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 اأمر ملكي رقم )42( ل�شنة 2020

ـة املالية  مَّ بت�شكيل هيئة فح�ص اإقرارات الذِّ

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

بعد الطالع على الد�شتور،

باملر�شوم  ل  املعدَّ املالية،  ـة  مَّ الذِّ عن  الك�شف  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )32( رقم  القانون  وعلى 

بقانون رقم )19( ل�شنة 2016، وعلى الأخ�س املادة الرابعة منه،

ـة املالية، مَّ وعلى الأمر امللكي رقم )49( ل�شنة 2018 بت�شكيل هيئة فح�س اإقرارات الذِّ

وبناًء على تر�شيح املجل�س الأعلى للق�شاء،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

البوعينني  امل�شت�شار عبداهلل بن ح�شن  برئا�شة  املالية  ـة  مَّ الذِّ اإقرارات  ُتـ�شّكل هيئة فح�س 

رئي�س حمكمة التمييز نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�شاء، وع�شوية كلٍّ من:

القا�شي ال�شيخ محمد بن علي اآل خليفة        وكيل بمحكمة التمييز  -1

القا�شي د. ريا�س محمد اإبراهيم �شيادي     قا�ٍس بالمحكمة الكبرى المدنية – الفئة )اأ(  -2

اج                قا�ٍس بالمحكمة الكبرى المدنية – الفئة )اأ( القا�شي عي�شى محمد عي�شى درَّ  -3

ويكون نْدُبـهم للعمل بالهيئة امل�شار اإليها ملدة �شنتني.

املادة الثانية

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

 ملك مملكة البحرين

 حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــخ: 17 ربيع الأول 1442هـ

الموافق: 3  نـوفـمـبــــر 2020م
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 اأمر ملكي رقم )43( ل�شنة 2020

 بتعديل بع�ص اأحكام الأمر امللكي رقم )2( ل�شنة 2006

باإعادة ت�شكيل جمل�ص الدفاع الأعلى وحتديد اخت�شا�شاته

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

بعد الطالع على الد�شتور،

2002، وعلى  ل�شنة  باملر�شوم بقانون رقم )32(  ال�شادر  البحرين،  وعلى قانون قوة دفاع 

الأخ�س املادة )11( منه،

وحتديد  الأعلى  الدفاع  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2006 ل�شنة   )2( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

اخت�شا�شاته، وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )8( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل جلنة تنفيذية عليا مبجل�س الدفاع 

الأعلى،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ي املادتني )9( و)10( من الأمر امللكي رقم )2( ل�شنة 2006 باإعادة ت�شكيل  ُي�شتبَدل بن�شَّ

ان الآتيان: جمل�س الدفاع الأعلى وحتديد اخت�شا�شاته، الن�شَّ

المادة )9(:

باأمر ملكي ونائٌب لالأمني  ـن  ُيعيَّ اأمني عام  اأمانة عامة يراأ�شها  يكون ملجل�س الدفاع الأعلى 

العام وعدد كاف من املوظفني.

على  بناًء  ملكي  باأمر  حكمهم  يف  وَمن  العليا  الوظائف  و�شاغلو  العام  الأمني  نائُب  ـن  وُيعيَّ

اقرتاح الأمني العام. ويكون تعيني �شاغلي الوظائف الأخرى اأو نْدُبـهم بقرار من الأمني العام بعد 

التن�شيق مع جهات عملهم ِوْفـقًا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف هذا ال�شاأن.

ويكون لالأمانة العامة لئحة داخلية ت�شدر بقرار من الأمني العام، وتت�شمن بوجه خا�س 

ـنها من تنفيذ الواجبات املوكولة اإليها. تنظيم ال�شئون الفنية والإدارية واملالية لها مبا مَيـكِّ

المادة )10(:

تتوىل الأمانة العامة ملجل�س الدفاع الأعلى مبا�شرة الخت�شا�شات الآتية:

الإعـــداد والتن�شيق والتح�شيـــر ومتابعة جميع مـــا يتعلق باجتماعات مجل�ـــس الدفاع الأعلى  اأ( 

واللجنة التنفيذية العليا واللجان المنبثقة عن المجل�س.

ب(  متابعـــة تنفيذ ال�شتراتيجيـــات وال�شيا�شات والقرارات التى ُتَقـرُّ مـــن مجل�س الدفاع الأعلى 
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واللجنة التنفيذية العليا.

ج( العمـــل على تن�شيق ال�شتراتيجيات وال�شيا�شـــات المتعلقة بالأمن الوطني، وتقديم التو�شيات 

حولها.

د( جْمـع الوثائق والبيانات بالتن�شيق مع الجهات ذات ال�شلة لدعم اأعمال مجل�س الدفاع الأعلى 

واللجنة التنفيذية العليا.

هـ( اإعداد الدرا�شات ال�شتراتيجية دعمًا لتخاذ قرارات مجل�س الدفاع الأعلى واللجنة التنفيذية 

العليا.

ـَخـذة من الجهـــات ذات ال�شلة في حال حدوث اأزمة طارئة توؤثر على  و( متابعـــة الإجراءات المتَّ

�شالمة الوطن.

ـعة  ز( تقديـــم الروؤى وال�شتراتيجيات الم�شتقبلية للق�شايـــا ذات الأولوية وال�شيناريوهات المتوقَّ

د اأمن المملكة. لكل ما يهدِّ

ح( اإبـــداء الراأي حول م�شروعات التفاقيات والمعاهدات مع الدول والتحالفات المتعلقة بالأمن 

الوطني.

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: 18 ربيع الأول 1442هـ

الموافق: 4  نـوفـمـبــــر 2020م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 قرار رقم )108(  ل�شنة 2020

 ب�شاأن حتديد موعد لمتحان طالبي القْيـد يف جدول املحامني 

ملن مل يدر�شوا ال�شريعة الإ�شالمية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

تنفيذًا لأحكام قانون املحاماة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 وتعديالته، 

وا�شتنادًا اإىل القرار الوزاري رقم )30( ل�شنة 1981 ب�شاأن امتحان طالبي القْيـد يف جدول 

ار�شني لل�شريعة الإ�شالمية، املحامني لغري الدَّ

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

من  التا�شعة  ال�شاعة  حتديد  مت  قد  باأنه  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزارة  تعلن 

الأحوال  2020 موعدًا لإجراء امتحان حتريري يف مواد  20 دي�شمرب  املوافق  الأحد  يوم  �شباح 

ال�شخ�شية واملواريث والوْقـف والو�شية والهبة لطالبي القْيـد يف جدول املحامني ممن مل يدر�شوا 

ال�شريعة الإ�شالمية. و�شوف يكون مكان اإجراء ذلك المتحان بالدور اخلام�س من مبنى وزارة 

العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

جدول  يف  القْيـد  بطلبات  م  التقدُّ لهم  ي�شبق  مل  ممن  المتحان  اأداء  يف  الراغبني  فعلى 

العام           امل�شجل  مبكتب  اخلا�س  الإلكرتوين  الربيد  على  طلباتهم  باإر�شال  يبادروا  اأن  املحامني 

general_registrar@moj.gov.bh وذلك خالل اأ�شبوعني من تاريخ هذا الإعالن.

املادة الثانية

على جميع املخت�شني بالوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة 

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الأول 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 2 نـوفـمـبــــــــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )67( ل�شنة 2020

 ب�شاأن تعيني مدير موؤقت جلمعية

�شبكة �شيدات اأعمال ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

وزير العمل و التنمية الجتماعية:

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

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

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )102( ل�شنة 2010 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية �شبكة �شيدات اأعمال 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، 

وعلى القرار رقم )63( ل�شنة 2015 ب�شاأن تعيني مدير موؤقت جلمعية �شبكة �شيدات اأعمال 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا،

2016 ب�شاأن جتديد مدة تعيني املدير املوؤقت جلمعية �شبكة  وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 

�شيدات اأعمال ال�شرق الو�شط و�شمال اأفريقيا،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية �شبكة �شيدات اأعمال ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا،

وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2020/10/22 والثابتة فيها 

46( من املر�شوم بقانون رقم )21(   ،39  ،38  ،33 خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 

ل�شنة 1989، وعدم عْقـد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية �شبكة �شيدات اأعمال ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـن ال�شيدة اأفنان را�شد الزياين مديرًا موؤقتًا جلمعية �شبكة �شيدات اأعمال ال�شرق الأو�شط  تعيَّ

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  و�شمال اأفريقيا، وتكون لها الخت�شا�شات املقرَّ

والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 
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اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.                                                                                                              

مادة )2(

يف  القرار  هذا  ن�ْشر  لتاريخ  التايل  اليوم  من  تبداأ  اأ�شهر  ثمانية  املوؤقت  املدير  مدة  تكون 

اجلريدة الر�شمية.

مادة )3(

ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقرير  اإعداد  للجمعية  املوؤقت  املدير  على 

ـنًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اأو�شاع اجلمعية مت�شمِّ

اأربعة  خالل  وذلك  اإليهما،  امل�شار  الأ�شا�شي  والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفـقًا  بها  العمل  وتنظيم 

اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )4(

دة  على املدير املوؤقت اأن يدعو اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

باملادة رقم )2( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، واأن يعر�س عليها تقريرًا 

ـنًا اأمورها املالية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة  ـاًل عن حالة اجلمعية مت�شمِّ مف�شَّ

اجلديد يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة ِوْفـقًا 

ره النظام الأ�شا�شي  لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية امل�شار اإليه وما قرَّ

يف هذا ال�شاأن.

مادة )5(

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

الر�شمية.

 وزير العمل والتنمية الجتماعية 

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الول 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 25 اأكتــوبــــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )68( ل�شنة 2020

 ب�شاأن الرتخي�ص باإن�شاء وت�شغيل

مركز بيت ال�شم�ص امل�شرقة للتاأهيل

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

وتعديالته،

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

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

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،

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

2020 باملوافقة  اأكتوبر   25 2020/6 املوؤرخ يف  والِور�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة رقم 

على مْنح الرتخي�س،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

�س لل�شادة مركز بيت ال�شم�س امل�شرقة للتاهيل  ذ.م.م  يف اإن�شاء وت�شغيل مركز بيت  يرخَّ

ـد حتت رقم  ال�شم�س امل�شرقة للتاأهيل ملدة �شنتني حتت �شجل جتاري رقم  )129821-1( ويقيَّ

)04/م ت خ/2020(.

مادة )2(

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

الر�شمية.

 وزير العمل والتنمية الجتماعية 

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 10 ربيع الأول 1442هـ

المـــــوافــــــق: 27 اأكتــــوبــــــر 2020م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

الإعالنات ال�شادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�شنة 2006

ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية

اإعالن رقم )6( ل�شنة 2020

يخت�س  فيما  التالية  التفا�شيل  الإعالن  بهذا  نن�شر  اأعاله  املذكور  القانون  اإىل  ا�شتنادًا   

بطلبات الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها والت�شاميم ال�شناعية املنق�شية احلقوق.

     و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم الم�شل�شل للطلب.

2- تاريخ انق�شاء الحقوق.

3- �شبب انق�شاء الحقوق.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية 

واملِـْلـكية ال�شناعية

اإعالنات ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية
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ا�شتنادا للمادة )22( من القانون رقم )6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، 

انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية املذكورة باجلدول اأدناه:

رقم
رقم الر�شم اأو النموذج 

ال�شناعي
�شبب انق�شاء الحقوقتاريخ انق�شاء الحقوق

لنتهاء مدة احلماية28 / 09 / 16932020

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية16 / 07 / 28882020

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية25 / 07 / 38072018

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية17 / 07 / 48762019

لنتهاء مدة احلماية27 / 06 / 56662020

لنتهاء مدة احلماية06 / 11 / 66432019

لنتهاء مدة احلماية29 / 03 / 76562020

لنتهاء مدة احلماية29 / 05 / 86632020

لنتهاء مدة احلماية27 / 03 / 96532020
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

الإعالنات ال�شادرة تطبيقا لقانون رقم )14( ل�شنة 2006

 ب�شاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة 

اإعالن رقم )7( ل�شنة 2020

ا�شتنادًا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�س بطلبات 

براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

 و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- رقم البراءة.

2- تاريخ انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

3- �شبب انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية 

وامللكية ال�شناعية

اإعالنات ب�شاأن براءات الخرتاع
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انق�شاء احلقوق املرتتبة على براءة الخرتاع وبطالنها 

ب�شبب  وذلك  اأدناه  اجلدول  يف  املذكورة  الخرتاع  براءات  على  املرتتبة  احلقوق  انق�شت 

المتناع ملدة تزيد على �شنة عن دْفـع الر�شوم ال�شنوية امل�شتَحـقة اأو انق�شاء مدة احلماية للرباءة 

من   )28( للمادة  ا�شتنادًا  وذلك  براءة،  على  احل�شول  طلب  تقدمي  تاريخ  من  �شنة   20 وهي 

ل بالقانون رقم )14( ل�شنة 2006 ب�شاأن براءات الخرتاع  القانون رقم )1( ل�شنة 2004 املعدَّ

ومناذج املنفعة.

 رقم

الت�شل�شل
رقم الرباءة

 تاريخ انق�شاء احلقوق

املرتتبة على الرباءة

 �شبب انق�شاء احلقوق املرتتبة على

الرباءة

113452020 /2/ 29
 انتهاء مدة احلماية وهي 20 �شنة من

تاريخ الإيداع

213682020 /8/ 21
 انتهاء مدة احلماية وهي 20 �شنة من

تاريخ الإيداع

313722020 /10/ 17
 انتهاء مدة احلماية وهي 20 �شنة من

تاريخ الإيداع
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اإعالن

رقم التاأديب: 23/تاأديب/2020 والم�شتاأنفة تحت رقم 22/تاأديب ا�شتئنافي/2020.

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

�شد: المحامي اأحمد ح�شن العماري.

اأ�شـــدر مجل�س تاأديب المحامين بجل�شته المنعقـــدة بتاريخ 2020/7/13م قراره، وجاء منطوقه 

كالتالي: »قرر المجل�س توقيع عقوبة المْنع من مزاولة المهنة لمدة �شتة ا�شهر«.

واأ�شـــدر مجل�س تاأديب المحاميـــن ال�شتئنافي بجل�شته المنعقدة بتاريـــخ 2020/10/27 قراره، 

وجـــاء منطوقه كالتالي: »قرر المجل�س التاأديبي للمحاميـــن ال�شتئنافي قبول الطعن على القرار 

�شكاًل وفي المو�شوع برف�شه وتاأييد القرار الم�شتاأَنف«.

جمل�ص تاأديب املحامني 

اإعالن

رقم التاأدي : 27/تاأديب/2020 والم�شتاأنفة تحت رقم 19/تاأديب ا�شتئنافي/2020.

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

اد. �شد: المحامي: علي اأحمد عيَّ

اأ�شـــدر مجل�س تاأديب المحامين بجل�شته المنعقـــدة بتاريخ 2020/7/13م قراره، وجاء منطوقه 

كالتالي: “قرر المجل�س توقيع عقوبة المْنع من مزاولة المهنة لمدة ثالثة �شهور”.

واأ�شـــدر مجل�س تاأديب المحاميـــن ال�شتئنافي بجل�شته المنعقدة بتاريـــخ 2020/10/27 قراره، 

وجـــاء منطوقه كالتالي: “قـــرر المجل�س التاأديبي للمحامين ال�شتئنافي قبول الطعن على القرار 

�شكاًل لتقديمه في الميعاد المقرر قانونًا وفي المو�شوع برف�شه وتاأييد القرار الم�شتاأَنف”.

جمل�ص تاأديب املحامني 

اإعالنات من جمل�ص تاأديب املحاميني
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز امل�شتثمرين

اإعالن رقم )664( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

عبداهلل اأحمد النعيمي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بلو لالأجهزة الطبية(، الم�شجلة بموجب القيد 

ويا�شر  الجالهمه،  الزايد  اإبراهيم  زايد  م�شعل  من  لكل  الموؤ�ش�شة  عن  التام  تنازله  عن  معلنًا   ،2-61112 رقم 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  القانوني  �شكلها  تغيير  وطالبًا  ربيعي،  حنُّون  عبدالحافظ 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المتناَزل لهما المذكوَرين.

اإعالن رقم )665( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

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 

اأحمد علي �شلمان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مقاولت جنة الإن�شان(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 49946، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1002000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ن�شر اأحمد علي �شلمان، وعلي اأحمد علي �شلمان، وعبا�س 

اأحمد علي �شلمان.

اإعالن رقم )666( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  تك(،  )اإي�س  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ح�شن،  اإبراهيم  محمود 
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77216-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ عادل بن الب�شير القبالوي.

اإعالن رقم )667( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �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 

القيد  الم�شجلة بموجب  للتنمية الزراعية ذ.م.م(،  التي تحمل ا�شم )ت�شنيم  الم�شئولية المحدودة  ال�شركة ذات 

اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم ال�شيد/  73386، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها  رقم 

هاني علي اأحمد مهدي الن�شيف، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )668( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإك�شبريت للت�شويق والترويج ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 133076، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 

األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأحمد محمود خليفة العبداهلل، و�شكوت را�شي الهفل. 

اإعالن رقم )669( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

عبد اهلل �شالح مطر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شكراب الت�شاهل(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

18514، طالبًا تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة والم�شمى )مركز الف�شي للدراجات النارية(، اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مريم 

اإبراهيم عبداهلل �شالح مطر، اإبراهيم عبداهلل �شالح مطر. 
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اإعالن رقم )670( ل�شنة  2020 

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية   

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة   

    

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

محمد نور محمد ال�شيد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جود لمواد الديكور(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 112918، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

ومحمد  ال�شيد،  محمد  نور  محمد  من: نا�شر  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره 

طريف محمد زياد التيناوي. 

  

اإعالن رقم )671( 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/ عبدالأمير 

والطاقة(،  الآلي  م  التَحكُّ حلول  لخدمات  ا�شم )م�شا�س  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اأحمد،  ح�شن  علي 

اإلى �شركة ذات  50746-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

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

اإعالن رقم )672( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

لفرع مبوؤ�ش�شة فردية

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

اأعلن  52473-1، حيث  القيد رقم  الم�شجلة بموجب  للتخلي�س/ ت�شامن(،  ا�شم )البتراء  التي تحمل  الت�شامن 

ال�شريك ح�شين جعفر ح�شن الخال عن تنازله عن ح�ش�شه فيها �شريكه حمدي عبدالجليل �شعيد الغربال، وطلبا 

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  ال�شيارات(،  لتلميع وتنظيف  الم�شماة )مزايا  الفردية  بالموؤ�ش�شة  اإلى فرع  تحويلها 

49565، والمملوكة لل�شيد/ حمدي عبدالجليل �شعيد الغربال. 

اإعالن رقم )673( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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



العدد: 3496 – الخميس 5 نوفمبر 2020

20

قائد �شالح، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون هاجر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 13-79648، 

طالبًا تحويل فرع 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�شك كل من: محمد قا�شم قائد �شالح، وهجر حليم.  

اإعالن رقم )674( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �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 )�شيدلية رفيدة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 98607، 

الدين  برهان  �شنية  با�شم:  وت�شجل  فردية،  موؤ�ش�شة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

محمد العو�شي ومبا�شرتها متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )675( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من �شركة ت�شامن 

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدان نبيل موؤيد 

الموؤيد واأحمد نبيل الموؤيد، �شاحبا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )اآيكورب/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 68996، طالَبين تحويل الفرع الثاني من ال�شركة( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأحمد نبيل موؤيد الموؤيد، ونواف نبيل موؤيد 

الموؤيد، وبدر نبيل الموؤيد، وغازي نبيل موؤيد الموؤيد، ومريم نبيل الموؤيد.     

اإعالن رقم )676( 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/ هالة 

محمد خليل اإبراهيم البواب، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الإخال�س لال�شتيراد والتجارة(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 127186-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: هالة محمد خليل اإبراهيم البواب، 

وفرا�س محمد البواب.   
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اإعالن رقم )677( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

اإىل موؤ�ش�شة فردية 

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فير�شت تارجيت لال�شت�شارات وتنظيم المعار�س ذ.م.م(، الم�شجلة 

اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 88475، طالبين تغيير  بموجب 

با�شم ال�شيد/ يو�شف داود �شلمان اأحمد.      


