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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار رقم )111( ل�شنة 2020

 ب�شاأن تخويل بع�ض موظفي وزارة العمل والتنمية االجتماعية

ْبط الق�شائي �شفة ماأموري ال�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

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

وعلى القانون رقم )37( ل�شنة 2012 باإ�شدار قانون الطفل،

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

 3 يف  املوؤرخ   2020/916/100 رقم:  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  كتاب  على  وبناًء 

نوفمرب 2020، 

وبعد التفاق مع وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم،  الآتية  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  موظفو  ل  يخوَّ

الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام القانون رقم )37( 

2012 باإ�شدار قانون الطفل، والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وعلى الأخ�س القرار رقم  ل�شنة 

)11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، وهم:

1- نغم اإ�شحاق محمد مطر.     2- مريم محمد النعيمي.     

املادة الثانية

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

وزير العدل

وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

خـالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 ربيع الأول 1442هـ

الــمـــوافــــــق: 8 نوفـمـــبــــــــر 2020م
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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار رقم )112( ل�شنة 2020

 ب�شاأن تفوي�ض هيئة الكهرباء واملاء

 يف تكليف م�شت�شاريها القانونيني لتمثيلها اأمام هيئات اأو مراكز التحكيم

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة،  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى قانون حمكمة التمييز، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1989، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2002 باإن�شاء املحكمة الد�شتورية، وتعديالته،

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

وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،

وعلى كتاب وزير �شئون الكهرباء واملاء رقم )2020/481/1000( املوؤرخ يف 2020/11/11 

ب�شاأن طلب املوافقة على تفوي�س امل�شت�شارين القانونيني لهيئة الكهرباء واملاء يف مبا�شرة ق�شايا 

التحكيم التي تكون الهيئة طرفًا فيها،

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

�س وزير �شئون الكهرباء واملاء يف تكليف اأٍيٍّ من امل�شت�شارين القانونيني العاملني يف هيئة  يفوَّ

الكهرباء واملاء، جمتمعني اأو منفردين، لتمثيلها يف الدعاوى التي تكون الهيئة طرفًا فيها اأمام 

هيئات اأو مراكز التحكيم التي تكون لغة التحكيم املتَفـق عليها هي اللغة الإجنليزية.

املادة الثانية

بتمثيلها  الدولة  ق�شايا  جهاز  تكليف  يف  واملاء  الكهرباء  هيئة  بحق  التفوي�س  هذا  ُيـِخـل  ل 

يف الق�شايا التي يرى وزير �شئون الكهرباء واملاء بالتن�شيق مع وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية 

والأوقاف �شرورة تكليف اجلهاز مببا�شرتها اأمام هيئات اأو مراكز التحكيم.
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املادة الثالثة

ي�شري هذا التفوي�س على الدعاوى التي تكون هيئة الكهرباء واملاء طرفًا فيها بعد �شريان 

هذا القرار.

املادة الرابعة

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

خالد بن علـــي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 30 ربيع الأول 1442هـ 

الــمـــوافــــــق: 16 نوفـمــبـــــر 2020م
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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار رقم )113( ل�شنة 2020

ب�شاأن �شْطـب حمامني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة،  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة،

وبناًء على عْر�س امل�شجل العام،

قرر االآتي:

مادة )1(

ُيـ�شَطـب املحامون واملحامون حتت التدريب الواردة اأ�شماوؤهم بالك�شف املرفق بهذا القرار 

من جدول قْيـد املحامني، اإنفاذًا لن�س املادة رقم )9( من قانون املحاماة.

مادة )2(

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر 

يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير العدل

 وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 30 ربيع الول 1442هـ   

الــمـــوافــــــق: 16 نوفـمــبـــــر 2020م
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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار رقم )114( ل�شنة 2020

 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل هيئة التحكيم املن�شو�ض عليها يف املادة )160(

من قانون العمل يف القطاع االأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة   )36( رقم  بالقانون  ال�شادر  الأهلي،  القطاع  يف  العمل  قانون  على  الطالع  بعد     

2012، وتعديالته،

   وعلى القرار رقم )50( ل�شنة 2013 ب�شاأن ت�شكيل هيئة التحكيم املن�شو�س عليها يف املادة 

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

العمالية  التحكيم  بهيئة  اأع�شاء  ا�شتبدال  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )38( رقم  القرار  وعلى     

بالقانون رقم  ال�شادر  الأهلي،  القطاع  العمل يف  املادة )160( من قانون  املن�شو�س عليها يف 

)36( ل�شنة 2012،

   وعلى القرار رقم )77( ل�شنة 2016 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل هيئة التحكيم املن�شو�س عليها 

يف املادة )160( من قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012،

   وبناءً على عرْ�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

القطاع  يف  العمل  قانون  من   )160( باملادة  عليها  املن�شو�س  التحكيم  هيئة  ت�شكيل  ُيـعاد 

الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:

رئي�شًاالقا�شي اإبراهيم �شلطان الزايد 1

ع�شوًاالقا�شي حممد مريزا اأمان 2

ع�شوًاالقا�شي رائد نايف الَعـدوان3

ـ�س 4 ـمًا عن منظمة اأ�شحاب الأعمالال�شيد عثمان حممد �شريف الريِّ  ُمـَحـكِّ

ـم منظمة اأ�شحاب الأعمالال�شيد حممد عبدالوهاب العامر5  احتياطيًا لـُمـَحـكِّ

ـما عن التنظيم النقابيال�شيد يو�شف اأحمد ال�شمالن 6  ُمـَحـكِّ

ـم التنظيم النقابيال�شيد اأ�شامة اأحمد �شلمان ح�شن7  احتياطيًا لـُمـَحـكِّ

ـما عن وزارة العمل والتنمية الجتماعيةمي ح�شن الع�شمي8  ُمـَحـكِّ

ـم وزارة العمل والتنمية الجتماعيةال�شيد علي �شلمان عبداهلل9  احتياطيًا لـُمـَحـكِّ
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املادة الثانية

يلغى القرار رقم )77( ل�شنة 2016 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل هيئة التحكيم املن�شو�س عليها يف 

املادة )160( من قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012.

املادة الثالثة

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                       

وزير العدل 

وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 ربيع الآخر 1442هـ

الــمـــوافــــــق: 18 نوفمـبـــــر 2020م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )144( ل�شنة 2020

 باإ�شافة مادة جديدة برقم )13مكرراً( اإىل الالئحة التنفيذية

للقانون رقم )11( ل�شنة 1975 ال�شادرة بالقرار رقم )15( ل�شنة 1976

ب�شاأن جوازات ال�شفر 

وزير الداخلية:

بعد الطالع على القانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر، وتعديالته،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون جوازات ال�شفر، ال�شادر بالقانون رقم )11( ل�شنة 1975، 

ال�شادرة بالقرار رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالتها،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ت�شاف اإىل الالئحة التنفيذية للقانون رقم )11( ل�شنة 1975، ال�شادرة بالقرار رقم )15( 

ـها الآتي:  ل�شنة 1976 ب�شاأن جوازات ال�شفر، مادة جديدة برقم )13مكررًا(، َنـ�شُّ

»يجوز لإدارة الهجرة واجلوازات اأْن تطلب اإرفاق تقرير فْحـ�س الب�شمة الوراثية للمواليد 

ر فمع اأقربائهم من احلوا�شي،  خارج مملكة البحرين مع اأقاربهم املبا�شرين من الأ�شول، فاإذا تعذَّ

عند طلب اإ�شدار جواز ال�شفر اأو ا�شتبداله اأو يف الأحوال التي ترى معه الإدارة �شرورة اإرفاق 

م الطلب اإرفاق فْحـ�س حتديد العمر اأو اأية فحو�شات  التقرير. كما يجوز لها اأن تطلب من مقدِّ

معملية اأو اأية فحو�شات اأخرى، ول ُيـعتد بغري التقارير الطبية التي ت�شدر من اجلهات احلكومية 

املخت�شة واملعتَمدة يف مملكة البحرين«.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به 

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

وزير الداخلية

الفريق اأول ركن

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الآخر 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 16 نوفمبــــــر 2020م 
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )192( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة الرفاع ال�شرقي – جممع 941

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة 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، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 09033218 الكائن مبنطقة الرفاع ال�شرقي جممع 941 من ت�شنيف 



العدد: 3498 – الخميس 19 نوفمبر 2020

16

مناطق العمارات ال�شتثمارية د )BD( وت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( اإىل 

ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا  ِوْفـقًا   )BD( ت�شنيف مناطق العمارات ال�شتثمارية د

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�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

 وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 محرم 1442هـ

الـمـــوافــــــــق: 1 �شبتمبر 2020م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )240( ل�شنة 2020

ب�شاأن ت�شنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1210 

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة 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، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

ـف العقار رقم 10037782 الكائن يف منطقة مدينة حمد - جممع 1210 �شمن ت�شنيف  ي�شنَّ
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مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(  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 االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ:  22 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافــــــــق: 8 نوفمـــبـــــــــر 2020م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )243( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة كرزكان - جممع 1027 

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة 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، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

يغّيـر ت�شنيف العقار رقم 10042264 الكائن يف منطقة كرزكان - جممع 1027 من ت�شنيف 
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مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية  )PS(  وفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

 وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافــــــــق: 9 نوفمـــبـــــــــر 2020م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )244( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة كرزكان - جممع 1028 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة 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، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

يغّيـَر ت�شنيف العقار رقم 10037734 الكائن يف منطقة كرزكان - جممع 1028 من ت�شنيف 
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–  وفقًا   )PS( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )RB( مناطق ال�شكن اخلا�س ب

للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما 

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، ويـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

 وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافــــــــق: 9 نوفمـــبـــــــــر 2020م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )245( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة اللوزي  - جممع 1016 

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة 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، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

يغّيـَر ت�شنيف العقار رقم 10028784 الكائن يف منطقة اللوزي - جممع 1016 من ت�شنيف 
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  )PS( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )BD( مناطق العمارات ال�شتثمارية د

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 االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافــــــــق: 9 نوفمـــبــــــــر 2020م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )246( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة اللوزي - جممع 1016 

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة 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، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 10028783 الكائن يف منطقة اللوزي - جممع 1016 من ت�شنيف  يغيَّ
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  )PS( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )BD( مناطق العمارات ال�شتثمارية د

وفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطّبـق 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 االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافــــــــق: 9 نوفمـــبــــــــر 2020م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )247( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة اللوزي  - جممع 1016 

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة 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، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 10028787 الكائن يف منطقة اللوزي - جممع 1016 من ت�شنيف 
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العامة  واملرافق  اخِلـدمات  مناطق  ت�شنيف  اإىل   )B4( طوابق  الأربعة  ذات  العمارات  مناطق 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية  )PS(  وفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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 االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافــــــــق: 9 نوفمـــبــــــــر 2020م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )248( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة �شفالة  - جممع 609 

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة 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، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم  06026215 الكائن يف منطقة �شفالة - جممع 609 من ت�شنيف  يغيَّ
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–  وفقًا   )PS( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )RB( مناطق ال�شكن اخلا�س ب

للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما 

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�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافــــــــق: 9 نوفمـــبــــــــر 2020م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )249( ل�شنة 2020

ب�شاأن ت�شنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1203 

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة 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، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

ـف العقار رقم 10030594 الكائن يف منطقة مدينة حمد - جممع 1203 �شمن ت�شنيف  ي�شنَّ
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مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( وفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

ـق عليه 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 االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافــــــــق: 9 نوفمـــبــــــــر 2020م



العدد: 3498 – الخميس 19 نوفمبر 2020

41



العدد: 3498 – الخميس 19 نوفمبر 2020

42

م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )32( ل�شنة 2020

ب�شاأن مْنح ترخي�ض ل�شركة )مدى لو�شاطة التاأمني واإعادة التاأمني ذ.م.م(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

2007 ب�شاأن اخِلْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين  وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر االآتي:

مادة )1(

ُتـمنح �شركة )مدى لو�شاطة التاأمني واإعادة التاأمني ذ.م.م( ترخي�س )و�شطاء التاأمني(.

مادة )2(

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

حمافظ م�شرف البحرين املركزي

ر�شيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 25 ربيع الأول 1442هـ 

الـمـــوافــــــــق: 11 نوفمــبـــــر 2020م
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م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )33( ل�شنة 2020

 ب�شاأن اإلغاء ترخي�ض بنك جتزئة تقليدي-حملي 

لـ)بي اإم اآي بنك �ض.م.ب مقفلة(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته، 

2007 ب�شاأن اخِلْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين  وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر االآتي:

مادة )1(

ُيـلغى ترخي�س بنك جتزئة تقليدي-حملي لـ )بي اإم اآي بنك �س.م.ب مقفلة(«املمنوح بتاريخ 

ل حتت ال�شجل التجاري رقم 55436. 20 اأكتوبر 2004 وامل�شجَّ

مادة )2(

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

حمافظ م�شرف البحرين املركزي

ر�شيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 25 ربيع الأول 1442هـ 

الـمـــوافــــــــق: 11 نوفمــبـــــر 2020م
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 إعالن تسجيل وكاالت تجارية

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

 12410 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Crescent Pharma
BRITISH

KEY HOUSE, SARUM HILL, R21 8ST in Basingstoke
 صيدليات الخليج ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع 
 موضوع الوكالة

Medical preparations
Human Medicines

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
Crescent Pharma

غير محددة المدة نوع الوكالة
 

12411 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

GSK (Glaxo Smith Kline Group)
BRITISH

GlaxoSmithKline, Consumer Healthcare (UK) Trading Limited, 980 Great West 
Road Brentford Middlesex 

 شركه يوسف محمود حسين ذ.م.م اسم الوكيل
بيان البضائع 

Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة

Calcium-Eurax-Fenistil-Lamisil-Nicotinellorofar-Otribaby-Otrisalin-Otrivin-
Procto-Resyl-Rhinomer-Sinecod-Voltaren

محددة المدة نوع الوكالة
 

12412 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

BAYER MIDDLE EAST FZE
EMARATI

Dubai Science Park Tower (North), 13th Floor / 14th Floor (Unit -1406 & 1409), 
Emirate of Dubai, UAE

 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل
بيان البضائع 

Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة

ASPRIN-BECOZYME-BEPANTHEN-BEROCCA-CAL C VITA-CANESTEN-
CLARINASE-CLARITINE-ELEVIT-PRIORIN-REDOXON-RENNI-

SUPRADYN-CANESTEN-ADALAT-ADEMPAS-AVALOX-BETFERON-
CIPROBAYDIANE-EYLEA-GLUCOBAY-GYNERA-KOGENATE-LEVITRA-

MIRENA-NEBIDO-NAXAVAR-PRIMOLUT N-
PROGLYLUTON-PROLUTON DEPOT-PROVIRON-STIVARGA-ULTRAVIST-

VISANNE-XARELTO-YASMIN
YAZ-GADOVIST

 محددة المدة نوع الوكالة

اإعالن ت�شجيل وكاالت جتارية
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 12413 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

SANDOZ
SLOVENIAN

Sandoz Pharmaceuticals d.d Verovskova 57 1000 Ljubljana Slovenia
 شركة يوسف محمود حسين و صيدلية البحرين ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع 
Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 الوكالةموضوع 
SANDOZ

 محددة المدة نوع الوكالة

 12414 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

AFT PHARMACEUTICALS LTD
NEW ZELANDER

LEVEL 1 NELSEN BULIDING , 129 HURSTMERE ROAD, 
TUKAPUNA,AUCKLAND 0622,NEWZELAND

صيدلية الجشي فرع لمؤسسة الجشي اسم الوكيل
بيان البضائع 

Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
MAXIGESIC -MAXICLEAR -PARASUSTAIN

 محددة المدة نوع الوكالة
 

 12415 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Ozgorkey Otomotiv Turizm Gida San
TURK

Ozgorkey Cad . NO: 5, 35860 Torbali Izmir - Turkey
يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع 
Foodstuffs موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
FEAST

 محددة المدة نوع الوكالة

 12416 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Edge Systems LLC
AMERICAN

2165 E.Spring Street, Long Beach, CA 90806, USA
صيدليات الخليج ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع 
 موضوع الوكالة

Cosmetics products
Medical Equipment

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
HydraFacial
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 محددة المدة نوع الوكالة

 12417 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Reliance Life Sciences Pvt. Ltd.
INDIAN

Dhirubhai Ambani Life Sciences Centre, Thane Belapur Road, Rabale, Navi 
Mumbai 400 701 India

صيدليات الخليج ذ.م.م اسم الوكيل
بيان البضائع 

 موضوع الوكالة
Medical preparations

Human Medicines
االسم التجاري 

والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

Reliance Life Sciences

 محددة المدة نوع الوكالة

 12418 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

MACARTHYS LABORATORIES LIMITED trading as Martindale Pharma
BRITISH

BAMPTON ROAD, HAROLD HIL, ROMFORD,ESSEX RM3 8UG, UNITED 
KINGDOM

صيدلية الجشي فرع لمؤسسة الجشي اسم الوكيل
بيان البضائع 

Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ACETYLCYSTEIN

 محددة المدة نوع الوكالة

 12419 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Emmaus Medical, INC.
AMERICAN

21250 Hawthorne Blvd, Suite 800 Torrance, CA 90503-5513
 شركه يوسف محمود حسين ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع 
Human Medicines موضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
Emmaus

 محددة المدة نوع الوكالة
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 وكالة تجاريةشطب إعالن 

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

 

 

 

 

 

 

 

 4078 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

GULF OIL MIDDLE EAST LTD 
EMARATI 

PO BOX 5401, DUBAI, U.A.E. 
 المناعي للتجاره واالستثمار اسم الوكيل 

 محددة المدةغير  مدة الوكالة
   الوكيلمقدم من عىل طلب بناًء  سبب الشطب
 15/10/2020 تاري    خ الشطب

اإعالن �شطب وكالة جتارية
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز امل�شتثمرين

    

اإعالن رقم )695( 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 

التجارية(،  للخدمات  �شند�س  )عالم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  �شالح،  يو�شف  محمد  جعفر 

اإلى �شركة ذات  91005-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

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

.HAJEERA BARVIN MOHAMED BIZALيو�شف �شالح، و

اإعالن رقم )696( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

لفرع ب�شركة ذات م�شئولية حمدودة قائمة

 

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

عبداهلل عبدالنبي الزيره، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيدلية حد ليف كير(، الم�شجلة بموجب 

اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية  81703-1، معلنة عن تنازلها التام عن الموؤ�ش�شة وطالبة تحويلها  القيد رقم 

المحدودة القائمة الم�شماة )�شيدلية حاجيات ليف كير ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-108133(.

اإعالن رقم )697( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرعني 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 

اأحمد خلفان اأحمد الخلفان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كفتريا اأريب(، الم�شجلة بموجب القيد 

والفرع  ال�شيارات(  لخدمات  ديف�س  )بوابة  والم�شمى  الموؤ�ش�شة  من  ال�شاد�س  الفرع  تحويل  طالبا   ،23408 رقم 
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التا�شع منها والم�شمى )بوابة ديف�س 2 لخدمات ال�شيارات( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها 

التجاري �شركة )اإك�شبر�س ديفي�س لخدمات ال�شيارات ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار 

و �س.�س.و(،  هولدينغ  )�شاراث  و�شركة  الخلفان،  اأحمد  خلفان  اأحمد  يو�شف  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني، 

          .ROHITH BALAKRISHNAN

اإعالن رقم )698( 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/ اإبراهيم 

اأحمد طه عبدالرحمن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بنيان ليمتل�س للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،94961 رقم  القيد 

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

اإعالن رقم )699( 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/ منيرة 

الم�شجلة  الإعاقة(،  لدعم ذوي  بداية  ا�شم )مركز  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  محمد عبداهلل محمد، مالك 

بموجب القيد رقم 94670، معلنة تنازلها عن ملكية الموؤ�ش�شة بالكامل اإلى ال�شيدة/ نيفال م�شعد ال�شعيد اأبوطالب، 

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

5،000 )خم�شمائة( دينار بحريني.

اإعالن رقم )700( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

عبدالعزيز ح�شن مدن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة الأحالم للحدادة(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،8241 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شعيد عبدالعزيز ح�شن مدن، وحامد 

�شعيد عبدالعزيز ح�شن مدن، واأمل �شعيد عبدالعزيز ح�شن مدن، ومحمود �شعيد عبدالعزيز ح�شن مدن، واأحالم 

�شعيد عبدالعزيز ح�شن مدن، وزينب �شعيد عبدالعزيز ح�شن مدن. 
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اإعالن رقم )701( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )غوبيكا لت�شميم المجوهرات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

131869-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

 SURENDRAN NANHAM PAREMMAL،BABU NANHAM )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

   .PAREMMAL، ARICATT KUNJUVAREED JOY

اإعالن رقم )702( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )جي اإف اإك�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 125920، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 ) 

مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: علي هيثم م�شطفى الحليوة، وعلي حاتم عبداللطيف 

حمادي، وهيثم م�شطفى �شعيد الحليوة. 

اإعالن رقم )703( 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 انت�شار �شالح 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �شيدا(،  )مفرو�شات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ال�شريحي،  اأحمد 

92936، طالبة تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة والم�شمى )مفرو�شات اأريج( اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: قما�س علي �شالح ال�شريحي، وانت�شار 

�شالح اأحمد ال�شريحي.    

اإعالن رقم )704( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

اإىل فرع مبوؤ�ش�شة فردية

 

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 )مركز الدكتور اأحمد محمود الطبي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 91362، طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )م�شتلزمات الطفل الطبية(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 78548، والمملوكة لل�شيد/ اأحمد محمود عبدالرحيم محمد ال�شعيدي، وتعيين مكتب ال�شالم 

للمحاماة متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )705( ل�شنة 2020

ب�شاأن دمج �شركة )ن�شتو اإك�شرب�ض كولد �شتور ذ.م.م(

بطريق ال�شم ب�شركة )اإيفر فاين تريدينغ ذ.م.م( 

 

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 )اإيفر فاين تريدينغ ذ.م.م(، الم�شجلة تحت رقم القيد 69692، بطلب 

دمج ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ن�شتو اإك�شبر�س كولد �شتور ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 

جميع  المندمجة في  ال�شركة  محل  فيها  المندَمج  ال�شركة  وحلول  ال�شم،  بطريق  وذلك  القيد رقم 86646 اإليها 

حقوقها والتزاماتها.   

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 )706( 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/ مي�شاء 

�شوري محمد علي الغوا�س، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بالي ووركز للديكور(، الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،87749 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 50 )خم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها. 

اإعالن رقم )707( 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/ ب�شرى 

بيكم بركت علي اأحمد دين اهلل دته، المالكة للموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم 96114، طالبة تغيير 

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

 MUHAMMAD ISHTIAQ دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: كل�شن ن�شاء اأمت ر�شول فتح محمد نور محمد، و

.MUJAHID ASLAM و ، NIAZ
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اإعالن رقم )708( 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 األيت لال�شت�شارات، 

 ،89138 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للديكور(،  )اإيزابيال  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  نيابة عن 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 

 .ABY BABY  خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: حميدة محمد اأحمد عيقان، و(

اإعالن رقم )709( ل�شنة 2020

ب�شاأن التنازل عن ملكية فرع

مبوؤ�ش�شة فردية وحتويلها

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

ح�شين حبيب، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )منازل عالي للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

ال�شكل  تغيير  وطالبة  ابراهيم،  محمد  نا�شر  علي  لل�شيد/  الموؤ�ش�شة  من  فرع  عن  نازلها  عن  معلنة   ،2-40115

القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( 

دينار بحريني.

 

اإعالن رقم )710( 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�شيد/ عبدالحميد 

احمد عبدالرحيم عبداهلل، مالك ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )خبراء التطوير لال�شت�شارات 

 IMPROVING EXPERTS FOR MANAGEMENT CONSULTANCY COMPANYذ.م.م الإداريــــة 

W.L.L.(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 126756، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة 

 IMPROVING EXPERTS FOR الإداريـــة،  لال�شت�شارات  التطوير  )خبراء  موؤ�ش�شة  التجاري  ا�شمها  فردية 

MANAGEMENT CONSULTANCY ESTABLISHMENT( وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

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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اإعالن رقم )711( 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 مكتب �شركة الت�شامن 

المهنية المتخ�ش�شة )مور �شتيفينز/ ت�شامن(، نيابة عن  ال�شيد/ ميرزا عبداهلل عي�شى ح�شن، مالكة الموؤ�ش�شة 

تحويل  طالبًا   ،10-19053 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  لل�شياغة(،  الو�شيمه  )ور�شة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية 

الفرع العا�شر من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة 

 BHUPENDRAو ،KETAN SONIاآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ميرزا عبداهلل عي�شى ح�شن،  و

.BHARAT KUMAR SOBHAGLAL SONIو ،KIRIT KUMAR SONI و ،KUMAR SAUBHAGYALAL SONI
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ا�شتدراك

وزير  قرار   ،2020 اأكتوبر   28 بتاريخ  ال�شادر   )3495( العدد  الر�شمية  اجلريدة  يف  ُنـ�ِشر 

ب�شاأن تغيري ت�شنيف   2020 ل�شنة  العمراين رقم )224(  البلديات والتخطيط  الأ�شغال و�شئون 

غري  للقرار  املرافقة  اخلارطة  اإن  وحيث   ،565 اجلنبية-جممع  منطقة  يف  التق�شيم  بعد  عقار 

�شحيحة، فاإنه تن�شر اخلارطة ال�شحيحة، كالآتي:

لذا لزم التنويه.


