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�مر�سوم�رقم�)33(�ل�سنة�2021

بتعيني�مدير�عام�ووكيلني�م�ساعَدين�يف�وزارة�الرتبية�والتعليم

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )59( ل�شنة 2014 بتعيني وكالء م�شاعِدين يف وزارة الرتبية والتعليم،

وزارة  يف  واخِلـْدمات  للموارد  وزارة  وكيل  بتعيني   2016 ل�شنة   )77( رقم  املر�شوم  وعلى 

الرتبية والتعليم،

وعلى املر�شوم رقم )85( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم،

وعلى القرار رقم )44( ل�شنة 2014 بتعيني مدراء يف وزارة الرتبية والتعليم،

وبناًء على عْر�س وزير الرتبية والتعليم،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

ـن الدكتور حممد مبارك جمعة مديرًا عامًا ل�شئون املدار�س يف وزارة الرتبية والتعليم. يعيَّ

املادة�الثانية

ـن يف وزارة الرتبية والتعليم، ُكـلٌّ من: يعيَّ

وكياًل م�شاعدًا للِخـْدمات التعليمية. 1- ال�شيدة كفاية حبيب اأحمد العنزور  
وكياًل م�شاعدًا للتعليم. 2- ال�شيدة لطيفة عي�شى البونوظة  

املادة�الثالثة

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

اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 24 رجـب 1442هـ

الموافق: 8 مــار�س 2021م
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�مر�سوم�رقم�)34(�ل�سنة�2021

بتعيني�قائد�لطريان�ال�سرطة�يف�وزارة�الداخلية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون قوات الأمن العام، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، وتعديالته،

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

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2011 بتعيني مدراء يف وزارة الداخلية،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

الداخلية بدرجة  بوزارة  ال�شرطة  الكبي�شي قائدًا لطريان  العميد علي حممد جا�شم  ـن  يعيَّ

مدير عام.

املادة�الثانية

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

الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

�رئي�ض�جمل�ض�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 24 رجـب 1442هـ

الموافق: 8 مــار�س 2021م
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وزارة�العدل�وال�سئون�االإ�سالمية�واالأوقاف

�قرار�رقم�)18(�ل�سنة�2021

ب�ساأن��سطب�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(

ُي�شطب املحامون واملحامون حتت التدريب الواردة ا�شماوؤهم بالك�شف املرافق لهذا القرار 

من جدول قيد املحامني، انفاذًا لن�س املادة رقم )9( من قانون املحاماة.

مادة�)2(�

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

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

�وزير�العدل

وال�سئون�االإ�سالمية�واالأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 20 رجـــــــب 1442هــ   

المــــوافــــــــق: 4 مــــــــــار�س2021م
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نوع القيدا�شم املحاميالت�شل�شل

حتت التدريبفاطمة �شعيد حممد اأحمد1

م�شتغلاأزهار حممد �شعيد اأحمد2

م�شتغلال�شيد باقر حممد جواد الوداعي3

م�شتغلعبداهلل زعل حممد البوفال�شة4

م�شتغلاإميان عبداهلل جا�شم العرادي5

جماز اأمام حمكمة التمييزجا�شم اأحمد عبداهلل6
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وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)33(�ل�سنة�2021

�بتعديل�بع�ض�اال�سرتاطات�ال�سحية�الواجب�توفرها�

)COVID-19(يف�املن�ساآت�الحتواء�ومْنع�انت�سار�فريو�ض�كورونا�امل�ستجد�

 

وزير ال�شحة:

وعلى  ل�شنة 2018،  رقم )34(  بالقانون  ال�شادر  العامة  ال�شحة  قانون  على  الطالع  بعد 

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية،

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد املن�شاأ بالقرار رقم )10( ل�شنة 2020،

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب توافرها يف حمال 

احلالقة والتجميل لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، املُعدل بالقرار 

رقم )81( ل�شنة 2020،

يف  توافرها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )33( القرار رقم  وعلى 

املن�شاآت التي توفر الأن�شطة التدريبية اخلارجية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد 

،)COVID-19(

يف  تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )37( رقم  القرار  وعلى 

،)COVID-19( املن�شاآت التي حتتوي على �شواطئ لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

يف  تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )46( رقم  القرار  وعلى 

امات �شباحة لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد  املن�شاآت التي حتتوي على ِبَرك وحمَّ

)COVID-19(، املُعدل بالقرار رقم )52( ل�شنة 2020،

يف  تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )51( رقم  القرار  وعلى 

املطاعم واملقاهي لحتواء ومْنــــع انت�شار فريو�س كورونــا امل�شتجد )COVID-19(، وتعديالته، 

الريا�شي  الن�شاط  لعودة  الر�شادي  الدليل  باعتماد   2020 ل�شنة   )53( رقم  القرار  وعلى 

فريو�س  انت�شار  ومنع  لحتواء  اخلارجية  واملالعب  الريا�شية  والأكادمييات  ال�شحية  لالأندية 

،)COVID-19( كورونا امل�شتجد
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تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )68( رقم  القرار  وعلى 

امل�شتجد  كورونــا  فريو�س  انت�شار  ومْنــــع  لحتواء  ال�شي�شة  تقدم  التي  واملقاهي  املطاعم  على 

،)COVID-19(

وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

ُقرر�االآتي:

املادة�االأوىل

املتعلق  ال�شحي  ال�شرتاط  عن  ال�شتعا�شة  التالية  القرارات  يف  الواردة  للمن�شاآت  يجوز 

بت�شجيل البيانات ال�شخ�شية للعمالء )ال�شم ومعلومات الت�شال وتاريخ ووقت الزيارة(، وذلك 

من  املوقع  حتديد  خليار  وتفعيله   BeAware واعي  جمتمع  لتطبيق  العميل  حتميل  من  بالتاأكد 

خالله:

القـــرار رقـــم )32( ل�شنـــة 2020 ب�شاأن ال�شتراطـــات ال�شحية الواجـــب توافرها في محـال   -1

.)COVID-19( الحــالقـة والتجميـل لحتــواء ومْنع انت�شــار فيــرو�س كـورونـا الم�شـتجد

القـــرار رقم )33( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شتراطات ال�شحيـــة الواجب توافرها في المن�شاآت   -2

التـــي توفر الأن�شطـــة التدريبية الخارجيـــة لحتواء ومْنـــع انت�شار فيرو�س كورونـــا الم�شتجد  

.)COVID-19(

القـــرار رقم )37( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شتراطـــات ال�شحية الواجب تطبيقها في المن�شاآت   -3

.)COVID-19( التي تحتوي على �شواطئ لحتواء ومْنع انت�شار فيرو�س كورونا الم�شتجد

القـــرار رقم )46( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شتراطـــات ال�شحية الواجب تطبيقها في المن�شاآت   -4

امـــات �شباحة لحتواء ومْنـــع انت�شار فيرو�ـــس كورونا الم�شتجد  التـــي تحتـــوي على ِبَرك وحمَّ

.)COVID-19(

القـــرار رقم )51( ل�شنة 2020 ب�شـــاأن ال�شتراطات ال�شحية الواجب تطبيقها في المطاعم   -5

.)COVID-19( والمقـاهي لحتـواء ومْنــــع انت�شـار فيـرو�س كـورونـــا الم�شـتجد

القـــرار رقم )53( ل�شنة 2020 باعتماد الدليل الر�شـــادي لعودة الن�شاط الريا�شي لالأندية   -6

ال�شحيـــة والأكاديميات الريا�شية والمالعب الخارجية لحتواء ومنع انت�شار فيرو�س كورونا 

.)COVID-19( الم�شتجد

القـــرار رقـــم )68( ل�شنـــة 2020 ب�شـــاأن ال�شتراطـــات ال�شحيـــة الواجـــب تطبيقهـــا علـــى   -7

المطاعـــم والمقاهي التي تقدم ال�شي�شة لحتـــواء ومْنــــع انت�شار فيرو�ـــس كورونــا الم�شتجد                         

.)COVID-19(
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املادة�الثانية

وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  الوزارة واملعنيني - كل فيما يخ�شه - تنفيذ  على وكيل 

تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�ال�سحة

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 27 رجــب 1442هـ

المــــــوافــــــق: 11 مار�س 2021م
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وزارة�العمل�والتنمية��االجتماعية

�قرار�رقم��)16(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�تعيني�جمل�ض�اإدارة�موؤقت�جلمعية�اأ�سدقاء�ال�سحة

وزير العمل والتنمية  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 )8( ل�شنة 2000 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية اأ�شدقاء ال�شحة،

وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2020 ب�شاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية اأ�شدقاء ال�شحة،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية اأ�شدقاء ال�شحة،

فيها  والثابتة  املوؤرخة يف 2021/3/2،  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإىل  وا�شتنادًا 

خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )29، 32، 33، 44، 46( من املر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 1989،

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

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية اأ�شدقاء ال�شحة،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ال�شيدة/  برئا�شة  اأ�شهر،  ثمانية  ملدة  ال�شحة  اأ�شدقاء  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ـن  يعيَّ

كوثر حممد عبداهلل العيد، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1-  اأريج بديع عبدالرحمن ال�شعد.

2-  خالد عمر مو�شى.

3-   ليلى اأحمد علي مدن المدني.

4-  مي خليفة را�شد ح�شين �شويطر.

5-  عمر �شليمان عمر عبدالعزيز �شليمان.
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مادة�)2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

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 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة�)3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة�)4(

م لوزارة العمل و التنمية الجتماعية ب�شاأن  ـاًل يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شَّ

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

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

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

ـاًل  باملادة )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، ويعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ

بعد  ذاتها  اجلل�شة  يف  اجلديد  الإدارة  جمل�س  العمومية  اجلمعية  وتنتخب  اجلمعية.  حالة  عن 

والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفـقًا  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  اتخاذ 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة�)6(

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

الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�االجتماعية

�جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 19 رجب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 3 مـار�س 2021م
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية

�قرار�رقم�)17(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�الرتخي�ض�باإن�ساء�وت�سغيل

مركز�ريت�ض�للتاأهيل�وتعديل�ال�سلوك

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   )64( رقم  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 

والِور�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة رقم 2021/9 املوؤرخ يف 1 فرباير 2021 باملوافقة على 

مْنـح الرتخي�س،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

للتاأهيل  ريت�س  مركز  وت�شغيل  اإن�شاء  يف  تِدين  تقي  حممد  بهرام  منى  لل�شيدة  ـ�س  يرخَّ

وتعديل ال�شلوك  ملدة �شنتني حتت �شجل جتاري رقم )138261-1( ويقيَّد حتت رقم )06/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�االجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 19 رجب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 3 مـار�س 2021م
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وزارة�العمل�والتنمية��االجتماعية

�قرار�رقم��)18(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�تعيني�جمل�ض�اإدارة�موؤقت

جلمعية�املعرفة�للثقافة�االإ�سالمية

وزير العمل والتنمية  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،

للثقافة  املعرفة  جمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )24( رقم  القرار  وعلى 

الإ�شالمية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية املعرفة للثقافة الإ�شالمية،

فيها  والثابتة   2021/3/7 يف  املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإىل  واإ�شتنادًا 

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

ل�شنة 1989، وعدم عْقد 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 املعرفة للثقافة الإ�شالمية،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

برئا�شة  اأ�شهر،  ثمانية  ملدة  الإ�شالمية  للثقافة  املعرفة  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ـن  يعيَّ

ال�شيد/ �شيد اأحمد علوي عبداهلل، وع�شوية ُكـلٍّ من:    

- عبا�س علي ح�شين عي�شى علي اإبراهيم.

-  طالب جعفر طالب جعفر عبداهلل.

- محمد جعفر عبدالر�شا جعفر.

- جعفر ح�شين جعفر كاظم هارون.

-  محمد حبيب ح�شين.

- محمد اإ�شماعيل عبدالحميد.

- محمد ح�شين جعفر هارون.

- ح�شين يو�شف عبدالح�شين �شبت.      
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مادة�)2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

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 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة�)3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة�)4(

م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن  ـاًل يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شَّ

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

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

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل اإنتهاء املدة املحدَّ

ـاًل  باملادة )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، ويعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ

بعد  ذاتها  اجلل�شة  يف  اجلديد  الإدارة  جمل�س  العمومية  اجلمعية  وتنتخب  اجلمعية.  حالة  عن 

والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفـقًا  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  اتخاذ 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة�)6(

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

الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�االجتماعية

�جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 23 رجب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 7 مــار�س 2021م
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وزارة�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)59(�ل�سنة�2021

ور�– جممع�965 ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�مدينة�خليفة/�الدُّ

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،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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،

وعلى ما ُعـِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ور – جممع 965  ـر ت�شنيف العقار رقم 12011711 الكائن يف منطقة مدينة خليفة/الدُّ يغيَّ
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من ت�شنيف مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان )MOH( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق 

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

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�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 16رجـــــب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 28 فبراير 2021م
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وزارة�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)61(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�تغري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�مقابة�-�جممع�513

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،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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،

وعلى ما ُعـِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 04034201 الكائن يف منطقة مقابة - جممع 513 من ت�شنيف  يغيَّ
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يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا   )RA( اأ  اخلا�س  ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  اإىل    )AR( الأثرية  املناطق 

قرار  يف  الواردة  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  ق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة 

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��

وزير�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 16رجـــــب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 28 فبراير 2021م
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وزارة�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)62(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�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،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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،

وعلى ما ُعـِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر�االآتي:

مادة�)1(

من   356 جممع   – ال�شاحلية  منطقة  يف  الكائن   03251376 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية  )SP( ِوْفـقًا ِ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�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 16رجـــــب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 28 فبراير 2021م
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وزارة�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)64(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�ت�سنيف�عقارين�يف�منطقة�جدحف�ض�-�جممع�422

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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 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�االآتي:

مادة�)1(

ي�شنف العقارين رقم 13212805 ورقم 13213391 الكائنني يف منطقة جدحف�س- جممع 
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اخلارطة  وارد يف  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )PS(  العامة واملرافق  اخِلـْدمات  مناطق  ت�شنيف  اإىل    422

رئي�س  قرار  يف  الواردة  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليهما  ـق  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�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 17 رجـب  1442هـ

الـمــــوافــــــق: 1 مـــار�س 2021م
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�االإعالنات�ال�سادرة�تطبيقا�لقانون�رقم�)6(�ل�سنة��2006

�ب�ساأن�الر�سوم�والنماذج�ال�سناعية�

اإعالن�رقم�)7(�ل�سنة�2021

�

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

بطلبات الت�شاميم ال�شناعية التي مت اإيداعها.

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

1- الرقم الم�شل�شل للطلب.

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

و�شف الأداة التي قدم طلب الت�شجيل من اأجلها.

ت�شنيف لوكارنو للر�شوم والنماذج ال�شناعية املتعلق بالطلب.

ا�شم وعنوان الوكيل املفو�س لت�شجيل الت�شميم يف مملكة البحرين.

����������������������������������������������������������������املكتب�الوطني�لرباءات�االخرتاع

�����������������������������������������������������������������اإدارة�التجارة�اخلارجية�وامللكية�ال�سناعية
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رقم�الطلب: ب ت /  1751

ا�سم�الطالب:  اأوب�شي�شتو اأي�س اأغرانيت�شوني اوتفيت�شفينو�شتيو “اغروتيك فارم”

عنوان���ه: اأول. كن�شتركتروف، دي. 5، اوف. 187، 620010 جـــي. اإيكاتيرينبرغ، �شويردلو�شكايا 

اأوبل.، رو�شيا

تاريخ�تقديم�الطلب: 2020/10/19

و�سف�طلب�الت�سميم: رف حامل باأحوا�س م�شطحة

�الت�سنيف�: 09-03

ا�سم�الوكيل�المفو�ض: جاه للملكية الفكرية �س.�س.و لمالكتها منى عمر محمود

عنوانه�: �شقة 804، مبنى رقم 2795 طريق 2835 مجمع 428، منطقة ال�شيف
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�االإعالنات�ال�سادرة�تطبيقا�لقانون�رقم�)14(�ل�سنة�2006

��ب�ساأن�براءات�االخرتاع�ومناذج�املنفعة�

اإعالن�رقم�)4(�ل�سنة�2021

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

براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي مت اإيداعها، الطلبات التي مت نقل ملكيتها، والطلبات التي 

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

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

1- تاريخ نقل الملكية. 

2- اأ�شم المالك ال�شابق وعنوانه. 

3- اأ�شم المالك الحالي وعنوانه. 

4- رقم البراءة.

5- تاريخ انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة. 

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

�املكتب�الوطني�لرباءات�االخرتاع

�����������������������������������������������������������������اإدارة�التجارة�اخلارجية�وامللكية�ال�سناعية
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نقل�ملكية�براءة�اخرتاع�

املالك احلايلاملالك ال�شابقتاريخ املعاملةرقم الطلب

201600142021 / 03 / 08

 ليكود انك وعنوانه : 1482

 اإي�شت فايل رود # 701 �شانتا

 باربارا ، كاليفورنيا 93108 ،

  الوليات املتحدة المريكية 

 اأولبليك�س، اإنك وعنوانه : برودين�شل

 تاور 800 بويل�شتون �شرتيت، بو�شتون، ام

   ايه 02199

201600212021 / 03 / 01

 ليندي اأكتينجي�شل�شافت

  وعنوانه : كلو�شرتهوف�شرتا�شيه

 1، 80331 ميونيخ ، اأملانيا

 ليندي جي ام بي ات�س   وعنوانه : دي

 اآر. - كاري - فون - ليندي - �شرتا�شه

 6-14 ،82049 بوالخ ، اأملانيا

201601532021 / 03 / 04

 ليكود انك وعنوانه : 1482

 اإي�شت فايل رود # 701 �شانتا

 باربارا ، كاليفورنيا 93108 ،

  الوليات املتحدة المريكية

 اأولبليك�س، اإنك وعنوانه : برودين�شل

 تاور 800 بويل�شتون �شرتيت، بو�شتون، ام

 ايه 02199

انق�ساء�احلقوق�املرتتبة�على�براءة�االخرتاع�وبطالنها�

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

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

وهي 20 �شنة من تاريخ تقدمي طلب احل�شول على براءة، حيث انق�شت جميع احلقوق املرتتبة 

اأدناه وذلك ا�شتنادا للمادة )28( من القانون رقم )1( ل�شنة  على براءات الخرتاع باجلدول 

2004 املعدل بالقانون رقم )14( ل�شنة 2006 ب�شاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة .

 رقم

الت�شل�شل

 رقم الرباءة

تاريخ انق�شاء احلقوق

 املرتتبة على الرباءة 

 �شبب انق�شاء احلقوق املرتتبة على الرباءة

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية10 / 03 / 1201100692021
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

اإعالنات�اإدارة�الت�سجيل

اإعالن�رقم�)284(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/  اأ�شامة اأحمد محمد 

عا�شور الكوهجي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كفتريا ريو(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 33201، 

طالبا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة والم�شمى )دو �شتوب للدعاية والإعالن( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

عا�شور  اأحمد محمد  اأ�شامة  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني(،  )دينار   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة 

 .ANTO CHERUVATHOOR ANTHAPPAN ،الكوهجي

اإعالن�رقم�)285(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ورثة المرحوم  ح�شن �شلمان 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للمقاولت(،  زاهر  )اأبو  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اأحمد،  عبداهلل 

10133، طالبين تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري 

)�شركة اأبو زاهر للمقاولت ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 8،800 )ثمانية اآلف وثمانمائة( دينار بحريني، وت�شجل 

با�شم الورثة.

اإعالن�رقم�)286(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ عبير عي�شى مبارك 

الكبي�شي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عيادة الدكتورة عبير الكبي�شي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

120004-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 500،000 )خم�شمائة األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها. 
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اإعالن�رقم�)287(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

�

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ عبداهلل اأحمد عبداهلل 

الحرمي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوابة الجنان للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 37840، 

طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

 JUNEEDH OTTAKANDATHILو الحرمي،  اأحمد عبداهلل  با�شم كل من: عبداهلل  وت�شجل  )دينار بحريني(، 

 .PUTHANPEEDIKAKKAL

 

اإعالن�رقم�)288(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ مريم ح�شن محمد 

الم�شجلة  ال�شقق(،  تاجير  في  للدللة  الرفاع  قلعة  )مكتب  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  الحرقان، 

بموجب القيد رقم 47471-1، طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شمى )برادات �شوبريم( اإلى �شركة 

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

.MUJEEB RAHMAN NARIACHALILح�شن محمد الحرقان، و

اإعالن�رقم�)289(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

)العتماد  موؤ�ش�شة  مكتب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

ال�شت�شارية(، نيابة عن ال�شيد/ �شاهين عبدالعزيز محمد المطلق، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )22 

رو�شتر �شب�شيلتي كوفي منيجمنت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 87559، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة 

بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك 

وت�شجل با�شم المالك نف�شه.    

اإعالن�رقم�)290(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

للمحا�شبة  )ت�شوية  مكتب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 
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وال�شت�شارات( نيابة عن ورثة المرحوم ال�شيد علي من�شور علي المدحوب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل 

ا�شم )مزرعة المدحوب للدواجن والموا�شي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1446-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 

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

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: حمزة علي من�شور علي المدحوب، وجعفر علي من�شور علي المدحوب، وح�شن 

علي من�شور علي المدحوب، وعبدالمح�شن علي من�شور علي المدحوب، ومن�شور علي من�شور علي المدحوب، 

وو�شيم علي من�شور علي المدحوب، وح�شين علي من�شور علي المدحوب، و�شفية علي من�شور علي المدحوب، 

واأميرة علي من�شور علي المدحوب، وابت�شام علي من�شور علي المدحوب، وو�شيمة علي من�شور علي المدحوب، 

محمد  ح�شين  �شالح  �شادق  و�شالح  المدحوب،  علي  من�شور  علي  ومريم  المدحوب،  علي  من�شور  علي  ووفية 

المدحوب، وبتول �شادق �شالح ح�شين المدحوب، وزينب �شادق �شالح ح�شين محمد المدحوب، وملوك �شادق 

�شالح ح�شين محمد المدحوب، وفاطمة �شادق �شالح ح�شين محمد المدحوب.

اإعالن�رقم�)291(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة الت�شامن المهنية )جواد 

حبيب و�شركاه/ ت�شامن(، نيابة عن ال�شيد/ �شعيد عبدالنبي �شيف عبدالح�شين، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي 

تحمل ا�شم )وكاله �شيف لو�شاطة التاأمين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 20822، طالبة تغيير ال�شكل القانوني 

األف( دينار  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شعيد عبدالنبي �شيف عبدالح�شين، وليما �شعيد عبدالنبي �شيف.

اإعالن�رقم�)292(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

�

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ ح�شن بانو محمد جميل 

خان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة اأعوان لل�شياغة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 48015، 

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

 MUHAMMAD 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ح�شن بانو محمد جميل خان، و

        .MOHAMMAD RIAZو ،RAFIQUE
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اإعالن�رقم�)293(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�م�ساهمة�بحرينية�مقفلة

اإىل��سركة�ذات�م�سئوليه�حمدودة

المهنية  الت�شامن  �شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة  ال�شركة  موؤ�ش�شي  عن  نيابة  ت�شامن(،  و�شركاه/  حبيب  )جواد 

)بوكمال القاب�شة �س.م.ب.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 98080، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك 

بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، 

اإبراهيم  ح�شن  واإح�شان  بوكمال،  اإبراهيم  ح�شن  وماجد  بوكمال،  اإبراهيم  ح�شن  جهاد  من:  كل  با�شم  وت�شجل 

بوكمال. 

اإعالن�رقم�)294(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ت�سامن�

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مكتب )اأ�شور لخدمات الحوكمة(، 

نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الكوهجي لال�شت�شارات الهند�شية(، الم�شجلة بموجب القيد 

مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 51125-1، طالبًا 

األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: نبيل عبدالقادر محمد عبدالرحمن الكوهجي،  20،000  )ع�شرون 

ونوفل عبدالقادر محمد الكوهجي.

اإعالن�رقم�)295(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�م�ساهمة�بحرينية�مقفلة

اإىل��سركة�ذات�م�سئوليه�حمدودة�

الم�شاهمة  ال�شركة  موؤ�ش�شو  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

تغيير  رقم 15436، طالبين  القيد  بموجب  الم�شجلة  المحدودة(،  )برنك�س  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 30،000 )ثالثون 

األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: برنك�س �شكيورتي اإنترنا�شينال (ال�شركة الخرى(، وبرينك�س ليمتد 

)ال�شركة الأخرى(.



العدد: 3514 – الخميس 11 مارس 2021

37

اإعالن�رقم�)296(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة�

اإىل�موؤ�س�سة�فردية

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مالكو ال�شركة ذات الم�شئولية 

ال�شكل  تغيير  القيد رقم 121903-1، طالبين  الم�شجلة بموجب  ا�شم )ال�شعادة ذ.م.م(،  التي تحمل  المحدودة 

القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم ال�شيد/ حمد محمد حمد المحميد. 

اإعالن�رقم�)297(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ ح�شة عبداهلل علي 

ماجد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )البروج �شوبر ماركت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 7-48622، 

طالبة تحويل فرع من الموؤ�ش�شة ا اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )بروج ال�شم�س 

عبدالر�شول  هاني  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  ماركت 

.MUJEEB PAZHAYA KATTILعبدالح�شين حمد، و

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة 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�)298(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

اإىل��سركة�ت�سامن

�

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )األوان الزاوية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 17113-1، طالبين تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال نقدي مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار 

 MOHAMMED ABDULJABBAR و ،MAHBUB MOSTAFIZUR RAHMAN :بحريني، وت�شجل با�شم كل من

. MILADUR RAHMAN MOHAMMED MOSTAFIZUR RAHMANو ،HASAN KAWOOZ

اإعالن�رقم�)299(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من��سركه�ذات�م�سئوليه�حمدودة

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة�بقيد�جديد

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية 
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المحدودة التي تحمل ا�شم )�شواغفز للمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 122174، طالبين تحويل 

وبراأ�شمال  جديد،  وبقيد  بذاتها  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  ال�شركة  من  والثاني  الأول  الفرعين 

و با�شم كل من: عا�شية عزيز عبدالعزيز عالم دين كرم دين،  وت�شجل  دينار بحريني،  )األف(  مقداره 1،000 

.MUHAMMAD SHADMAN KHAN

اإعالن�رقم�)300(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ مواز خليل محمد 

اأمين عبداهلل الخاجة، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ما�شا هوم ليفينج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

94629-3، 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: �شيماء عبداهلل را�شد اأحمد عبداهلل الهاجري، ومواز 

خليل محمد اأمين عبداهلل الخاجة. 

اإعالن�رقم�)301(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن�

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة�

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي يو�شف �شعد عمران 

الجميري الهاجري وورثة ال�شيد/ �شعد علي يو�شف الجميري، اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )الجميري 

لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،48373 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  الحديثة/  لل�شناعات 

بحريني،  دينار  األف(  )ثالثون   30،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك 

وت�شجل با�شم كل من: علي يو�شف �شعد عمران الجميري الهاجري، وانت�شار محيي محمد العادلي، وفاطمة عيد 

عبداهلل يو�شف �شرور، ويو�شف �شعد علي يو�شف �شعد الجميري الهاجري، وعائ�شة �شعد علي يو�شف �شعد الجميري 

الهاجري، وعلي �شعد علي يو�شف �شعد الجميري الهاجري، ومنيرة �شعد علي يو�شف �شعد الجميري الهاجري.

اإعالن�رقم�)302(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�مبوؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

�

اإليها ال�شيد/ ممدوح علي �شلطان  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم  تعلن 

الذوادي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم الذواودة للولئم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 57721، 

طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها،  وبراأ�شمال مقداره 1،000 

)األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.
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��اإعالن�رقم�)303(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�التنازل�عن�ملكية��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

وحتويلها�اإىل�فرع�مبوؤ�س�سة�فردية�قائمة

�

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ مريم علي ح�شن 

علي، مالكة ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الرمادي لتن�شيق الحدائق والدفان البري ذ.م.م(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 96913-1، معلنة عن تنازلها عن ال�شركة لل�شيد/ جا�شم محمد �شلمان محمد، مالك 

ن لمقاولت الدفان البري(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 58713-1، وبحيث  الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )الم�شجَّ

ت�شبح فرعًا بالموؤ�ش�شة المذكورة.

اإعالن�رقم�)304(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�ت�سفية�ونقل�ملكية

�سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

اإىل�مالك�موؤ�س�سة�فردية�قائمة��

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة التي تحمل ا�شم )البدائع للمقاولت الميكانيكية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-131916، 

طالبين ت�شفية ال�شركة وحلها، ونقل ملكيتها الى مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )خياطة البدائع الرجالية( 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 12027-1، وبحيث ت�شبح فرعًا بالموؤ�ش�شة المذكورة.

بهذا يعلن الم�شفي اأن �شلطة المديرين قد انتهت وفقًا لن�س المادة )325( من قانون ال�شركات التجارية 

ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وعمال بن�س المادة )335( من قانون ال�شركات يدعو الم�شفي 

جميع دائني ال�شركة اإلى تقديم مطالباتهم اإليه، مدعومة بالم�شتندات الالزمة، خالل 15 يومًا من تاريخ ن�شر هذا 

الإعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان الم�شفي:

ملكة علي �شلمان توفيق ال�شيبعي

gmail.com@SHERYBH83

هاتف 33676669


