد�شة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل 

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

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة

النائب�الأول�لرئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 24 �شفـــر 1442هـ

الموافق: 11 اأكتوبر 2020م
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�مر�شوم�رقم�)65(�ل�شنة�2020

�بتعديل�بع�س�اأحكام�املر�شوم�رقم�)69(�ل�شنة�2004

باإعادة�تنظيم�وزارة�الداخلية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ي�شاف بند جديد برقم )18( اإىل )اأوًل( من املادة الأوىل من املر�شوم رقم )69( ل�شنة 

2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، ن�شه الآتي:

لالأمن ال�شيبراني، وي�شمل: الوطني  – المركز   18"

رئي�س تنفيذي )بدرجة وكيل وزارة(، ويتبعه:

اأ – نائب الرئي�س للعمليات ال�شيبرانية )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:

- اإدارة الحماية ال�شيبرانية.

- اإدارة ال�شتجابة الوطنية.

ب - اإدارة التن�شيق والتحليل.

ج - اإدارة الدعم وعمليات الحا�شب الآلي.

د - اإدارة تطوير النُّـُظـم الأمنية.

هـ - اإدارة المتابعة والتثقيف.

و - اإدارة ال�شيا�شات ال�شيبرانية."
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املادة�الثانية

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

اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة

النائب�الأول�لرئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 26 �شفر 1442هـ

الموافق: 13 اأكتوبر 2020م
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�مر�شوم�رقم�)66(�ل�شنة�2020

بتعيني�رئي�س�تنفيذي�للمركز�الوطني�للأمن�ال�شيرباين��

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

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

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ـن ال�شيخ �شلمان بن حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�شًا تنفيذيًا للمركز الوطني لالأمن  ُيـعيَّ

ال�شيرباين. 

املادة�الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

     

 

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة

النائب�الأول�لرئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 26 �شفـــر 1442هـ

الموافق: 13 اأكتوبر 2020م
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وزارة�املالية�والقت�شاد�الوطني

�قرار�رقم�)22(�ل�شنة�2020

�ب�شاأن�قواعد�واإجراءات�تنفيذ�اأحكام�املر�شوم�بقانون�رقم�)21(�ل�شنة��2020

ب�شاأن��شناديق�ومعا�شات�التقاعد�يف�القوانني�والأنظمة�التقاعدية�والتاأمينية

وزير المالية والقت�شاد الوطني:

بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد 

ملوظفي احلكومة، وتعديالته، 

 ،1976 ل�شنة   )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الجتماعي،  التاأمني  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وعلى القانون رقم )31( ل�شنة 2005 ب�شاأن التاأمني الجتماعي على البحرينيني العاملني يف 

اخلارج وَمـن يف حكمهم،

التاأمينية  ـد ملدِّ احلماية  وعلى القانون رقم )68( ل�شنة 2006 باملوافقة على النظام املوحَّ

ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم يف اية دولة ع�شو يف 

املجل�س،

ل بالقانون  وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، املعدَّ

رقم )33( ل�شنة 2014،

وعلى قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2015 ب�شاأن وْقـف احلقوق واملزايا التقاعدية يف حالة 

�شْحـب اجلن�شية البحرينية اأو فْقـِدها اأو اإ�شقاطها اأو التجنُّـ�س بجن�شية دولة اأجنبية دون اإذن،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 2018 ب�شاأن نظام تقاعد الوزراء وَمـن يف حكمهم، 

ومكافاآت تقاعد اأع�شاء جمل�شي ال�شورى والنواب واملجال�س البلدية،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2020 ب�شاأن �شناديق ومعا�شات التقاعد يف القوانني 

والأنظمة التقاعدية والتاأمينية،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي،
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قرر�الآتي:

مادة�)1(

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

ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك: 

القانون: المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2020 ب�شاأن �شناديق ومعا�شات التقاعد في القوانين 

والأنظمة التقاعدية والتاأمينية.

الهيئة: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي.

ال�شندوق: �شندوق التقاعد والتاأمينات الجتماعية الُمـن�شاأ بموجب القانون.

الح�شاب: الح�شاب الم�شتقل الذي يتم تحويل فائ�س ال�شندوق اإليه.

المعا�ـــس: معا�ـــس التقاعـــد اأو ال�شيخوخـــة الم�شتَحـق طبقـــًا لقوانين واأنظمة التقاعـــد والتاأمين 

الجتماعي.

معا�ـــس�العْجـــز: المعا�ـــس الم�شتَحـق ب�شبب العْجــــز غير المهني طبقًا لقوانيـــن واأنظمة التقاعد 

والتاأمين الجتماعي.

معا�ـــس�اإ�شابة�العمل: المعا�س الم�شتَحـق ب�شبـــب المر�س المهني اأو اإ�شابة العمل طبقًا لقوانين 

واأنظمة التقاعد والتاأمين الجتماعي.

المعا�ـــس�الم�شتَحــــق�ب�شبـــب��شلة�القرابة: المعا�س الذي ُيـ�شـــَرف للم�شتِحـقين ب�شبب قرابتهم 

من �شاحب المعا�س بح�شب قوانين واأنظمة التقاعد والتاأمين الجتماعي.

المكافـــاأة: مكافـــاأة التقاعد التي ُتـ�شـــَرف للموظف - اأو للم�شتِحـقين عنـــه - عند تْركه للخدمة 

دون ا�شتحقاقـــه لمعا�ـــس، اأو المكافاأة التي ُتـ�شَرف عن المـــدد التي ل تدخل في ح�شاب المعا�س 

طبقـــًا لأحكام القانون رقـــم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد لموظفي 

الحكومة.

ـن عليه - اأو للم�شتِحـقين عنه -  تعوي�س�الدفعة�الواحدة: المبلغ المقطوع الذي ُيـ�شَرف للموؤَمَّ

عنـــد انتهـــاء خدمته دون ا�شتحقاقه لمعا�س، اأو المبلغ الذي ُيـ�شَرف عن المدد التي ل تدخل في 

ح�شـــاب المعا�س طبقًا لأحكام قانون التاأمين الجتماعي، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )24( 

ل�شنة 1976.

مادة�)2(

تتوىل الهيئة اإجراءات دمج ُكـلٍّ من �شندوق تقاعد موظفي احلكومة املن�َشـاأ مبوجب القانون 

و�شندوق  احلكومة  ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم 

باملر�شوم بقانون رقم  التاأمني الجتماعي ال�شادر  املن�َشـاأ مبوجب قانون  التاأمينات الجتماعية 

هذا  والخت�شا�س يف  له اخلربة  مَبـن  ال�شتعانة  لها  ويجوز  ال�شندوق،  ل�شنة 1976 يف   )24(

ال�شاأن. 

ـل فائ�س ال�شندوق اإىل احل�شاب. وُيـَرحَّ
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مادة�)3(

ـت ت�شوية معا�شاته قبل العمل باأحكام القانون، ل يجوز �شْرف اأكرث  دون الإخالل بحق َمـن متَّ

من معا�س واحد من ال�شندوق، ول يجوز اجلْمـع بني اأكرث من معا�س طبقًا لأيِّ قانون اأو نظام 

تقاعد اأو تاأمني اجتماعي. 

ول ي�شري احلْظـر الوارد يف الفقرة ال�شابقة على املعا�س امل�شتَحـق ب�شبب العْجـز اأو اإ�شابة 

الواردة يف  امل�شتِحـقني  اأحكام �شْرف معا�شات  القرابة وذلك مع مراعاة  ب�شبب �شلة  اأو  العمل 

قوانني واأنظمة التقاعد والتاأمني الجتماعي. 

مادة�)4(

اإذا التحق �شاحب املعا�س بوظيفة اأو عمل غري خا�شع لذات القانون الذي ا�شتَحـقَّ املعا�س 

مبوجبه، يجب عليه اتخاذ اإحدى اخليارات الآتية:

وْقــــف �شْرف المعا�س و�شـــم مدة خدمته ال�شابقـــة اإلى مدة خدمته الجديـــدة، وذلك ِوْفـقًا   -1

للقواعد المن�شو�س عليها في المادة )5( من هذا القرار.

ـِلــــه على راتب اأو  ا�شتمـــرار �شـــْرف المعا�س الم�شتَحـق عـــن مدة خدمتـــه ال�شابقة مع تح�شُّ  -2

اأجـــر اأو مكافاأة عن مدة خدمته الجديدة ل يوؤدي عنها ال�شتراكات التقاعدية، ويوؤدى عنها 

ال�شتراكات الخا�شة بالتاأمين �شد اإ�شابات العمل.

الغر�س  لهذا  ـ�شة  املخ�شَّ ال�شتمارات  مبلء  العمل  وجهة  املعا�س  �شاحب  من  كلٌّ  ويلتزم 

دها الهيئة، وذلك خالل )30( يومًا من تاريخ التحاق �شاحب املعا�س بالعمل  بالو�شيلة التي حتدِّ

اجلديد، ما مل يتم تقدمي عذر تقبله الهيئة.

مادة�)5(

فاإنه  القرار،  هذا  من   )4( املادة  من   )1( اخليار  باتخاذ  املعا�س  �شاحب  قيام  حالة  يف 

ـب مراعاة القواعد الآتية: تتوجَّ

�شم مدد الخدمة المح�شوبة في المعا�س ال�شابق اإلى مدة الخدمة الجديدة.  -1

عند انتهاء الخدمة الجديدة يعاد ا�شتئناف �شْرف المعا�س عن مدة الخدمة ال�شابقة م�شافًا   -2

اإليـــه المعا�ـــس عن مدة الخدمة الجديـــدة ب�شرط عدم تجاُوز مجموع المـــدد الحد الأق�شى 

ل�شتحقاق المعا�س.

ـلة ل�شتحقاق المعا�س اأو المدد التي ل تدخل في ح�شاب المعا�س  ُت�شَرف عن المدد غير الموؤهِّ  -3

مكافاأُة اأو تعوي�ُس الدفعة الواحدة بح�شب قوانين واأنظمة التقاعد والتاأمين الجتماعي. 
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ُتـحت�َشـب المزايا والِمـَنـح والتعوي�شات المترتبة على ا�شتحقاق المعا�س طبقًا لأحكام القانون   -4

الخا�شعة له مدة الخدمة الجديدة.

مادة�)6(

اإذا التحق �شاحب املعا�س بوظيفة اأو عمل خا�شع لذات القانون الذي ا�شتَحـقَّ املعا�س مبوجبه 

اأو للعمل املن�شو�س عليها يف قوانني واأنظمة  اأحكام عودة �شاحب املعا�س للخدمة  ت�شري عليه 

التقاعد والتاأمني الجتماعي. 

اأو املكافاأة  اأو الأجر  ويف جميع الأحوال ل يجوز اجلْمـع بني املعا�س التقاعدي وبني الراتب 

ال�شهرية متى كانوا خا�شعني لال�شرتاك طبقًا لقوانني واأنظمة التقاعد والتاأمني الجتماعي.

مادة�)7(

اإذا كان �شاحـــب المعا�س ملتحقـــًا بوظيفة اأو عمل غير خا�شع لـــذات القانون الذي ا�شتَحـقَّ  اأ- 

المعا�ـــس بموجبه اأو كان يجمع بين المعا�س والأجر طبقـــًا لأحكام المادة )136( من قانون 

التاأميـــن الجتماعي ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقـــم )24( ل�شنة 1976، وذلك عند �شدور 

القانـــون، فيجـــب عليه اتخاذ اأحـــد الخيارين الواردين في المادة )4( مـــن هذا القرار، مع 

مراعاة القواعد الآتية:

1- عند اتخاذ �شاحب المعا�س للخيار )1(، يوَقـف �شْرُف المعا�س ويتم �شم �شنوات الخدمة 

ى الم�شتحقات عند  ال�شابقة التي ا�شُتـِحـَق عنها المعا�س اإلى مدة الخدمة الجديدة وت�شوَّ

انتهاء الخدمة طبقًا لن�س المادة )5( من هذا القرار.

2- عند اتخاذ �شاحب المعا�س للخيار )2(، ُيـلغى ال�شتراك في نظام التقاعد اأو التاأمين 

الجتماعي با�شتثناء فرع التاأمين �شد اإ�شابات العمل من تاريخ العمل باأحكام القانون.

ل�شتحقاق  ـلة  موؤهِّ القانون  باأحكام  العمل  ت�شبق  التي  اجلديدة  اخلدمة  مدة  كانت  واإذا 

املعا�س، ت�شاف ن�شبة املعا�س عن هذه املدة اإىل املعا�س امل�شتَحـق عن مدة اخلدمة ال�شابقة، ومبا 

التي  الـُمـدد  ُت�شَرف عن  اأن  على  املعا�س،  ل�شتحقاق  الأق�شى  الـُمـدد احلد  يتجاوز جمموع  ل 

التقاعد  واأنظمة  الواحدة بح�شب قوانني  الدفعة  تعوي�ُس  اأو  املعا�س مكافاأُة  ل تدخل يف ح�شاب 

والتاأمني الجتماعي. 

املعا�س  ل�شاحب  ُتـ�شَرف  املعا�س،  ل�شتحقاق  ـلة  موؤهِّ اجلديدة  اخلدمة  مدة  تكن  مل  واإذا 

مكافاأُة اأو تعوي�ُس الدفعة الواحدة – بح�شب الأحوال – عن هذه املدة.

وُتـ�شَرف جميع امل�شتحقات عند انتهاء اخلدمة اجلديدة.

ـ�شة لأغرا�س تطبيق  يلتزم كلٌّ مـــن �شاحب المعا�س وجهة العمل بملء ال�شتمارات المخ�شَّ ب- 
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دها الهيئة، وذلك خالل )60( يومًا من تاريخ  الفقرة )اأ( من هذه المادة بالو�شيلة التي تحدِّ

العمل باأحكام هذا القرار، ما لم يتم تقديم عذر تقبله الهيئة.

مادة�)8(

تتوىل الهيئة عْر�س اخليارات املن�شو�س عليها يف هذا القرار على �شاحب املعا�س، ليتخذ 

الأف�شل بالن�شبة له.

مادة�)9(

على الرئي�س التنفيذي للهيئة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�املالية�والقت�شاد�الوطني

�شلمان�بن�خليفة�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 21 �شفر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 8 اأكتوبر 2020م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)60(�ل�شنة�2020

�ب�شاأن�نْقـل�ِمـْلـكية�ترخي�س�مركز�بريفك�شن��للتدريب�

)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 القرار رقم )70( ل�شنة 2017 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز بريفك�شن للتدريب، 

ـق برقم )2020055945( املوؤرخ يف 4 اأكتوبر 2020، وعلى اإقرار التنازل املوثَّ

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة �شئون املعاهد املهنية،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ُتـنَقل ِمْلكية ترخي�س مركز بريفك�شن للتدريب )موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة( اإىل ال�شادة / مركز 

ـدبال�شجل التجاري رقم 1-137791، مبوجب اإقرار التنازل رقم  بريفك�شن للتدريب  ذ.م.م، املقيَّ

ل حتت قيد رقم )11/م ت خ/2020(. )2020055945( املوؤرخ يف 2020/10/4 وي�شجَّ

مادة�)2(

على املعنيني 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: 20 �شفر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأكتـوبر 2020م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)217(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عدد�من�العقارات�يف�منطقة�املحرق�– جممع�211

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

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،

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 منطقة املحرق، 

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

 ،02028348  ،02028349  ،02002807  ،02028154 اأرقام  العقارات  ت�شنيف  ـر  يغيَّ

 )RHB(  02028350 الكائنة مبنطقة املحرق جممع 211 من ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل ب
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اإىل ت�شنيف  مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( وفقًا ِ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�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�������������������������������������������������ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 21 �شفـــر 1442هـ           

الـمـــوافـــــــق: 8 اأكتــوبــر 2020م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)218(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة�باربار�– جممع�526

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

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،

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، 

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 05015842 الكائن مبنطقة باربار جممع 526 من مناطق الأرا�شي  يغيَّ

الزراعية )AG( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل اأ )RHA( وفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة 
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ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س  املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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: 21 �شفـــر 1442هـ           

الـمـــوافـــــــق: 8 اأكتــوبــر 2020م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)219(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة�مدينة�خليفة/�النعيمات�-�جممع�957

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

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 12009269 الكائن يف منطقة مدينة خليفة/ النعيمات، جممع  يغيَّ

 )RA( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )PS( 957 من مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة
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وفقًا ِ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: 21 �شفـــر 1442هـ           

الـمـــوافـــــــق: 8 اأكتــوبــر 2020م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)220(�ل�شنة�2020

�ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عدد�من�العقارات�بعد�الدمج

�الكائنة�يف�منطقة�ال�شويفية�-�جممع�351

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

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،

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 جمل�س اأمانة العا�شمة، 

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

 ،03251309  ،03251301  ،03251302  ،03251303 اأرقام  العقارات  ت�شنيف  يغريَّ 
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03251306، 03251305، 03251307، 03251304، 03251308 بعد الدمج الكائنة يف منطقة    

ال�شويفية، جممع 351 من ت�شنيف مناطق العمارات ال�شتثمارية ب )BB(  اإىل ت�شنيف مناطق 

القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  وفقًا   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع 

ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28(  وتطبَّ

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: 21 �شفـــر 1442هـ           

الـمـــوافـــــــق: 8 اأكتــوبــر 2020م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)221(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة�مقابة�-�جممع�509

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

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،

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، 

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ـف العقار رقم 05047259 الكائن يف منطقة مقابة، جممع 509 �شمن ت�شنيف  مناطق  ي�شنَّ
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عليه  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  وفقًا   )RG( احلدائقي  ال�شكن 

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: 25 �شفـــــــر 1442هـ           

الـمـــوافـــــــق: 12 اأكتــوبــر 2020م
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رقم�الدعوى: 2020/7/ غرفة

اإعلن�بقرار�ت�شكيل�هيئة�ومبوعد�جل�شة�اأمام�الهيئة

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

معاوية طاهر النيل. مكتب 705، الطابق ال�شابع، مبنى 104، طريق 383، مجمع 316، المنامة، 

مملكة البحرين.

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

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

البحرين.

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

عنوانه: 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.  

.)PB4686266( المدعى�عليه�الرابع: اأووين بول فوغا

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

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

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

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

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

قرار�ت�شكيل�هيئة�ت�شوية�النزاع�رقم�)23/ل40(�ل�شنة�2020

ل هيئة ت�شوية النزاع في الدعوى رقم 2020/7/غرفة من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم: ُت�شكَّ

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

2. القا�شي خالد ح�شن عجاجي )ع�شًوا(.

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

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهما الأوىل والرابع املذكورين اآنفًا  بقرار 

ت�شكيل هيئة ت�شوية النزاع رقم )23/ل40( ل�شنة 2020 ومبوعد جل�شة اأمام الهيئة واملقرر عقدها 

يوم الإثنني املوافق 19 اأكتوبر2020 عند ال�شاعة 11:45 �شباًحا، مبقر الغرفة وعنوانها: بناية 

البارك بالزا، القاعة رقم 1، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، 

اإعلنات�من�غرفة�البحرين�لت�شوية�املنازعات
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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� �
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رقم�الدعوى: 2018/9 /غرفة

اإعلن�باحلكم�البتدائي�ال�شادر�من�هيئة�ت�شوية�النزاع�بجل�شة���28�شبتمرب�2020

لة�اإدارًيا� وموعد�ح�شور�جل�شة�نظر�الدعوى�يف�حال�عدم��شداد�الأمانة�املوؤجَّ

المدعية: موؤ�ش�شة كاظم �شيد مح�شن الدرازي، وكيلها المحامي محمد ر�شا بوح�شيِّن.

عنوانـــه: المنطقـــة الدبلوما�شية، بناية ال�شقر، مبنى رقم 60، مكتب رقم 607، المنامة، مملكة 

البحرين.

المدعى�عليها�الأولى: �شركة دايوو لل�شيارات )كوريا(.

changchon-dong pupyong-kuin� 199 Daweoo motor co LTD آآخـــر�عنوان�معلوم�لها:

.chon Korea
المدعى�عليها�الثانية: �شركة جنرال موتورز )كوريا(.

.Dongesoundand-GU Korea Ga3 Sungsoo2 :اآخر�عنوان�معلوم�لها

المدعـــى�عليهـــا�الثالثـــة: �شركة جنـــرال موتورز دايوو انـــد تكنولوجي، وكيلهـــا المحامي حامد 

عبدالرحمن المحمود.

عنوانـــه: برج الم�شـــرف العالمي، طابق 16، مبنى 1411، �شـــارع 4626، منطقة المرفاأ المالي 

346، المنامة، مملكة البحرين.

المدعى�عليها�الرابعة: ال�شركة الوطنية لل�شيارات، وكيلتها المحامية فاطمة ح�شن الحواج.

عنوانهـــا: بنايـــة برج الدبلومـــات 315، مكتب 605، الدور ال�شاد�س، طريـــق 1705، مجمع 317، 

المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين.

الحكم�البتدائي:

حكمت الهيئة وقبل الف�شل في مو�شوع الدعوى بندب ال�شيد محمود مراد خبيًرا فيها للقيام بالآتي:

اأوًل: بيـــان مـــا اإذا كانت المدعى عليها الأولى اأو اأية جهة اأخـــرى قامت بال�شتمرار في اإنتاج اأيٍّ 

مـــن المنتجات محل عقد الوكالة التجارية �شند الدعوى بعد انتهاء عقد الوكالة، مع بيان الجهة 

دِخلت الى المملكة 
ُ
التي قامت باإنتاجها اإْن ُوِجدت، وبيان ما اإذا كانت اأيٌّ من تلك المنتجات قد اأ

مع بيان الجهة التي اأدخلتها اإليها.

ثانًيا: بيان التكلفة الفعلية والقيمة ال�شوقية ـ ُكلٍّ على حدة - لقطع غيار المنتجات مو�شوع عقد 

الوكالـــة التجارية �شند الدعوى وال�شالحة لال�شتعمال والمتبقية بحوزة المدعية بعد انتهاء عقد 

الوكالة.

ثالًثـــا: بيـــان مقدار الأربـــاح ال�شافية التي حققتهـــا المدعية من وكالتها للمدعـــى عليها الأولى 

خـــالل ال�شنوات الخم�س ال�شابقة على اإنهاء عقد الوكالة ُكلٍّ حدة، وبيان مقدار الزيادة ال�شنوية 

لمتو�شط ا�شتيراد ال�شيارات اإلى المملكة ب�شكل عام وال�شيارات الكورية ب�شكل خا�س، اإْن ُوِجدت، 
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خـــالل ال�شنوات الخم�س ال�شابقة علـــى اإنهاء عقد الوكالة وال�شنوات الخم�ـــس التالية لإنهائه ُكلٍّ 

على حدة.

رابًعا: بيان ما اإذا كان ن�شاط المدعية قد اأدى اإلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات المدعى عليها 

الأولى اأو في ازدياد عدد عمالئها في المملكة. 

ـــق مـــن الخ�شائـــر التي لحقـــت بالمدعية جراء اإنهـــاء الوكالـــة التجارية مو�شوع  خام�ًشـــا: التََّحقُّ

الدعوى، وبيان مقدارها والدليل عليها و�شند تقديرها.

اأوراق  اإليه الطالع على  املوكلة  املاأمورية  تنفيذ  �شبيل  املنتَدب يف  للخبري  الهيئة  و�شرحت 

واأية  فيها،  نْدُبه  ال�شابق  تقرير اخلبري  الأخ�س  وعلى  فيها من م�شتندات،  مت  ُقدِّ وما  الدعوى 

اأوراق وم�شتندات وبيانات يرى لزوم الطالع عليها مبا يف ذلك الطالع على الدفاتر التجارية 

لأطراف الدعوى و�شجالتهم وحمتويات اأجهزة احلا�شوب لديهم و�شماع اأطراف اخل�شومة ومن 

غري  اأو  حكومية  جهة  اأية  اإىل  والنتقال  ميني،  حلف  بغري  �شهود  من  اأقوالهم  �شماع  لزوم  يرى 

باملاأمورية  مرتبطة  وم�شتندات  واأوراق  �شجالت  لديها من  ما  على  الطالع  لزوم  يرى  حكومية 

املكلَّف بها.

وكلفت الهيئة املدعية باإيداع مبلغ ثالثة اآلف دينار على ذمة اأتعاب وم�شروفات اخلبري، 

 12 جل�شة  وحددت  اإليه،  املوكلة  املاأمورية  مبا�شرة  بدء  عند  ن�شفها  ب�شحب  للخبري  و�شرحت 

نوفمرب 2020 يف   2 وجل�شة  الأمانة،  �شداد  بحالتها يف حالة عدم  الدعوى  لنظر  اأكتوبر 2020 

حالة �شدادها.

وعلى اخلبري املنتدب مبا�شرة املاأمورية فور �شداد الأمانة واأداء اليمني القانونية اأمام رئي�س 

الهيئة، وعليه اإيداع تقريره قبل جل�شة 2 نوفمرب2020.

واأبقت الهيئة الف�شل يف امل�شروفات حلني الف�شل يف مو�شوع الدعوى، واأمرت باإعالن َمن 

مل يح�شر من اخل�شوم ب�شورة من هذا احلكم.

اآنفًا،  املذكورتني  والثانية  الأوىل  عليهما  للمدعى  املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 

باحلكم ال�شادر بجل�شة 28 �شبتمرب 2020 ومبوعد ح�شور جل�شة نظر الدعوى يف حالة عدم �شداد 

لة اإدارًيا لتاريخ 26 اأكتوبر 2020 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا، بوذلك مقر الغرفة  الأمانة املوؤجَّ

وعنوانها: بناية البارك بالزا، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، 

املنامة، مملكة البحرين، وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات 

ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من 

الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

������مدير�الدعوى�

لدى�غرفة�البحرين�لت�شوية�املنازعات
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رقم�الدعوى: 2020/9/ غرفة

اإعلن�بلئحة�دعوى�ولئحة�تعديل�طلبات�لئحة�الدعوى

وقرار�مد�مدة�اإدارة�الدعوى�وموعد�ح�شور�اجتماع�اإدارة�الدعوى

المدعـــي: بنـــك البحرين وال�شـــرق الأو�شط )�ـــس. م. ب(، وكيلتاه: المحاميـــة الأ�شتاذة زينات 

عبدالرحمن المن�شوري والمحامية الأ�شتاذة اأمل عدنان الع�شيري.

عنوانهما: مكتب 3303، الطابق 33، يونايتد تاور 316، طريق 4609، بحرين باي 346.

المدعى�عليها�الأولى: �شركة ال�شواري القاب�شة �س.م.ك.   

عنوانها: دولة الكويت، محافظة الكويت، �شارع مبارك الكبير، برج الدروازة 51، الدور الخام�س، 

�شقة رقم 2. 

المدعى�عليها�الثانية: �شركة الفوار�س القاب�شة �س.م.ك.

اآخر�عنوان�معلوم�لها: دولة الكويت، محافظة الكويت، �شارع مبارك الكبير، برج الدروازة 51، 

الدور الخام�س.

المدعى�عليها�الثالثة: �شركة لوت�س لال�شتثمار والتنمية العقارية �س.م.م.

عنوانهـــا: جمهوريـــة م�شر العربيـــة، محافظة القاهرة، جاردن �شتي، ق�شـــم ق�شر النيل، 1085 

�شارع كورني�س النيل، الدور الأر�شي. 

المدعى�عليها�الرابعة: �شركة لوت�س لمراكز الت�شويق �س.م.م.

عنوانهـــا: جمهوريـــة م�شر العربيـــة، محافظة القاهرة، جاردن �شتي، ق�شـــم ق�شر النيل، 1085 

�شارع كورني�س النيل.

المدعى�عليه�الخام�س: عبداهلل على الخليفة ال�شباح.             

عنوانه: دولة الكويت، محافظة الكويت، �شاحية عبداهلل ال�شالم، قطعة 1، �شارع 11، منزل رقم 

 .29

المدعى�عليه�ال�شاد�س: طارق اإبراهيم عبد الوهاب الفار�س.

عنوانـــه: دولـــة الكويت، محافظة الكويت، �شاحية عبـــداهلل ال�شالم، قطعة 1، �شارع عبدالوهاب 

عبدالعزيز العثمان،منزل 47.                             

المدعى�عليه�ال�شابع: مجيد من�شور ال�شراف.   

عنوانه: دولة الكويت، محافظة حولِّي، منطقة بيان، القطعة 10، منزل 21، جادة 4.   

المدعى�عليه�الثامن: ول�شون �شاوؤول بنجامين.

اآخـــر�عنـــوان�معلوم�له: دولة الكويـــت محافظة الكويت، �شاحية الجابريـــة، �شارع ال�شيد محمد 

ال�شيد عمر، القطعة 11، منزل 31.                  

الطلبات�بلئحة�الدعوى: 

اإلـــزام المدعـــى عليهم مـــن الأولى حتـــى الثامن بالت�شامـــن والت�شامم فيمـــا بينهم ب�شداد   .1



العدد: 3493 – الخميس 15 أكتوبر 2020

37

مبلغ مقداره ـــــ/6،532،748 دولرًا اأمريكيًا )�شتة مالييـــن وخم�شمائة واثنان وثالثون األًفا 

و�شبعمائـــة وثمانيـــة واأربعـــون دولرًا اأمريكيـــًا( اأو ما يعادلهـــا بالدينـــار البحريني ومقداره 

2،456،313/248 دينارًا بحرينيًا )مليونان واأربعمائة و�شتة وخم�شون األًفا وثالثمائة وثالثة 

ع�شر دينارًا ومئتان ثمانية واأربعون فل�شًا(.

اإلـــزام المدعـــى عليهم مـــن الأولى حتـــى ال�شابع بالت�شامـــن والت�شامم فيمـــا بينهم ب�شداد   .2

الفائـــدة التجارية بن�شبة 10% �شنوًيا من تاريخ ا�شتحقاق كل دفعة من دفعات ال�شداد ح�شب 

الثابت بعقد التعديل الموؤرخ في 2016/1/4 وذلك على النحو التالي:

مبلغ مليون دولر اأمريكي م�شتحق في 30 يونيو 2016. 	•
مبلغ اثنان مليون دولر اأمريكي م�شتحق في 31 دي�شمبر 2016. 	•

األفًا  وثالثون  واإثنان  وخم�شمائة  ماليين  )ثالثة  اأمريكيًا  دولرًا   3،532،748/- مبلغ  	•
و�شبعمائة ثمانية واأربعون دولرًا اأمريكيًا( م�شتحق في 20 يونيو 2017. 

فـــي جميع الأحوال اإلـــزام المدعى عليهـــم بالت�شامـــن والت�شامم بالر�شـــوم والم�شروفات   .3

ومقابل اأتعاب المحاماة.

طلبات�تعديل�الطلبات�بلئحة�الدعوى:

اإلزام المدعـــى عليهم من الأولى حتى الثامن بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم ب�شداد مبلغ   .1

مقـــداره 4،845،171/82 دولرًا اأمريكيـــًا )اأربعـــة ماليين وثمانمائة وخم�شـــة واأربعون األًفا 

ومائة وواحد و�شبعون دولرًا اأمريكيًا واإثنان وثمانون �شنًتا( اأو ما يعادله بالدينار البحريني 

ومقداره 1،821،784/296 دينارًا بحرينيًا )مليون وثمانمائة واحد وع�شرون األًفا و�شبعمائة 

واأربعة وثمانون دينارًا بحرينيًا ومئتان �شتة وت�شعون فل�ًشا(.

اإلزام المدعى عليهم من الأولى حتى الثامن بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم ب�شداد الفائدة   .4

التجاريـــة بن�شبة 10% �شنوًيا على مبلغ المطالبة مـــن تاريخ رفع الدعوى حتى ال�شداد التام، 

وفي جميـــع الأحوال اإلـــزام المدعى عليهم بالت�شامـــن والت�شامم بالر�شـــوم والم�شروفات 

ومقابل اتعاب المحاماة.

قرار�مد�مدة�اإدارة�الدعوى:

اأ�شهر تبداأ من  اأربعة  اإدارة الدعوى لفرتة  اأغ�شط�س 2020 �شدر قرار مد مدة  بتاريخ 12 

تاريخ 17 اأغ�شط�س 2020 وتنتهي بتاريخ 17 دي�شمرب 2020.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليها الثانية املذكورة اآنفًا، بطلبات لئحة 

لة وقرار مد مدة اإدارة الدعوى وموعد ح�شور اجتماع اإدارة  الدعوى وطلبات لئحة الدعوى املعدَّ

الدعوى املقرر عقده بتاريخ 20 اأكتوبر 2020 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا، وذلك مبقر الغرفة 

وعنوانها: بناية البارك بالزا، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، 
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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

اإعلنات�مركز�امل�شتثمرين

اإعلن�رقم�)610(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

عبدالر�شا محمد عبداهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شي جيز لل�شندوي�شات(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 131858-2، طالبا تحويل فرع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مهدي عبدالر�شا محمد عبداهلل، ودلل محمد يو�شف 

اأحمد المطوع. 

اإعلن�رقم�)611(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�اندماج�كل�من��شركة�)ديت�لوجيك�)املوؤيد�جيمربز(�ذ�م�م(

و�شركة�)املوؤيد�جيمربز�كوربوريت��شلو�شنز�ذ�م�م(�عن�طريق�ال�شم���

�

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الموؤيد جيمبرز لال�شت�شارات ذ.م.م(، طالبين حل وت�شفية �شركة 

�شركة  مع  لندماجها  وذلك   ،81811 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  جيمبرز(  )الموؤيد  لوجيك  )ديت 

)الموؤيد جيمبرز كوربوريت �شلو�شنز ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 81784  بطريق ال�شم، وانتقال كافة 

م اإليها والمندَمج فيها. الحقوق واللتزامات التي على ال�شركة الم�شمومة والمندمجة بال�شركة الُم�شَ

فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى مركز البحرين للم�شتثمرين م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيدة 

والمبررة لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن�رقم�)612(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة�

يو�شف  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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محمد نور محمد �شالح الحدي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )هوترز(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

م�شئولية محدودة  �شركة ذات  مامبو( اإلى  والم�شمى )مقهى  الموؤ�ش�شة  ال�شابع من  الفرع  تحويل  40493، طالبًا 

كامل  ليلى  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحرينيًا،  دينارًا  وخم�شون(  )األف   1،050 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة 

كرامة، و�شارة �شكيب محمد اأحمد �شديقي.  

اإعلن�رقم�)613(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ت�شامن

  

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

محمد مظهر الدين فواز، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بندق لكي المالب�س(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 45856، طالبة تحويل الفرع رقم 52 من  الموؤ�ش�شة والم�شمى )برو�شت الدجاج الجديد( اإلى �شركة ت�شامن 

قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مريم محمد مظهرالدين 

       .NISAR  THAYYULLATHILفواز، و

اإعلن�رقم�)614(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فرع�ل�شركه�اأجنبية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

الأجنبية التي تحمل ا�شم )ذات ال�شال�شل( العامل فرع لها بمملكة البحرين والم�شجل بموجب القيد رقم 114781، 

وبراأ�شمال مقداره 100،000 )مائة  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  اإليه  الم�شار  الفرع  ال�شكل  تحويل  طالبا 

األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المن�شور، وعبداهلل محمد عبدالعزيز 

المن�شور.

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.

اإعلن�رقم�)615(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فروع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

را�شد محمد الحربي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الحربي للتعمير(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

57807، طالبين تحويل فرع الموؤ�ش�شة رقم 3 الم�شمى )الحربي للتعمير(، وفرعها رقم 5  الم�شمى )كوكة لين 
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للخياطة الرجالية( ، وفرعها رقم 10 الم�شمى )كون�شيتو ميديا( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 100  )مائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعلن�رقم�)616(�ل�شنة��2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�م�شاهمة�بحرينية�مقفلة�

اإىل��شركة�ذات�م�شئوليه�حمدودة���

�

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )فاب�س العقارية �س.م.ب.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 83851، 

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

1،000،000 )مليون( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ال�شيخة اأدانا نا�شر �شباح الأحمد ال�شباح، وال�شيخة 

�شباح  نا�شر  �شباح  وال�شيح   ، بيبي نا�شر �شباح الأحمد ال�شباح، وال�شيح عبداهلل نا�شر �شباح الأحمد ال�شباح 

الأحمد ال�شباح.

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.

اإعلن�رقم�)617(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فرعني�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/ �شهيلة 

وبرو�شتد  �شانديز وم�شويات  نهر  )خباز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  محمد،  �شير  عبدالر�شول 

درخ�شان(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 19168، طالبة تحويل الفرعين الثاني والثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

 .EMRUL KAIS MOHAMMAD MOHID BISWASمن: جميلة علي داود �شلمان، و

اإعلن�رقم�)618(�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 تقدم اإليه ال�شيد/ خالد �شبت 

را�شي اليا�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كراج اأبها(ن الم�شجلة بموجب القيد رقم 136402، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،500 

 IRSHAD MULLANDAVIDA EBRAHIM ال�شيد/  باإدخال  وذلك  بحريني،  دينار  وخم�شمائة(  اآلف  )ثالثة 
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�شريكًا معه في ال�شجل.

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.

اإعلن�رقم�)619(�ل�شنة�2020

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

اإىل�موؤ�ش�شة�فردية

 

والتجارة  ال�شناعة  بـــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن    

اإنتيريورز  )ثري  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة 

اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 126536-1، طالبين  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(، 

موؤ�ش�شة فردية، وت�شجيلها با�شم ال�شيد/ ح�شين علي ح�شين بطي، ومبا�شرته مبا�شرة اإجراءات التحويل. 

اإعلن�رقم�)620(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ال�شخ�س�الواحد

اإىل��شركة�ت�شامن

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

الم�شجلة بموجب  العقارية �س.�س.و(،  ا�شم )البيداء  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  الزعال، مالك �شركة  محمد 

القيد رقم 125644، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 

1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عدنان يون�س ال�شلخدي، ورنا عدنان ال�شلخدي.        

اإعلن�رقم�)621(�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 

عبداهلل محمد الحربي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الحربي للكهرباء(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم  6658-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 
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اإعلن�رقم�)622(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

�

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

الم�شجلة  ذ.م.م(،  للب�شريات  فيجن   2020( ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  العابد،  عبودي  �شالح 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  بموجب القيد رقم 86319-2، طالبة تغيير 

 SHAJAHAN SHAIK ال�شيد/  باإدخال  وذلــك  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

ABDULHAMEED �شريكًا في ال�شجل. 

اإعلن�رقم�)623(�ل�شنة�2020

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

�شمن�موؤ�ش�شة�فردية�قائمة�

��

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

رقم 104544،  القيد  بموجب  الم�شجلة  م.م(،  ذ.  كو�شلين  ا�شم )مغ�شلة  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

طالبين اإدخال ال�شركة �شمن الموؤ�ش�شة الفردية  القائمة الم�شماة )كوزبك�س للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 

�س، مبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل. رقم 119437، والمملوكة لل�شيد/ يا�شر محمد عبداهلل محمد الريِّ

اإعلن�رقم�)624(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ت�شامن

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة�

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

الم�شجلة  ت�شامن(،  المحا�شبية/  للخدمات  )نور  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  �شاحبا  و�شريكه،  الربيعي 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالَبين   ،116038 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ميرزا اإبراهيم �شلمان 

 .ABHISHEK JAJOO ح�شن المرزوق، وعبا�س محمد �شعيد ال�شيخ عبدالعظيم الربيعي، و

اإعلن�رقم�)625(�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 تقدم اإليه ال�شيد/ علي محمد 
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رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  تيكنولوجيز(،  بو�س  )اإنفو  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  دروي�س،  علي 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  115455، طالبًا 

مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ محمد جعفر محمد ح�شن ال�شرو �شريكًا معه في 

ال�شجل.

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.

اإعلن�رقم�)626(�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 ال�شيدة/ فاطمة 

اأبوبكر راياماركار فيتل اإيدرو�س كوتي اأبوبكر، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شما�س للمواد الغذائية(، 

�شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،4-125237 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

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

.YOONAS EDAPPATTU KHADIR راياماركار فيتل اإيدرو�س كوتي اأبوبكر، و

اإعلن�رقم�)627(�ل�شنة�2020

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

اإىل�موؤ�ش�شة�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 )�شعود وم�شاعد للمطاعم ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

قائمة  فردية  موؤ�ش�شة  الى  فايندر(  )بي�شت  والم�شمى  ال�شركة   من   الثالث  الفرع  تحويل  ، طالبين   93144 رقم 

بذاتها وتحمل ا�شم )بي�شت فايندر(، وت�شجل با�شم ال�شيد/ م�شاعد بن اإبراهيم بن عبداهلل الما�شي.

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.

اإعلن�رقم�)628(�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 ال�شيدة/ �شامية 

بنت فهد بن زامل الحربي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز هو �شفاء للتجارة(، الم�شجلة بموجب 
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م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،95529 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شامية بنت فهد بن زامل الحربي، 

وح�شن زيد عبداهلل الحكمى. 

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.

اإعلن�رقم�)629(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ال�شخ�س�الواحد

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

اأر�شد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )زي�شان اأر�شد لالإلكترونيات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،125514 رقم  القيد 

.IMRAN ALI وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: زي�شان اأر�شد، و

اإعلن�رقم�)630(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

�

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

اأمانت علي اهلل بدو، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عطية اأمانت علي اهلل بدو(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،92074 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عطية اأمانت علي اهلل ركا ميان بدو، و 

 .MUHAMMAD SAQIB

اإعلن�رقم�)631(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فرع�من��شركة�ال�شخ�س�الواحد

اإىل�موؤ�ش�شة�فردية

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

�شعد ظافر الدو�شري، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )األيت لتاأجير ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 62205، طالبًا تحويل الفرع الخام�س من ال�شركة والم�شمى )اأرمور لخدمات ال�شيارات( لي�شبح فرعًا 

من الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم 57985 والمملوكة لل�شيدة/ مها حمد علي ال�شهابي.


