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 قرار رقم )1( ل�سنة 2021

بتعيني مدير يف اجلهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة

رئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

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

وعلى املر�شوم رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

وعلى املر�شوم رقم )91( ل�شنة 2012 بتنظيم اجلهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

وبناًء على عْر�س رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن ال�شيدة ملى عبا�س �شعيد املحرو�س مديرًا لإدارة التقومي والرقابة البيئية يف اجلهاز  ُتـعيَّ

التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة.

املادة الثانية

تاريخ �شدوره،  به من  وُيـعمل  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ  للبيئة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  على 

وُيـن�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 جمادى الأولى 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 ينــايـــــــــــــــــــــــــر 2021م
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 قرار رقم )2( ل�سنة 2021

بتعيني مدير لإدارة الأوقاف اجلعفرية 

رئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

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

واجلعفرية  ال�شنية  الأوقاف  جمل�شي  تنظيم  ب�شاأن   1985 ل�شنة   )6( رقم  املر�شوم  وعلى 

واإدارتيهما، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن ال�شيد حممد جعفر علي احل�شيني مديرًا لإدارة الأوقاف اجلعفرية. ُيـعيَّ

املادة الثانية

على وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

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

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 جمادى الأولى 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 ينــايـــــــــــــــــــــــــر 2021م
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 قرار رقم )3( ل�سنة 2021

بتعيني مدير يف وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف  

رئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

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

وعلى املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون العدل وال�شئون الإ�شالمية بوزارة 

العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزارة  يف  مدراء  بتعيني   2018 ل�شنة   )10( رقم  القرار  وعلى 

والأوقاف،

وبناًء على عْر�س وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

القا�شرين يف وزارة  واأموال  اإبراهيم خريي مديرًا لإدارة �شئون  اأحمد خليل  ال�شيد  ـن  ُيـعيَّ

العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

املادة الثانية

على وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

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

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 جمادى الأولى 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 ينــايـــــــــــــــــــــــــر 2021م
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 قرار رقم )4( ل�سنة 2021

بتعيني مدير يف الهيئة الوطنية للنِّـْفـط والغاز  

رئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

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

ـْفـط والغاز، وعلى املر�شوم رقم )96( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للنِّ

ـْفـط، وبناًء على عْر�س وزير النِّ

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن ال�شيد را�شد �شالح عبداهلل اجلالهمة مديرًا لإدارة املوارد الب�شرية واملالية يف الهيئة  ُيـعيَّ

ـْفـط والغاز. الوطنية للنِّ

املادة الثانية

ـفْـط تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة  على وزير النِّ

الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 جمادى الأولى 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 ينــايـــــــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )2( ل�سنة 2021

N95-FACE ـامات الوجه الطبية من نوع ب�ساأن حْظـر ت�سدير كمَّ

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1975 بتحديد الأ�شعار والرقابة عليها، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1977، املعدَّ

2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك، وعلى الأخ�س املادة )16(  وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 

منه،

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك، ال�شادرة 

بالقرار رقم )66( ل�شنة 2014،

،)COVID-19( وبناًء على الظروف ال�شتثنائية احلالية املتعلقة بفريو�س كورونا امل�شتجد

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـق من وزارة  اإذن م�شبَّ N95-FACE، دون  ـامات الوجه الطبية من نوع  ُيـحَظـر ت�شدير كمَّ

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، وذلك ملدة ثالثة اأ�شهر تبداأ من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار.

املادة الثانية

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف اأيِّ قانون اآخر، يعاَقـب كل َمـن يخالف 

اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1975 بتحديد 

الأ�شعار والرقابة عليها.

املادة الثالثة

على وكيل الوزارة واملعنيني – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 22 جمادى الأولى 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 6 ينــايـــــــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة املالية والقت�ساد الوطني

 قرار رقم )33( ل�سنة 2020

ـريبيَّـة  بتحديد ر�سوم اإ�سدار ال�سهادات ال�سَّ

ـة  ـريبيَّ ـريبيِّـني وتقدمي العرتا�سات ال�سَّ وتراخي�س املمثلني والوكالء ال�سَّ

وزير المالية والقت�شاد الوطني:

بعد الطالع على قانون �شريبة القيمة امل�شافة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 

 ،2018

رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  امل�شافة،  القيمة  �شريبة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

)48( ل�شنة 2018، ال�شادرة بالقرار رقم )12( ل�شنة 2018،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للجهاز الوطني لالإيرادات،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـني، ور�شوم  ـريبيِّ ـة وتراخي�س املمثلني والوكالء ال�شَّ ـريبيَّ د ر�شوم اإ�شدار ال�شهادات ال�شَّ ُتـحدَّ

ـة، على النحو الوارد باجلدول املرافق لهذا القرار. ـريبيَّ تقدمي العرتا�شات ال�شَّ

املادة الثانية

تتوىل اإدارة املوارد الب�شرية واملالية باجلهاز الوطني لالإيرادات حت�شيل الر�شوم املفرو�شة 

رة. طبقًا لالإجراءات املالية املقرَّ

املادة الثالثة

على الرئي�س التنفيذي للجهاز الوطني لالإيرادات واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا 

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

وزير املالية والقت�ساد الوطني

�سلمان بن خليفة اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 31 دي�شمبـــــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )137( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة �سدد – جممع 1038

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 10042326 الكائن يف منطقة �شدد – جممع 1038 من ت�شنيف  يغيَّ
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مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما 

هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة 

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

                                                  وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 17 �شوال 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 9 يونيـــــو 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )288( ل�سنة 2020

ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة املحرق – جممع 216

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 منطقة املحرق، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـف العقار 02038784 الكائن يف منطقة املحرق – جممع 216 �شمن ت�شنيف مناطق  ي�شنَّ
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه  ِوْفـقًا   )RHB( ال�شكن املت�شل ب

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 24 دي�شمبــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )290( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة ال�ساية - جممع 228

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 منطقة املحرق، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 02026011 الكائن يف منطقة ال�شاية - جممع 228 من ت�شنيف  يغيَّ
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 )PS( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )MOH( مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان

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

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 24 دي�شمبــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )293( ل�سنة 2020

عات 619/618/617 ب�ساأن ت�سنيف عقارين يف منطقة مدينة �سرق �سرتة - جممَّ

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 جمل�س اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـ�شنَّف العقاران رقم 06022810 ورقم 06022809 الكائنان يف منطقة مدينة �شرق �شرتة 
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ب�شرط   )MOH( الإ�شكان  وزارة  م�شاريع  مناطق  ت�شنيف  �شمن   619/618/617 ـعات  جممَّ

ويف  دورين.  تتعدى  ل  بحيث  الأحمر،  باللون  دة  املحدَّ للعقارات  بالرتفاعات  واللتزام  التقيُّـد 

حالة اإن�شاء ثالثة اأدوار فاإنه ُيـمَنـع عمل نوافذ وفتحات يف اجلهات املطلَّـة على من�شاآت قوة دفاع 

ِوْفـقًا  البحرين  دفاع  قوة  البيوت غري مطلَّـة على من�شاآت  واجهات  تكون  اأن  ـل  ويف�شَّ البحرين. 

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

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 24 دي�شمبــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )294( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار بعد التق�سيم يف منطقة ال�ساحلية – جممع 356

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

قرر الآتي:

مادة )1(

بعد   356 – جممع  ال�شاحلية  منطقة  يف  الكائن   03251298 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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التق�شيم من ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB(  ومناطق احلزام الأخ�شر )GB(  اإىل 

ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB(  ِوْفـقًا ِ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�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

  وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 28 دي�شمبــــــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )297( ل�سنة 2020

ب�ساأن ت�سنيف حدود عقارين يف منطقة اجل�سرة - جممع 1001

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

قرر الآتي:

مادة )1(

الكائنني يف منطقة اجل�شرة   05045050 ورقم   05047887 رقم  العقارين  ـف حدود  ت�شنَّ
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة  ِوْفـقًا   )RG( 1001 �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن احلدائقي جممع 

رئي�س  قرار  يف  الواردة  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليهما  ق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة 

جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

  وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الأولى 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 31 دي�شمبــــــــــــــــر 2020م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )41( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اإلغاء ترخي�س ل�سركة اأعمال ا�ستثمارية فئة 3

لـ)مار�سالز- البحرين-املحدودة 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، وعلى الأخ�س املادة )48/ج( منه،

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر الآتي:

مادة )1(

ذ.م.م(  البحرين-املحدودة  لـ)مار�شالز-   3 فئة  ا�شتثمارية  اأعمال  �شركة  ترخي�س  ُيـلغى 

املمنوح بتاريخ 29 فرباير 1976، وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 4760.

مادة )2(

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 13 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 28 دي�شمبــــــــــــــــر 2020م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )42( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اإلغاء ترخي�س ل�سركة اأعمال ا�ستثمارية فئة 3

لـ)�سركة يازي ال�ستثمارية �س.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، وعلى الأخ�س املادة )48/ج( منه،

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـلغى ترخي�س �شركة اأعمال ا�شتثمارية فئة 3 لـ)�شركة يازي ال�شتثمارية �س.م.ب.مقفلة( 

املمنوح بتاريخ 10 فرباير 2008، وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 68510.

مادة )2(

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 13 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 28 دي�شمبــــــــــــــــر 2020م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )43( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اإلغاء ترخي�س ل�سركة اأعمال ا�ستثمارية فئة 1

لـ)نومورا امل�سرفية لال�ستثمار )ال�سرق الأو�سط( �س.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، وعلى الأخ�س املادة )48/ج( منه،

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر الآتي:

مادة )1(

)ال�شرق  لال�شتثمار  امل�شرفية  لـ)نومورا   1 فئة  ا�شتثمارية  اأعمال  �شركة  ترخي�س  ُيـلغى 

الأو�شط( �س.م.ب. مقفلة( املمنوح بتاريخ 10 اأغ�شط�س 2008، وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري 

رقم 12703.

مادة )2(

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 13 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 28 دي�شمبــــــــــــــــر 2020م
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اإعـــالن

رقم التاأديب: 7/تاأديب/2020 والم�شتاأنف تحت رقمي 27 و28/ تاأديب ا�شتئنافي/2020

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

�سد: المحاميتين نور ال�شيد جعفر علي وزهرة محمد يو�شف.

منطوقه  وجاء  قراره   2020/9/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  املحامني  تاأديب  جمل�س  اأ�شدر 

كالتايل: »قرر املجل�س باإجماع الآراء معاقبة املحامية املدعى عليها زهرة حممد يو�شف، بعقوبة 

من  باملْنع  علي  جعفر  ال�شيد  نور  املحامية  ومعاقبة  �شنوات،  ثالث  ملدة  املهنة  مزاولة  من  املْنع 

مزاولة املهنة ملدة �شتة �شهور«.

قراره   2020/12/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  ال�شتئنايف  املحامني  تاأديب  واأ�شدر جمل�س 

وجاء منطوقه كالتايل: »قرر املجل�س قبول ال�شتئنافني �شكاًل ورف�شهما مو�شوعًا«.

جمل�س تاأديب املحامني 

اإعالن جمل�س تاأديب املحامني
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )1( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

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 )الفر�شان للمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 27930-1 و2، 

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

م�شطفى جا�شم اأحمد، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )2( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

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

يو�شف حبيب محمد الحليبي، مالك ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فالفل حبيب ذ.م.م(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 42668-5، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، 

وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 

اإعالن رقم )3( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الت�شامن )عبدالعال الخليج للتدقيق/ ت�شامن(، نيابة عن مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )م�شت�شفى 

د. هيفاء للعيون(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 118093، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100،000 )مائة األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 
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هيفاء اأحمد محمود محمد، واأحمد عبدالمنعم جالل المير، واأريج عبدالمنعم جالل المير، وجالل عبدالمنعم 

جالل قطب الدين المير.  

اإعالن رقم )4( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

القيد  بموجب  الم�شجلة  كباب(،  دونر  ا�شم )جرمن  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  يعقوبي، مالك  محمد �شالح 

رقم 102516، طالبا تحويل للفرعين الأول والثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

القاب�شة  اإ�شحاق  بن  محمد  �شركة  با�شم:  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال 

ذ.م.م، الم�شجلة بموجب القيد رقم 89633. 

اإعالن رقم )5( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

القيد  الم�شجلة بموجب  ا�شم )ا�شواق �شالي(،  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأحمد، مالكة  اأحمد عي�شى  ح�شين 

رقم 88654، طالبا تحويل  الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

 MARY ANN و  اأحمد،  عي�شى  اأحمد  ح�شين  بتول  با�شم:  وت�شجل  بحريني،  دينار  )خم�شمائة(   500 مقداره 

 .BALDOS BALURA

      

اإعالن رقم )6( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

اأحمد مح�شن اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )وكالة الريا�س لتخلي�س المعامالت والخدمات(، 

النيل  )�شندوي�شات  والم�شمى  الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبا   ،51854 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

الأبي�س( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال وقدره 500 مقداره 500 )خم�شمائة( دينار 

.SHOUKATH AMMADIبحريني، وت�شجل با�شم: ريا�س اأحمد مح�شن اأحمد، و
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اإعالن رقم )7( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

  

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

نبيل علي اأحمد مرزوق، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جيميز كيلر براونز(، الم�شجلة بموجب القيد 

م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  و3، طالبة   1-93715 رقم 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

اإعالن رقم )8( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

الم�شجلة بموجب  المعامالت(،  ا�شم )بوفهد لتخلي�س  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  مو�شى علي مو�شى، مالك 

القيد رقم 50904، طالبًا تحويل الفرع رقم11  من الموؤ�ش�شة والم�شمى )توب توب لالإلكترونيات) اإلى �شركة ذات 

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

 .SHIYAS CHERUKAPPILLIL MUHAMMEDمو�شى علي مو�شى، و

اإعالن رقم )9( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

للهند�شة  البحرين  ا�شم )معماريو  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  عبدال�شجاد عبدالح�شين محمد عبا�س، مالك 

المدنية والعمارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 133962، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،200 )األف ومائتا( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأحمد يو�شف 

اأحمد ح�شن محمد ال�شائغ، ومحمد جواد ح�شين جا�شم من�شور النايم، وعبا�س عبدال�شجاد عبدالح�شين محمد 

عبا�س.        

اإعالن رقم )10( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اأ�شامة  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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اأحمد محمد عا�شور الكوهجي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كفتريا ريو(، الم�شجلة بموجب القيد 

قم 33201، طالبًا تحويل الفرعين الأول والرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

عا�شور  محمد  اأحمد  اأ�شامة  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )ثالثة   3،000 مقداره  وبراأ�شمال 

.KAREEM MANAPARAMBATHالكوهجي، و

    

اإعالن رقم )11( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

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

علي اأكبر عبا�س كازروني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دور �شتب للفواكه والخ�شروات(، الم�شجلة 

ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1-139870 رقم  القيد  بموجب 

اأكبر عبا�س كازروني،  با�شم كل من: علي فرامرز علي  وت�شجل  100 )مائة( دينار بحريني،  وبراأ�شمال مقداره 

ويا�شر فرامرز علي اأكبر عبا�س كازروني.

اإعالن رقم )12( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

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

محمد ح�شن وال�شيد/ ح�شين ح�شن على عي�شى ال�شواد، مالكا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )مطعم ما�شتر 

برجر/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 95597-1، طالَبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

المالكين  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى 

نف�شيهما. 

 

اإعالن رقم )13( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

علي �شلمان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )م�شنع بلو �شويمنج كراب لحفظ الأ�شماك(، الم�شجلة 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  40824-5، طالبًا  القيد رقم  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.
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اإعالن رقم )14( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

�شيدة اأحمد علي محمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دينار بوتيك(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

قائمة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  و5(  و3،  و2،  اأرقــام )1،  الفروع  تحويل  طالبة   ،21689

 SAYEDA AHMED ALI :بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

.EIRATH EBRAHIM AMMED و ،SUBAIR MEMANNIL MEETHALو ،MOHAMED

اإعالن رقم )15( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل موؤ�س�سة فردية

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

 ،1-75949 القيد رقم  الم�شجلة بموجب  اإنتيريورز ذ.م.م(،  ا�شم )لومينوك�س  التي تحمل  الم�شئولية المحدودة 

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

عبدالرحمن بوكمال، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )16( ل�سنة 2021

 ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

 اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

اأحمد عبداهلل اأحمد اآل عبدالحي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة طلحة للم�شوغات الذهبية(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 91328-3، طالبًا تحويل فرع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

 SANDIP KANAI MAITY با�شم:  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها، 

.MAITY

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 )17( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل فرع مبوؤ�س�سة فردية قائمة

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

 ،98704 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للمجوهرات  )لوون  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )دكان الفريج للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

101795، وتكليف ال�شيد/ عبد الرحمن علي �شقر العطاوي متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )18( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

�شعيد اأحمد محمد، نيابة عن ال�شيدة/ مدينة �شالح اأحمد �شالح، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم  )بي 

2 بي للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 65589-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )ثالثة   3،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى 

 MOHAMED NASARو  ،MOHAMEDHUSSAIN MOHAMEDNASARو �شالح،  اأحمد  �شالح  مدينة  من: 

.ABDURAHUMAN ISMAILو ،ANALIZA BALINBIN ANGELو ،MOHAMED IBRAHIM

 اإعالن رقم )19( ل�سنة 2021

 ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 اإىل �سركة ت�سامن 

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 )باز العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 87680، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 40،000 )اأربعون األف( دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: هادي �شالح ح�شن مول الدويلة، وي�ْشَلم زيمة مبارك العويني، وخالد يحيى زيمة 

العويني، ويو�شف زيمة مبارك العويني، ويحيى زيمة مبارك العويني.

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 )20( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

قا�شم قائد �شالح، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )توب بوينت لمقاولت البناء(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 79648، طالبا تحويل الفرع رقم 11 من الموؤ�ش�شة والم�شمى )مطعم بيت التنور(، اإلى �شركة ذات م�شئولية 

 ،SERKAN KUS :محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )الف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

ومحمد قا�شم قائد �شالح، ويحيى زيمة مبارك العويني.

اإعالن رقم )21( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

كر�شنت  ــال  )روي ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  من  تخويله  بموجب  وم�شاركوه،  الــوداعــي  ها�شم 

اإلى  26838-3، طالبًا تحويل الفرعين الثالث والخام�س من الموؤ�ش�شة  للعقارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شه  بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  �شركة ذات 

با�شم: فريدة عي�شى اأحمد ال�شعيد.

اإعالن رقم )22( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من �سركة ت�سامن 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

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

7541، طالبين  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  لل�شفريات/  النعيمي  ا�شم )وكالة  التي تحمل  الت�شامن 

 20،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  ال�شركة  من  الثالث  الفرع  تحويل 

)ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فنكني بارامبيل رامان تيالكا راجان، وجا�شم اأحمد ح�شن 

مدن، و�شانديب فينكني بارامبيل تيالكا راجان.

 


