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��أمر�ملكي�رقم�)16(�ل�ضنة�2021

بتعيينات�ق�ضائية

نحن�حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة�����������������ملك�مملكة��لبحرين�

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

�أمرنا�باالآتي:

�ملادة��الأوىل

ُيـعينَّ قا�شيًا مبحكمة التمييز، وحماميًا عامًا اأول بدرجة قا�ٍس مبحكمة التمييز، ُكـلًّ من:

1- القا�شي �شالح اأحمد عبا�س القطان.

2- القا�شي اإبراهيم �شلطان اإبراهيم الزايد.

3- القا�شي خالد اأحمد �شالح المدفع.

4- القا�شي عبداهلل محمد علي الأ�شراف.

)محاميًا عامًا اأول( 5- الم�شت�شار د. اأحمد محمد علي الحمادي.   

)محاميًا عامًا اأول( 6- الم�شت�شار اأ�شامة علي جا�شم العوفي.   

)محاميًا عامًا اأول( 7- الم�شت�شار هارون عثمان يو�شف الزياني.   

8- القا�شي علي اأحمد جمعة الكعبي.

9- القا�شي علي خليفة اأحمد الظهراني.

10- القا�شي محمد ميرزا محمد اأمان.

11- القا�شي خليفة را�شد اأحمد مجيران.

12- القا�شي جمعة عبداهلل محمد المو�شى.

)محاميًا عامًا اأول( 13- الم�شت�شار ح�شين محمد ح�شين البوعلي.   

)محاميًا عامًا اأول( 14- الم�شت�شار نايف يو�شف محمد محمود.   

15- القا�شي ال�شيخ حمد بن �شلمان بن محمد اآل خليفة.

16- القا�شي خالد اإبراهيم متولي محمود.

17- ف�شيلة ال�شيخ وليد عبدالمنعم اأحمد اآل محمود.

18- ف�شيلة ال�شيخ د.عبدالرحمن محمد خليفة الفا�شل.

19- ف�شيلة ال�شيخ د.عبدالرحمن �شرار عبدالرحمن ال�شاعر.

20- ف�شيلة ال�شيخ �شالح عبدالعزيز عبداهلل عبداهلل.

21- ف�شيلة ال�شيخ في�شل جواد علي الم�شعل.
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22- ف�شيلة ال�شيخ عبدالنبي عبا�س محمد علي.

23- ف�شيلة ال�شيخ زكريا عبداهلل علي عبداهلل.

�ملادة��لثانية

ُيعينَّ حماميًا عامًا بدرجة رئي�س مبحكمة ال�شتئناف الُعليا املدنية، ُكـلًّ من:

1- الم�شت�شار �شامح محمد راغب �شيف.

2- الم�شت�شار اأمينة عي�شى عبداهلل مبارك.

�ملادة��لثالثة

مبحكمة  قا�ٍس  بدرجة  عامًا  وحماميًا  املدنية،  الُعليا  ال�شتئناف  مبحكمة  قا�شيًا  ُيعينَّ   

ال�شتئناف الُعليا املدنية، ُكـلًّ من:

)محاميًا عامًا( 1- الم�شت�شار فهد خالد محمد البوعينين.    

)محاميًا عامًا( 2- الم�شت�شار نواف عبدالعزيز عبدالرحمن العو�شي.   

)محاميًا عامًا( 3- الم�شت�شار د. علي عبا�س اأحمد ال�شويخ.             

4- القا�شي ال�شيخ را�شد بن اأحمد بن عبداهلل اآل خليفة.

)محاميًا عامًا(            5- الم�شت�شار مهنا محمد مهنا ال�شايجي.                         

6- القا�شي عبدالعزيز علي محمد الجابري.

7- القا�شي ح�شين حميد �شالح ال�شيرفي.

8- القا�شي عديلة حبيب ح�شن عبداهلل.

9- القا�شي �شلمان عبداهلل عبدالر�شا الع�شفور.

�ملادة��لر�بعة

ُيعينَّ قا�شيًا مبحكمة ال�شتئناف الُعليا ال�شرعية، ُكـلًّ من:

1- ف�شيلة ال�شيخ نواف محمد ح�شن المرباطي.

2- ف�شيلة ال�شيخ عبداهلل محمد عبداهلل النجدي.

3- ف�شيلة ال�شيخ جعفر علي ح�شن العالي.

4- ف�شيلة ال�شيخ ح�شن اأحمد ال�شيخ خلف اآل ع�شفور.

�ملادة��خلام�ضة

ُيعينّ وكياًل باملحكمة الكربى ال�شرعية، ُكـلًّ من:

1- ف�شيلة ال�شيخ عمر بن دعيج بن عبداهلل اآل خليفة.
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2- ف�شيلة ال�شيخ �شليمان ال�شيخ من�شور محمد ال�شتري.

3- ف�شيلة ال�شيخ �شعيد جعفر را�شد حماد.

�ملادة��ل�ضاد�ضة

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

 

ملك�مملكة��لبحرين

حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 14 رم�شان 1442هـ

الموافـق: 26 اأبـريــــل 2021م
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�مر�ضوم�رقم�)52(�ل�ضنة��2021

�بتعديل�بع�ض��أحكام��ملر�ضوم�رقم�)1(�ل�ضنة��2011

ـَرو�ت��لطبيعية�و�الأمن��القت�ضادي� باإن�ضاء��للجنة��لعليا�للثَّ

 

نحن�حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة���������������ملك�مملكة��لبحرين��

بعد الطالع على الد�شتور، 

والأمن  الطبيعية  ـَروات  للثنَّ العليا  اللجنة  باإن�شاء   2011 ل�شنة   )1( رقم  املر�شوم  وعلى 

القت�شادي، وتعديالته، 

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�ضمنا�باالآتي:�

�ملادة��الأوىل�

ـَروات  ـَروات الطبيعية« حمل عبارة »اللجنة العليا للثنَّ َتـُحـل عبارة »اللجنة العليا للطاقة والثنَّ

باإن�شاء اللجنة  الطبيعية والأمن القت�شادي« الواردة يف عنوان املر�شوم رقم )1( ل�شنة 2011 

ـَروات الطبيعية والأمن القت�شادي.  العليا للثنَّ

�ملادة��لثانية�

ـَروات  ُيـ�شتبَدل بن�س املادة )1( من املر�شوم رقم )1( ل�شنة 2011 باإن�شاء اللجنة العليا للثنَّ

الطبيعية والأمن القت�شادي، الن�س الآتي: 

ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  الطبيعية(  ـَروات  والثنَّ العليا للطاقة  )اللجنة  ت�شمى  جلنة  »ُتـن�شاأ 

الوزراء،  الأعلى رئي�س جمل�س  القائد  العهد نائب  اآل خليفة ويل  �شلمان بن حمد  الأمري  امللكي 

يف  وت�شم  )اللجنة(،  بكلمة  املر�شوم  هذا  يف  اإليها  وُيـ�شار  الأعلى،  الدفاع  تتبع رئي�س جمل�س 

ع�شويتها كاًل من: 

�شمـــو ال�شيخ نا�شـــر بن حمـــد اآل خليفة – م�شت�شار الأمن الوطني – الأميـــن العام لمجل�س   .1

الدفاع الأعلى نائبًا للرئي�س. 

معالي ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة - نائب رئي�س مجل�س الوزراء.   .2

وزير الداخلية.   .3

وزير المتابعة بالديوان الملكي.   .4
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وزير الخارجية.   .5

ـْفـط.  وزير النِّ  .6

وزير المالية والقت�شاد الوطني.   .7

وزير �شئون الكهرباء والماء.   .8

الرئي�س التنفيذي لمجل�س التنمية القت�شادية.«   .9

�ملادة��لثالثة�

ـَروات الطبيعية  ُتـلغى املادة )7( من املر�شوم رقم )1( ل�شنة 2011 باإن�شاء اللجنة العليا للثنَّ

والأمن القت�شادي. 

�ملادة��لر�بعة�

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

تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

 

ملك�مملكة��لبحرين�

حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة�

رئي�ض�جمل�ض��لوزر�ء�

�ضلمان�بن�حمد��آل�خليفة�

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 11 رم�شان 1442هـ 

الموافق: 23 اأبــريــــل 2021م



العدد: 3526 – الخميس 29 أبريل 2021

10

�مر�ضوم�رقم�)53(�ل�ضنة��2021

�بتعديل��ملادة��لثانية�من��ملر�ضوم�رقم�)77(�ل�ضنة�2007

�بتاأ�ضي�ض��ل�ضركة��لقاب�ضة�للنِّـْفط�و�لغاز

�»�ضركة�م�ضاهمة�بحرينية�مقفلة«�)�ض�م�ب�م(�

وبالرتخي�ض�يف�تعديل�عقد��لتاأ�ضي�ض�و�لنظام��الأ�ضا�ضي�لل�ضركة�

 

نحن�حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة���������������ملك�مملكة��لبحرين���

بعد الطالع على الد�شتور،  

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعديالته، 

�شركة  والغاز  ـْفط  للنِّ القاب�شة  »ال�شركة  بتاأ�شي�س   2007 ل�شنة   )77( رقم  املر�شوم  وعلى 

م�شاهمة بحرينية مقفلة« )�س.م.ب.م(، 

الطبيعية،  ـَروات  والثنَّ للطاقة  العليا  اللجنة  باإن�شاء   2011 ل�شنة   )1( رقم  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته، 

»�شركة  والغاز  ـْفط  للنِّ القاب�شة  لل�شركة  لي  املعدنَّ الأ�شا�شي  والنظام  التاأ�شي�س  عقد  وعلى 

م�شاهمة بحرينية مقفلة« )�س.م.ب.م(، 

وبناًء على عْر�س وزير النفط، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�ضمنا�باالآتي:�

�ملادة��الأوىل�

ُيـ�شتبَدل بن�س املادة الثانية من املر�شوم رقم )77( ل�شنة 2007 بتاأ�شي�س ال�شركة القاب�شة 

ـْفط والغاز »�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة« )�س.م.ب.م(، الن�س الآتي:  للنِّ

ـْفط والغاز وال�شركات التابعة لها وال�شركات العاملة يف جمال  »تخ�شع ال�شركة القاب�شة للنِّ

ـْفط والغاز التي ت�شاهم فيها احلكومة بن�شبة يف راأ�س املال لإ�شراف اللجنة العليا  �شناعات النِّ

ـَروات الطبيعية. وذلك مبا ل يتعار�س مع الأنظمة الأ�شا�شية لتلك ال�شركات«.  للطاقة والثنَّ

�ملادة��لثانية�

مع مراعاة حكم املادة )76( من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

ـْفط  ـ�س يف تعديل عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لل�شركة القاب�شة للنِّ )21( ل�شنة 2001، ُيرخنَّ
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والغاز »�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة« )�س.م.ب.م( على النحو املرافق لهذا املر�شوم.  

�ملادة��لثالثة�

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

به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. 

 

ملك�مملكة��لبحرين�

حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة�

رئي�ض�جمل�ض��لوزر�ء�

�ضلمان�بن�حمد��آل�خليفة�

وزير��لنفط

محمد�بن�خليفة��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 11 رم�شان 1442هـ 

الموافق: 23 اأبــريــــل 2021م
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تعديل�عقد��لتاأ�ضي�ض�و�لنظام��الأ�ضا�ضي

لل�ضركة��لقاب�ضة�للنفط�و�لغاز�»�ضركة�م�ضاهمة�بحرينية�مقفلة«�)�ض�م�ب�م(

اإنه يف يوم اخلمي�س العا�شر من رم�شان لعام األف واأربعمائة واثنان واأربعون للهجرة. 

املوافق للثاين والع�شرون من اأبريل لعام األفي وواحد وع�شرون للميالد،

لدي اأنا املوثق  اأول اأمينة عبداهلل القلداري    باإدارة التوثيق،

ح�ضر�لدي: 

ال�شيخ حممد بن خليفة اآل خليفة، وزير النفط رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط 

والغاز، ممثاًل حلكومة مملكة البحرين، وطلب منا توثيق التعديالت التالية على عقد التاأ�شي�س 

والنظام الأ�شا�شي لل�شركة القاب�شة للنفط والغاز »�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة« )�س.م.ب.م(، 

التي تاأ�ش�شت باملر�شوم رقم )77( ل�شنة 2007.

�أواًل: عقد��لتاأ�ضي�ض:�

حتل عبارة » جمل�س اإدارة ال�شركة« حمل عبارة »جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز« 

الواردة يف املادتي )3( و)4( من عقد تاأ�شي�س ال�شركة القاب�شة للنفط والغاز.

ثانياً:��لنظام��الأ�ضا�ضي:

النظام  من   )1( باملادة  الواردة  و)الرئي�س(  و)املجل�س(  )امل�شاهم(  بتعريفات  ي�شتبدل 

الأ�شا�شي لل�شركة القاب�شة للنفط والغاز، وبن�س املادة )11( من ذات النظام، الن�شو�س الآتية:

مادة�)1(�تعريفات�)�لم�ضاهم(�و)�لمجل�ض(�و)�لرئي�ض(:

�لم�ضاهـــم: حكومة مملكة البحرين، ويمار�س الوزير الذي ي�شدر بت�شميته مر�شوم اخت�شا�شات 

الم�شاهم المن�شو�س عليها في هذا النظام.

مجل�ـــض��إد�رة��ل�ضركـــة��أو�مجل�ـــض��الإد�رة��أو��لمجل�ـــض: مجل�ـــس اإدارة ال�شركـــة القاب�شة للنفط 

والغاز.

�لرئي�ض: رئي�س مجل�س اإدارة ال�شركة القاب�شة للنفط والغاز.

مادة�)11(: 

يتوىل اإدارة ال�شركة جمل�س اإدارة ي�شدر بت�شكيله ومدة ع�شويته مر�شوم، ويراعى يف اأع�شاء 

جمل�س الإدارة النزاهة والكفاءة واخلربة املنا�شبة.
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حرر هذا التعديل ا�شتنادًا للخطاب ال�شادر برقم �س ت/خ اإ/2021 بتاريخ 2021/04/21 

من وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

�ل�ضيخ�حممد�بن�خليفة��آل�خليفة

وزير��لنفط�رئي�ض�جمل�ض��إد�رة��لهيئة��لوطنية�للنفط�و�لغاز

ومبا ذكر حترر هذا التعديل من اأ�شل ون�شخة ومت التوقيع عليه بعد قراءته من قبل املوقع 

ومني وت�شلم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. �شجل ب�شجل التوقيعات رقم )14( خارج 

املكتب حتت رقم 2021/99.
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�مر�ضوم�رقم�)54(�ل�ضنة��2021

�بتعيني�رئي�ض�جمل�ض��إد�رة��ل�ضركة��لقاب�ضة�للنِّـْفط�و�لغاز�

"�ضركة�م�ضاهمة�بحرينية�مقفلة" )�ض�م�ب�م(�
�

نحن�حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة���������������ملك�مملكة��لبحرين�

بعد الطالع على الد�شتور، 

"�شركة  والغاز  ـْفط  للنِّ القاب�شة  ال�شركة  ل�شنة 2007 بتاأ�شي�س   )77( رقم  املر�شوم  وعلى 

م�شاهمة بحرينية مقفلة" )�س.م.ب.م(، 

وعلى املر�شوم رقم )53( ل�شنة 2021 بتعديل املادة الثانية من املر�شوم رقم )77( ل�شنة 

2007 بتاأ�شي�س ال�شركة القاب�شة للنفط والغاز "�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة" )�س.م.ب.م( 

وبالرتخي�س يف تعديل عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لل�شركة، 

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�ضمنا�باالآتي:�

�ملادة��الأوىل�

ملجل�س  العام  الأمي  الوطني  الأمن  خليفة م�شت�شار  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  ـن  ُيـعينَّ

ـْفط والغاز.  الدفاع الأعلى رئي�شًا ملجل�س اإدارة ال�شركة القاب�شة للنِّ

�ملادة��لثانية�

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

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

 

ملك�مملكة��لبحرين�

حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة�

رئي�ض�جمل�ض��لوزر�ء�

�ضلمان�بن�حمد��آل�خليفة�

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 11 رم�شان 1442هـ 

الموافق: 23 اأبــريــــل 2021م



العدد: 3526 – الخميس 29 أبريل 2021

15

�مر�ضوم�رقم�)�55(�ل�ضنة��2021

�باإعادة�ت�ضكيل�جمل�ض��أمناء�كلية��لبحرين��لتَِّقنية�

)بوليتكنك��لبحرين(�

 

نحن�حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة������������ملك�مملكة��لبحرين��

بعد الطالع على الد�شتور، 

َقنية )بوليتكنك البحرين(،  وعلى القانون رقم )26( ل�شنة 2018 ب�شاأن كلية البحرين التِّ

)بوليتكنك  َقنية  البحرين التِّ وتنظيم كلية  باإن�شاء   2008 ل�شنة   )65( رقم  املر�شوم  وعلى 

البحرين(، وعلى الأخ�س املادة )6( منه، 

َقنية  البحرين التِّ اأمناء كلية  ت�شكيل جمل�س  باإعادة  ل�شنة 2017  رقم )25(  املر�شوم  وعلى 

)بوليتكنك البحرين(، 

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�ضمنا�باالآتي:�

�ملادة��الأوىل�

َقنية )بوليتكنك البحرين( برئا�شة ال�شيد وائل  ُيعاد ت�شكيل جمل�س اأمناء كلية البحرين التِّ

بن نا�شر املبارك، وع�شوية ُكـلٍّ من: 

1. ال�شيد علي ح�شن اأحمد �شلمان البقالي. 

2. ال�شيخ محمد بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة.  

3. ال�شيدة تال عبدالرحمن فخرو. 

4. ال�شيد يو�شف فاروق الموؤيد. 

5. ال�شيد اأحمد �شامي التاجر. 

6. ال�شيد محمد �شلمان العرادي. 

7. ال�شيد اإبراهيم علي بور�شيد. 

وتكون مدة ع�شوية رئي�س املجل�س واأول اأربعة اأع�شاء اأربع �شنوات، وتكون مدة ع�شوية باقي 

الأع�شاء ثالث �شنوات. 
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�ملادة��لثانية�

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من 

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

 

  

ملك�مملكة��لبحرين�

حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة�

رئي�ض�جمل�ض��لوزر�ء�

�ضلمان�بن�حمد��آل�خليفة�

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــــخ: 15 رم�شان 1442هـ

المـوافـق: 27 اأبـريــــل 2021م
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�مر�ضوم�رقم�)56(�ل�ضنة��2021

ـني�يف�جهاز��خلدمة��ملدنية� بتعيني�مديَرين�عامَّ

 

نحن�حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة�������������ملك�مملكة��لبحرين��

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، 

ل باملر�شوم  وعلى املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم ديوان اخلدمة املدنية، املعدنَّ

رقم )55( ل�شنة 2020، 

جمل�شي  �شئون  وزارة  يف  م�شاعَدين  وكيلي  بتعيي   2019 ل�شنة   )71( رقم  املر�شوم  وعلى 

ال�شورى والنواب، 

وعلى املر�شوم رقم )12( ل�شنة 2021 باإعادة ت�شمية ونْقـل تبعية ديوان اخلدمة املدنية، 

وعلى القرار رقم )47( ل�شنة 2015 بتعيي مدير يف ديوان اخلدمة املدنية، 

وبناء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�ضمنا�باالآتي:�

�ملادة��الأوىل�

ـن يف جهاز اخلدمة املدنية بدرجة وكيل م�شاعد ُكـلٌّ من:  ُيـعينَّ

مديرًا عامًا للتنظيم وموازنة الوظائف.  1-  ال�شيخ معاذ بن دعيج اآل خليفة   

مديرًا عامًا لل�شيا�شات والأجور.  2-  ال�شيد خليل عبدالر�شول ح�شن                

�ملادة��لثانية�

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  الوزراء تنفيذ  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية. 

 

ملك�مملكة��لبحرين�

حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة�

رئي�ض�جمل�ض��لوزر�ء�

�ضلمان�بن�حمد��آل�خليفة�

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــــخ: 15 رم�شان 1442هـ

المـوافـق: 27 اأبـريــــل 2021م
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�مر�ضوم�رقم�)57(�ل�ضنة��2021

بتعيني�وكيلني�م�ضاعَدين�يف�وز�رة��ملالية�و�القت�ضاد��لوطني�

�

نحن�حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة���������������ملك�مملكة��لبحرين��

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 )17( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني، 

وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2015 بتعيي مدراء يف وزارة املالية، 

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�ضمنا�باالآتي:�

�ملادة��الأوىل�

ـن يف وزارة املالية والقت�شاد الوطني ُكـلٌّ من:  ُيـعينَّ

وكياًل م�شاعدًا لل�شيا�شات المالية والميزانية.   1-  ال�شيد عدنان عبدالوهاب اإ�شحاق   

وكياًل م�شاعدًا للعمليات المالية. 2-  ال�شيد مبارك نبيل مطر    

 �ملادة��لثانية�
�شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوطني  والقت�شاد  املالية  وزير  على 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك�مملكة��لبحرين�

حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة�

رئي�ض�جمل�ض��لوزر�ء�

�ضلمان�بن�حمد��آل�خليفة�

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــــخ: 15 رم�شان 1442هـ

المـوافـق: 27 اأبـريــــل 2021م
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�قر�ر�رقم�)22(�ل�ضنة�2021

�بتعيني�ممثلني�عن�حكومة�مملكة��لبحرين

يف�جمل�ض��إد�رة��ملوؤ�ض�ضة��لعامة�جل�ضر��مللك�فهد

رئي�س مجل�س الوزراء:

ال�شعودي  للج�شر  العامة  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  اتفاقية  و8( من  و7   6( البنود  على  الطالع  بعد 

البحريني ال�شادرة باملر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 1986،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2017 بتعيي ممثلي عن حكومة مملكة البحرين يف جمل�س 

اإدارة املوؤ�ش�شة العامة جل�شر امللك فهد،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر��الآتي:

�ملادة��الأوىل

ـن ممثلي عن حكومة مملكة البحرين يف جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة العامة جل�شر امللك فهد: ُيـعينَّ

1

ال�شيخ اأحمد بن حمد

 اآل خليفة

نائبًا للرئي�سرئي�س اجلمارك بوزارة الداخليـة

2

املهند�س �شامي عبداهلل 

بوهزاع

وكيل وزارة املوا�شالت والت�شالت للنقل 

الربي والربيد

ع�شوًا 

ال�شيد خالد حممد جنيبي3

النائب الأول لرئي�س غرفة جتارة و�شناعة 

البحرين

ع�شوًا

ع�شوًا الرئي�س التنفيذي لبنك )اإىل(ال�شيد حممد ر�شيد املعراج4

وتكون مدة ع�شويتهم يف املجل�س املذكور ثالث �شنوات قابلة للتجديد.

�ملادة��لثانية

على الوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر 

يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض�جمل�ض��لوزر�ء

�ضلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 14 رم�شان 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 26 اأبــريـــل 2021م
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قر�ر�رقم�)23(�ل�ضنة��2021

بتعيني�مدر�ء�يف�وز�رة��ملالية�و�القت�ضاد��لوطني

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 )17( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

وبناًء على عر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

قرر��الآتي:

�ملادة��الأوىل

ُيعي يف وزارة املالية والقت�شاد الوطني كل من:

مديرًا لإدارة التدريب والتطوير الإداري 1- ال�شيدة دينا علي الغوا�س       

مديرًا لمكتب اإدارة الدين العام 2- ال�شيدة لمي�س اإبراهيم الح�شار      

مديرًا لإدارة عمليات التمويل 3- ال�شيد ح�شن �شالح �شاتر       

مديرًا لإدارة المدفوعات والتح�شيل 4- ال�شيد علي جا�شم علي      

مديرًا لإدارة تطوير الأنظمة المالية 5- ال�شيد عبداهلل اأحمد عبداهلل �شيف    

مديرًا لإدارة �شيا�شة الإيرادات العامة 6- ال�شيدة رغدان �شالح قا�شم عبد الر�شول    

مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية والمالية 7- ال�شيدة ليلى ح�شن اأحمد علي     

مديرًا لإدارة العالقات الدولية 8- ال�شيخ فرا�س بن عبدالرحمن اآل خليفة    

مديرًا لإدارة ال�شتثمارات الحكومية 9- ال�شيخ را�شد بن محمد اآل خليفة     

مديرًا لإدارة الميزانية ال�شيدة فاطمة محمد القحطاني      -10

مديرًا لإدارة الم�شاريع ال�شيد اإبراهيم اأحمد كمال       -11

�ملادة��لثانية

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض�جمل�ض��لوزر�ء

�ضلمان�بن�حمد��آل�خليفة�

�شدر بتاريخ: 15 رم�شان 1442هـ

المـــــــوافـــــق: 27 اأبــريــل 2021م
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�قر�ر�رقم�)24(�ل�ضنة�2021

بتعيني�مديَرين�يف��مل�ضت�ضفيات��حلكومية

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

بعد الطالع على قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018، 

وعلى القرار رقم )42( ل�شنة 2020 بتنظيم امل�شت�شفيات احلكومية،

وبناًء على عْر�س رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر��الآتي:

�ملادة��الأوىل

ـن يف امل�شت�شفيات احلكومية ُكـلٌّ من: ُيعينَّ

مديرًا لإدارة العمليات والِخـْدمات. 1- الدكتورة نور ريا�س علي �شيف  

مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية. 2- ال�شيد عبداهلل نا�شر �شلطان ال�شويدي 

 

�ملادة��لثانية

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

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض�جمل�ض��لوزر�ء

�ضلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 15 رم�شان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 27 اأبـريــــل 2021م
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�قر�ر�رقم�)25(�ل�ضنة�2021

بتعيني�مديَرين�يف�مر�كز��لرعاية��ل�ضحية��الأولية

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

بعد الطالع على قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018، 

وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2020 بتنظيم مراكز الرعاية ال�شحية الأولية،

وبناًء على عْر�س رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر��الآتي:

�ملادة��الأوىل

ـن يف مراكز الرعاية ال�شحية الأولية ُكـلٌّ من: ُيـعينَّ

مديرًا لإدارة العمليات والِخـْدمات. 1- ال�شيد محمد خليل اإبراهيم اأحمد   

مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية. 2- ال�شيد يو�شف عبدالعزيز عبدالغفار العلوي  

 

�ملادة��لثانية

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

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض�جمل�ض��لوزر�ء

�ضلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 15 رم�شان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 27 اأبـريــــل 2021م
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�قر�ر�رقم�)26(�ل�ضنة�2021

بتعيني�مدر�ء�يف�معهد��الإد�رة��لعامة

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 )65( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم معهد الإدارة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )81( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم معهد الإدارة العامة،

وبناًء على عْر�س مدير عام معهد الإدارة العامة،

قرر��الآتي:

�ملادة��الأوىل

ـن يف معهد الإدارة العامة ُكـلٌّ من: ُيـعينَّ

مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية والمالية. 1- ال�شيد يو�شف عبداهلل اأحمد بوجيري 

مديرًا لإدارة التعليم والتطوير. 2- ال�شيد نجم يو�شف عي�شى �شالمين  

مديرًا لإدارة التقييم. 3- ال�شيدة غادة محمد ح�شين �شناعة  

مديرًا لإدارة ال�شت�شارات والبحوث. 4- ال�شيد محمد ح�شن ال�شباع   

مديرًا لإدارة تطوير الأعمال.  5- ال�شيدة عايدة علي بن رجب   

�ملادة��لثانية

على مدير عام معهد الإدارة العامة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض�جمل�ض��لوزر�ء

�ضلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 15 رم�شان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 27 اأبـريــــل 2021م
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تعميم�

ب�ضاأن�عطلة�يوم��لعمال��لعاملي�لعام�2021

ـل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة  مبنا�شبة يوم العمال العاملي لعام 2021م ُتـعطنَّ

يوم ال�شبت املوافق الأول من �شهر مايو 2021م، وحيث اإن ذلك ي�شادف يوم عطلة اأ�شبوعية، 

يعونَّ�س عنه بيوم الأحد املوافق للثاين من �شهر مايو 2021م.

رئي�ض�جمل�ض��لوزر�ء

�ضلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 14 رم�شان 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 26 اأبــريـــل 2021م
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وز�رة��لعدل�و�ل�ضئون��الإ�ضالمية�و�الأوقاف

�قر�ر�رقم�)39(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�قبول�ونطاق��لتعامل��الإلكرتوين�بغرفة��لبحرين�لت�ضوية��ملنازعات�

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية، وتعديالته،

وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

1996، وتعديالته،

املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )30( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )64( ل�شنة 2014، القت�شادية واملالية وال�شتثمارية، املعدنَّ

وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 

 ،2018

وعلى لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات 

ال�شادرة  ل�شنة 2009  بقانون رقم )30(  املر�شوم  الثاين من  الباب  الأول من  الف�شل  مبوجب 

بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

م  وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2018 بتنظيم ال�شرتاطات الفنية اخلا�شة باإر�شال وت�شلُـّ

وحتديث ال�شجالت والتوقيعات الإلكرتونية للجهات العامة،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

قرر��الآتي:

�ملادة��الأوىل

الواردة يف  املعاين  به ذات  الواردة  والعبارات  للكلمات  تكون  القرار  اأحكام هذا  يف تطبيق 

بقانون رقم )54(  باملر�شوم  ال�شادر  الإلكرتونية  واملعامالت  املادة )1( من قانون اخلطابات 

ل�شنة 2018.
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�ملادة��لثانية

تعتمد غــرفة البحرين لت�شوية املنازعات التعامل الإلكرتوين، وتقبل على وجه اخل�شو�س 

م وتخزين ال�شجالت، والتوقيع بالو�شائل الإلكرتونية، وذلك �شمن النطاق  اإن�شاء واإر�شال وت�شلُـّ

دة يف هذا القرار. وبال�شروط املحدنَّ

�ملادة��لثالثة

يكون قبول ونطاق التعامل الإلكرتوين بغــرفة البحرين لت�شوية املنازعات يف امل�شائل الآتية:

جميـــع اإجـــراءات رْفـــع الدعـــوى واأداء ر�شومهـــا واإدارتها ونظرهـــا بما في ذلـــك الإعالنات   -1

الق�شائية واجتماعات اإدارة الدعوى وعْقـد جل�شات هيئة ت�شوية النزاع والمخاطبات وتقديم 

الطلبات والدفـــاع والدفوع والأدلة وتبـــادل المذكرات وطلبات اإجـــراءات الإثبات والإدخال 

م من الأوامر  ـظية والتظلُـّ ـــل واخت�شام الغير والطلبات العار�شة والإجـــراءات التحفُّ والتدخُّ

ال�شـــادرة ب�شاأنها والمحا�شر والقرارات والأحكام ال�شادرة من هيئة ت�شوية النزاع والطعن 

عليها.

الِخـْدمات المتعلقة بالخبراء المقبولين اأمام الغرفة.  -2

�ملادة��لر�بعة

تلتزم غــرفة البحرين لت�شوية املنازعات بال�شرتاطات الفنية املذكورة يف القرار رقم )36( 

م وحتديث ال�شجالت والتوقيعات  ل�شنة 2018 بتنظيم ال�شرتاطات الفنية اخلا�شة باإر�شال وت�شلُـّ

الثالثة من هذا  املادة  الوارد ذكرها يف  الإلكرتونية  تعامالتها  العامة، يف  للجهات  الإلكرتونية 

القرار. 

�ملادة��خلام�ضة

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

                                                        

وزير��لعدل�

و�ل�ضئون��الإ�ضالمية�و�الأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبد�هلل��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 9 رم�شان 1442 هــ

الـمـــوافـــــــق: 21 اأبريــل 2021م
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وز�رة��لعدل�و�ل�ضئون��الإ�ضالمية�و�الأوقاف

�قر�ر�رقم�)40(�ل�ضنة�2021

�ب�ضاأن��عتماد�ن�ْضـر��الإعالنات��لق�ضائية�يف��لدعاوى��لتي�تخت�ض�بها

�غرفة��لبحرين�لت�ضوية��ملنازعات�على�موقع��جلريدة��لر�ضمية

بهيئة��ملعلومات�و�حلكومة��الإلكرتونية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )30( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

ل باملر�شوم بقانون رقم )64( ل�شنة 2014، املنازعات القت�شادية واملالية وال�شتثمارية، املعدنَّ

وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 

 ،2018

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،

وعلى لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات 

ال�شادرة  ل�شنة 2009  بقانون رقم )30(  املر�شوم  الثاين من  الباب  الأول من  الف�شل  مبوجب 

بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

قرر��الآتي:

�ملادة��الأوىل

لت�شوية  البحرين  غرفة  بها  تخت�س  التي  الدعاوى  يف  الق�شائية  الإعالنات  ن�ْشـر  ُيـعتَمـد 

املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009 

وال�شتثمارية على موقع اجلريدة  واملالية  املنازعات القت�شادية  لت�شوية  البحرين  ب�شاأن غرفة 

الر�شمية بهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.

�ملادة��لثانية

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

وزير��لعدل�

و�ل�ضئون��الإ�ضالمية�و�الأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبد�هلل��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 9 رم�شان 1442 هــ

الـمـــوافـــــــق: 21 اأبريــل 2021م
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وز�رة��لعدل�و�ل�ضئون��الإ�ضالمية�و�الأوقاف

�قر�ر�رقم�)41(�ل�ضنة�2021

�ب�ضاأن�تنظيم��الإعالن�بالو�ضائل��الإلكرتونية�يف��لدعاوى

�لتي�تخت�ض�بها�غرفة��لبحرين�لت�ضوية��ملنازعات

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971، وتعديالته،

وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

1996، وتعديالته،

املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )30( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )64( ل�شنة 2014، القت�شادية واملالية وال�شتثمارية، املعدنَّ

وعلى لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات 

ال�شادرة  ل�شنة 2009  بقانون رقم )30(  املر�شوم  الثاين من  الباب  الأول من  الف�شل  مبوجب 

بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2021 ب�شاأن قبول ونطاق التعامل الإلكرتوين بغــرفة البحرين 

لت�شوية املنازعات،

وعلى القرار رقم )40( ل�شنة 2021 ب�شاأن اعتماد ن�ْشـر الإعالنات الق�شائية يف الدعاوى 

التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات على موقع اجلريدة الر�شمية بهيئة املعلومات 

واحلكومة الإلكرتونية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

قرر��الآتي:

�ملادة��الأوىل

ـنة قرين كل منها،  يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينَّ

ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

�لغرفة: غرفة البحرين لت�شوية المنازعات.

�لدعاوى: الدعاوى التي تخت�س بها الغرفة بموجب الف�شل الأول من الباب الثاني من المر�شوم 

بقانـــون رقم )30( ل�شنة 2009 ب�شـــاأن غرفة البحرين لت�شوية المنازعـــات القت�شادية والمالية 
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وال�شتثمارية.

�الإعالن��الإلكتروني: الإعالن الذي يتم بوا�شطة البريد الإلكتروني اأو الر�شالة الن�شية الق�شيرة 

)SMS( ِوْفـقًا لأحكام هذا القرار.

�لُمعلَن��إليه: ال�شخ�س الطبيعي اأو الممثل القانوني لل�شخ�س العتباري المطلوب اإعالنه.

�لبيانـــات��لمعتَمـــدة: بيانـــات البريد الإلكتروني واأرقـــام التوا�شل التي اأدلى اأو اأقـــرنَّ بها الُمـعَلـن 

ـ�شة في مملكة  ـدة عنه لدى الجهات اأو الهيئات العامة اأو �شركات الت�شالت المرخنَّ اإليه اأو المقينَّ

البحرين.

�ملادة��لثانية

الأوراق  لإعالن   )SMS( الق�شرية  الن�شية  والر�شائل  الإلكرتوين  الربيد  و�شيلتا  ُتـعتَمـد 

الق�شائية يف الدعاوى اخلا�شعة لأحكام هذا القرار.

�ملادة��لثالثة

ُيـن�شاأ بالغرفة �شجل خا�س بالإعالنات الإلكرتونية يتم فيه ت�شجيل عناوين الربيد الإلكرتوين 

واأرقام التوا�شل املعتَمـدة لالأ�شخا�س الطبيعية والعتبارية العامة واخلا�شة، اأو املتَفـق عليها بي 

اأطراف الدعوى اأو امل�شجلة يف العقود املربمة بينهم اأو يف مرا�شالتهم.

ويجوز تعديل البيانات املعتَمـدة بناًء على طلب اأو اإقرار الـُمـعَلـن اإليه.

�ملادة��لر�بعة

ـدة يف �شجل الغرفة اأو لدى  يجوز الإعالن الإلكرتوين ِوْفـقًا لقاعدة البيانات املعتَمـدة واملقينَّ

اأية جهة عامة  اأو  اأو وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية 

البيانات  بقاعدة  ال�شتعانة  العامة جاز  لدى اجلهات  املطلوبة  البيانات  تتوافر  فاإن مل  اأخرى، 

ـ�شة يف اململكة. املعتَمـدة لدى �شركات الت�شالت املرخنَّ

�ملادة��خلام�ضة

يجب اأن ي�شتمل الإعالن الإلكرتوين على البيانات الآتية:

تاريخ اليوم وال�شهر وال�شنة وال�شاعة التي تم فيها الإعالن.  -1

ـله ولقبه وموطنه ومهنته. ا�شم طالب الإعالن ولقبه وموطنه ومهنته وا�شم َمـن يمثِّ  -2

ا�شـــم الُمـعَلــــن اإليه ولقبـــه وموطنه، فاإن لم يكـــن موطنه معلومًا وقت الإعـــالن فُيـعتد باآخر   -3

موطن كان له.
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مو�شوع الإعالن.   -4

دة. تاريخ الجتماع اأو الجل�شة اإْن كان هناك اجتماع اأو جل�شة محدنَّ  -5

ا�شم و�شفة القائم بالإعالن ورمزه الوظيفي.  -6

بيانات البريد الإلكتروني اأو اأرقام توا�شل الُمـعَلـن اإليه.  -7

�ملادة��ل�ضاد�ضة

ت�شري يف �شاأن الإعالن الإلكرتوين القواعد والإجراءات املن�شو�س عليها يف لئحة اإجراءات 

ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها الغرفة مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم 

بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ال�شادرة بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009.

وُيـعتَبـر الإعالن الإلكرتوين ُمـنِتـجًا لآثاره من تاريخ اإر�شاله اإىل الُمـعَلـن اإليه.

�ملادة��ل�ضابعة

عليها  ي�شتمل  اأن  يجب  التي  البيانات  تت�شمن  الإلكرتونية  لالإعالنات  مناذج  الغرفة  ُتـِعـدُّ 

الإعالن طبقًا لأحكام هذا القرار.

مبلف  الإلكرتونية  الإعالنات  من  ن�شخة  باإيداع  املعِنـي  املوظف  اأو  الدعوى  مدير  ويلتزم 

ـرًا عليها مبا يفيد متام الإعالن الإلكرتوين. الدعوى املتعلق بها موؤ�شِّ

�ملادة��لثامنة

ُيـن�شاأ �شجل اإلكرتوين حِلـْفـظ الإعالنات الإلكرتونية.

�ملادة��لتا�ضعة

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

وزير��لعدل�

و�ل�ضئون��الإ�ضالمية�و�الأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبد�هلل��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 9 رم�شان 1442 هــ

الـمـــوافـــــــق: 21 اأبريــل 2021م
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وز�رة��لعدل�و�ل�ضئون��الإ�ضالمية�و�الأوقاف

�قر�ر�رقم�)42(�ل�ضنة��2021

�ب�ضاأن�تخويل�بع�ض�موظفي�وز�رة��ضئون��ل�ضباب�و�لريا�ضة�

ـْبط��لق�ضائي �ضفة�ماأموري��ل�ضَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

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

1989، وتعديالته،

 2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية،  الإجراءات  قانون  وعلى 

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

العامة،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال لالأغرا�س 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )47( ل�شنة 2014،

وعلى املر�شوم رقم )8( ل�شنة 2021 با�شتبدال املادة الأوىل من املر�شوم رقم )60( ل�شنة 

ـة وبت�شمية الوزير املخت�س بتطبيق املر�شوم بقانون رقم )21(  2013 بتحديد الوزارة املخت�شنَّ

ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال لالأغرا�س العامة،

وبناًء على التفاق مع وزير �شئون ال�شباب والريا�شة،

قرر��الآتي:

�ملادة��الأوىل

ـْبط  ال�شنَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم،  التالية  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  موظفو  ل  يخونَّ

الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دائرة اخت�شا�شهم، باملخالفة لأحكام 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، وكذلك لأحكام املر�شوم بقانون رقم 

)21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال لالأغرا�س العامة، والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما، 

وهم:

1- حمد عبداهلل اإبراهيم المطوع.

2- ح�شن جعفر ح�شن بن رجب.

3- مريم عبدالمجيد قلداري.

4- علي �شعيد عبداهلل عبدالكريم.
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�ملادة��لثانية

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

وزير��لعدل�

و�ل�ضئون��الإ�ضالمية�و�الأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبد�هلل��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 13 رم�شـــان 1442هـ

الـمــــوافــــــق:  25 اأبـريــــــل 2021م
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وز�رة��ل�ضناعة�و�لتجارة�و�ل�ضياحة

�قر�ر�رقم�)63(�ل�ضنة����2021

�ب�ضاأن�تد�بري��الجتماعات�بالو�ضائل��الإلكرتونية�و�ضروط�و�ضو�بط

نظام��لت�ضويت��الإلكرتوين�يف��جلمعية��لعامة�لل�ضركة��مل�ضاهمة�

 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 

)21( ل�شنة 2001، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادتي )23 مكررًا( و)204( منه، 

 )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  التجارية ال�شادر  ال�شركات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

ل�شنة 2001 ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة 2002، وتعديالتها، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،  

قرر��الآتي:�

مادة�)1(�

يف عْقـد  الإلكرتونية  الت�شال  و�شائل  من  اأيٍّ  على ا�شتخدام  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري 

جدول  بنود  الت�شويت الإلكرتوين على  امل�شاهمة ونظام  لل�شركات  العامة  اجلمعية  اجتماعات 

اأعمالها. 

مادة�)2(�

مع مراعاة اأحكام املادة )105( من الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات التجارية ال�شادر 

ل�شنـة 2002، ومبـا ل  بالقـرار رقـم )6(  ل�شنـة 2001 ال�شـادرة  باملـر�شـوم بقانـون رقـم )21( 

الدعوة  توجيه  عند  الإدارة  الإلكرتونية، يلتزم جمل�س  بالو�شائل  الجتماع  طبيعة  مع  يتعار�س 

لجتماع اجلمعية العامة املقرر انعقاده بالو�شائل الإلكرتونية، اأن ت�شتمل الدعوة على الآتي:  

الم�شاركة في الجتماع ح�شوريًا مع اإمكانية الم�شاركة عن ُبـعد، وذلك في غير الأحوال التي   .1

ينعقد فيها الجتماع ب�شكل كامل عن ُبـعد.  

اعتماد الت�شويت الإلكتروني ح�شريًا في الت�شويت على بنود جدول الأعمال.    .2

التعليمـــات الالزمة لتمكين الم�شاهم من الم�شاركة فـــي اجتماع الجمعية العامة والت�شويت   .3

على بنود جدول الأعمال. 
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عنـــه  نيابـــة  للقيـــام  وكيـــل  لتعييـــن  ـباعهـــا  اتِّ الم�شاهـــم  علـــى  يجـــب  التـــي  الطريقـــة   .4

بالت�شويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال، وللم�شاركة في اأعمال الجمعية العامة. 

ر لعْقـد اجتماع الجمعية العامة في حالة حدوث خلل اأثناء عْقـد الجتماع  الوقت البديل المقرنَّ  .5

في عمل المن�شة الإلكترونية.  

عدم اإمكانية تغيير الم�شاهم لت�شويته.   .6

مادة�)3(�

اعتماد  على  ال�شركة  نظام  يف  ـ�سُّ  الننَّ يتم  اأن  الإلكرتوين  ُيـ�شرَتط لإتاحة نظام الت�شويت 

الت�شويت الإلكرتوين. 

ويف حالة اإتاحة نظام الت�شويت الإلكرتوين يف اجتماعات اجلمعية العامة املنعقدة بالو�شائل 

للجمعية  ُبـعد  عن  الجتماعات  لنعقاد  اللتزام بالتدابري الالزمة  يتم  اأن  يجب  الإلكرتونية، 

العامة املن�شو�س عليها يف هذا القرار، وذلك مع مراعاة اأحكام املادة )23 مكررًا( من قانون 

ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. 

مادة�)4(�

يجـــب اأن تكـــون اإتاحة الت�شويت الإلكتروني مـــن خالل من�شة اإلكترونيـــة معتَمـدة من ِقـَبـل  اأ. 

ــــة بالرقابة على ال�شركات، وللوزارة المعنية ب�شئون التجارة ال�شتعانة بمن  الإدارة المخت�شنَّ

ـر ال�شروط  تراه منا�شبـــًا للم�شاعدة في ذلك، وي�شتـــَرط لعتماد المن�شة الم�شـــار اإليها توفُّ

الآتية:

اأن يتم ت�شغيل المن�شة من ِقـَبـل جهة م�شتقلة عن ال�شركة تتوفر لديها الإمكانيات الفنية   .1

والإدارية الالزمة. 

ـر درجة كافية من الأمان َتـُحـْول دون التنَّـالُعـب  مة توفِّ اأن ت�شتخدم المن�شة تقنية متقدِّ  .2

ح به.  في بياناتها اأو اأيِّ دخول غير م�شرنَّ

التي  الأ�شهم  وكالئهم ِوْفـقًا لعدد  للم�شاهمين اأو  الت�شويت  اإتاحة  المن�شة  ـر  توفِّ اأن   .3

يمتلكونها ولمرة واحدة ب�شاأن كلٍّ من بنود جدول الأعمال. 

ـن  ـًا بال�شوت وال�شورة، وتَمـكِّ اأن تنقل المن�شة مجريات اجتماع الجمعية العامة نْقـاًل اآنينَّ  .4

الحا�شرين من الم�شاركة الكاملة في الجتماع كما لو كانوا في مكان الجتماع. وي�شمل 

وعددهم  الحا�شرين  ومعرفة  الجتماع  في  يدور  ما  بكافة  الإلمام  من  تمكينهم  ذلك 

واإبداء الراأي والم�شاركة في المناق�شات والت�شويت. 

األنَّ تتيح المن�شة للم�شاهم تغيير ت�شويته بعد قيامه بالت�شويت.   .5
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اأن تكفل المن�شة �شرية الت�شويت.   .6

ـن من اإجراء تدقيق للت�شويت الذي تم فعليًا، وذلك  اأن تحتوي المن�شة على تقنية تَمـكِّ  .7

في حالة تقديم اأيِّ طْعـن على نتائج الت�شويت. 

اأن تتيح المن�شة اإمكانية تحديد ن�شاب الح�شور ون�شاب الت�شويت على القرارات.   .8

ـلة لهـــا اإلـــى الوزارة المعنية ب�شئون  م طلـــب اعتماد المن�شة مـــن ِقـَبـل الجهـــة الُمـ�َشـغِّ ب.  يقـــدنَّ

ـد ا�شتيفاء ال�شروط الواردة في الفقرة )اأ(  التجارة م�شفوعًا بالبيانات والم�شتندات التي توؤيِّ

من هذه المادة. 

مادة�)5(�

جدول  بنود  على  الت�شويت  يكون  اأن  يجب  الإلكرتوين،  الت�شويت  اإتاحة  حالة  يف 

ُبـعد اأو  عن  الت�شويت  يف  الراغبي  اإلكرتوين �شواًء للم�شاهمي  ـريًا ب�شكل  ح�شْ الأعمال 

امل�شاهمي احلا�شرين �شخ�شيًا يف اجتماع اجلمعية العامة.  

مادة�)6(�

مكاتب  اأحد  تعيي  الإلكرتوين  الت�شويت  اإتاحة  حالة  ال�شركة يف  اإدارة  على جمل�س  يجب 

يف  لهم  امل�شار  الأ�شوات  جامعي  مبهام  ليقوم  ـلي الأ�شهم  م�شجِّ �شركات  اأو  احل�شابات  تدقيق 

الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 

اخلارجي  ـق  املدقِّ هو  املكتب  هذا  يكون  اأن  يجوز  ول  ل�شنة 2002.   )6( رقم  بالقرار  ال�شادرة 

حل�شابات ال�شركة. 

ـق من ُحـ�ْشـن عمل املن�شة الإلكرتونية يف يوم الجتماع،  ـَحـقُّ ويجب على املكتب اأو ال�شركة التنَّ

م نتائج الت�شويت لرئي�س اجتماع اجلمعية العامة حال انتهاء الت�شويت، واألنَّ يف�شح عن  واأن يقدِّ

نتيجة الت�شويت قبل انتهائه.  

مادة�)7(�

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

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

 

 

وزير��ل�ضناعة�و�لتجارة�و�ل�ضياحة�

ز�يد�بن�ر��ضد��لزياين�

�شدر بتاريخ: 15 رم�شان 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 اأبـريـــــل 2021م
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وز�رة��ل�ضناعة�و�لتجارة�و�ل�ضياحة

�قر�ر�رقم�)64(�ل�ضنة��2021

�بتعديل�بع�ض��أحكام��لالئحة��لتنفيذية�لقانون��ل�ضركات��لتجارية��

��ل�ضادر�باملر�ضوم�بقانون�رقم�)21(�ل�ضنة��2001

�ل�ضادرة�بالقر�ر�رقم�)6(�ل�ضنة���2002

 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 

2001، وتعديالته،  

وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2012 ب�شاأن الأ�شماء التجارية، 

رقم )21(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

ل�شنة 2001 ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة 2002، وتعديالتها، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة، 

قرر��الآتي:�

�ملادة��الأوىل�

و)106(  و)105(  و)58( و)62(  و)10( و)42(  و)9(   )8( املواد  بن�شو�س  ُتــ�شتبدل 

التنفيذية  الالئحة  1( من  مكررًا  و)240( و)255  و)142( و)215(  الثالثة  و)129( الفقرة 

لقانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 ال�شادرة بالقرار 

رقم )6( ل�شنة 2002، الن�شو�س الآتية: 

�لمادة�)8(:  

اإذا دخلت يف تكوين راأ�شمال ال�شركة ح�ش�س عينية عند التاأ�شي�س اأو عند زيادة راأ�س املال 

– تقدير احل�ش�س العينية مبعرفة  وَجـب على املوؤ�ش�شي اأو جمل�س الإدارة – بح�شب الأحوال 

الر�شمية للقيام بذلك، �شريطة  اجلهات  من  اخلربة املعتَمـدة  مكاتب  اأو  التدقيق  اأحد مكاتب 

احل�شول على موافقة الوزارة على تقدير احل�ش�س العينية قبل اعتماد هذا التقدير من ال�شركة. 

ـق ح�شابات ال�شركة.  ول يجوز اإ�شناد تقدير احل�ش�س العينية ملدقِّ

�لمادة�)9(:�

كافة  بتقدمي   – الأحوال  بح�شب   – احل�شة  م  مقدِّ الإدارة اأو  جمل�س  اأو  يلتزم املوؤ�ش�شون 

العينية،  احل�ش�س  عملية تقدير  على  اخلربة القائم  مكتب  اأو  التدقيق  ملكتب  املعلومات 
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ويكونون م�شئولي عن اإخفاء اأية معلومات اأو تقدمي معلومات غري �شحيحة يف هذا ال�شاأن. 

من  املعتَمـد  من التقرير  بن�شخة  الوزارة  باإخطار  ال�شركة  اإدارة  على  القائمون  كما يلتزم 

مكتب التدقيق اأو مكتب اخلربة ب�شاأن تقدير احل�ش�س العينية. وُتـ�شتوَفـى اإجراءات نْقـل ملكية 

احل�شة العينية اإىل ال�شركة بعد اإقرارها ِوْفـقًا للقانون. 

�لمادة�)10(:�

الُعـ�ْشـر عن  من  باأكرث  ينق�س  العينية  للح�ش�س  التدقيق اأو اخلربة  مكتب  كان تقدير  اإذا 

مـت من اأجلهـا، فيجـب علـى املوؤ�ش�شـي اأو اجلمعيـة العامـة – بح�شب الأحوال  القيمـة التـي ُقـدِّ

– خالل ع�شرة اأيام عمل من تاريخ ت�َشـلُّمهم التقرير اأن يتقدموا لالإدارة املخت�شة باأيٍّ مما يلي: 
م الح�شة العينية بدفع الفْرق نقدًا في ح�شاب ال�شركة.  اأ- قيام مقدِّ

الفْرق،  اأخرى بقيمة  العينية بتقديم ح�شة عينية  م الح�شة  ب- موافقتهم على قيام مقدِّ

ال�شركة  اإفــادة  مــدى  عن  وملخ�س  الجديدة  بالح�شة  بيان  الحالة  هــذه  في  وُيـرَفـق 

ـق من �شحة تقدير هذه الح�شة بوا�شطة مكتب التدقيق اأو الخبرة.  ـَحـقُّ منها، ويجري التنَّ

رة للح�ش�س العينية نقدًا في ح�شاب ال�شركة اإذا ما  ج- قيام الموؤ�ش�شين بدفع القيمة المقدنَّ

ُمـها.  �شحبها مقدِّ

د- قيام الموؤ�ش�شين بتخفي�س راأ�س المال بما يعادل هذا النْقـ�س. 

�لمادة�)42(�تقرير�بع�ض��المتياز�ت�لالأ�ضهم:�

اأن تكون لل�شركة بالإ�شافة لالأ�شهم العادية  اأن ين�س النظام الأ�شا�شي لل�شركة على  يجوز 

ر لها بع�س احلقوق واملزايا يف الت�شويت اأو الأرباح اأو غري ذلك من احلقوق  اأ�شهم ممتازة تتقرنَّ

الأ�شهم  من  فئات  عدة  لل�شركة  تكون  اأن  على  الأ�شا�شي  النظام  ين�س  اأن  ويجوز  واملزايا. 

املمتازة، على اأن تت�شاوى الأ�شهم من ذات الفئة يف احلقوق واملزايا. 

�لمادة�)58(�مدى�حقوق��الأولوية�للم�ضاهمين�في��الكتتاب�في��الأ�ضهم��لجديدة:�

تكون للم�شاهمي اأولوية الكتتاب يف الأ�شهم اجلديدة، وكل �شرٍط على خالف ذلك ُيـعتَبـر 

كاأن مل يكن، وا�شتثناًء من ذلك ل تكون للم�شاهمي اأولوية الكتتاب يف اأيٍّ مما يلي:  

اأ- الأ�شهم التي ُتـ�شِدرها ال�شركة لأغرا�س برنامج اأ�شهم العاملين. 

ب- الأ�شهم التي ُتـ�شِدرها ال�شركة لإدخال �شريك ا�شتراتيجي ِوْفـقًا لأحكام المادة )127 

مكررًا( من القانون. 

ِوْفـقًا لأحكام المادة )127 مكررًا 1( من  َدْيـن  ُتـ�شِدرها ال�شركة مقابل  ج- الأ�شهم التي 

القانون. 

�لمادة�)62(�ن�ْضـر��لقر�ر��ل�ضادر�بزيادة�ر�أ�ض��لمال:�

ُيـن�َشـر القرار ال�شادر بزيادة راأ�س املال يف املوقع الإلكرتوين للوزارة بعد التاأ�شري بالزيادة 
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يف ال�شجل التجاري. 

�لمادة�)105(�بيانات��لدعوة�الجتماع��لجمعية��لعامة�و�لم�ضتند�ت��لو�جب��إرفاقها�معها:�

يجب اأن تت�شمن الدعوة لجتماع اجلمعية العامة، على الأخ�س، البيانات الآتية: 

اأ- ا�شم ال�شركة وعنوان مركزها الرئي�شي. 

ب-رقم قْيـد ال�شركة بال�شجل التجاري. 

ج- تاريخ و�شاعة انعقاد الجمعية العامة ومكانه. 

د- بيان ما اإذا كان الجتماع لجمعية عامة عادية اأو غير عادية. 

هـ-جدول الأعمال. 

و- بيان تاريخ و�شاعة ومكان النعقاد الثاني اأو الثالث في حالة عدم توافر الن�شاب. 

ز- بيـــان حق الم�شاهم في توكيل الغير من الم�شاهميـــن اأو من غيرهم في الح�شور والت�شويت، 

وبيان طريقة مبا�شرة هذا الحق بالتف�شيل مع اإرفاق الأنموذج الالزم لذلك. 

ح- بيان تف�شيلي عن طريقة الت�شويت الإلكتروني عن ُبـعد، في حالة اإتاحته. 

دات للقرارات التـــي �شـــوف ُتـعَر�س للت�شويـــت عليها، وبيان ن�شبـــة الت�شويت الالزمة  ط- م�شـــونَّ

لإقرارهـــا، وتوفير معلومات تكفي لتمكين الم�شاهم مـــن تقرير موقفه ب�شاأن الت�شويت على 

دة القرار.   م�شونَّ

كما يجب اأن ُيـرَفـق بالدعوة التقرير املايل والإداري لل�شركة واأية م�شتندات اأخرى �شرورية 

لبيان وتو�شيح اأيِّ بند من بنود جدول الأعمال.  

�لمادة�)106(��إعالن�دعوة��لجمعية��لعامة:�

الأقل  على  حمليتي  يوميتي  جريدتي  يف  العامة  اجلمعية  لنعقاد  امل�شاهمي  دعوة  ُتـعَلـن 

د لالنعقاد  ت�شدر اإحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإجنليزية، وذلك قبل املوعد املحدنَّ

نفقة  الأحوال – على  الإعالن – يف جميع  الأقل. وتكون م�شروفات  يومًا على  بواحد وع�شرين 

ال�شركة. 

�لمادة�)129(��لفقرة��لثالثة:�

مع مراعاة الأحكام والقواعد ال�شادرة عن م�شرف البحرين املركزي، ُيـ�شتخَدم الحتياطي 

الإجباري يف زيادة راأ�شمال ال�شركة اأو تغطية خ�شائرها التي تت�شبب يف نق�شان راأ�شمالها. واإذا 

جاوز هذا الحتياطي 50٪ من راأ�س املال ال�شادر، جاز للجمعية العامة اأن تقرر توزيع الزيادة 

ـق فيها ال�شركة اأرباحًا �شافية تكفي لتوزيع اأرباح على  على امل�شاهمي يف ال�شنوات التي ل حتقِّ

امل�شاهمي. 

�لمادة�)142(��إد�رة��ل�ضركة:�



العدد: 3526 – الخميس 29 أبريل 2021

39

يجوز  ول  ومدته،  تكوينه  طريقة  ال�شركة  نظام  ـن  يبيِّ اإدارة  جمل�س  ال�شركة  اإدارة  يتوىل 

ثالث  على  فيه  الع�شوية  مدة  تزيد  اأن  يجوز  ل  كما  اأع�شاء،  ثالثة  عن  اأع�شائه  عدد  يقل  اأن 

وغري  امل�شتقلي  الأع�شاء  من  عدد  على  املجل�س  ي�شتمل  اأن  ويراعى  للتجديد.  قابلة  �شنوات 

التنفيذيي، وذلك بالن�شبة لل�شركات امل�شاهمة املقفلة املدرجة يف �شوق الأوراق املالية، وال�شركات 

امل�شاهمة املقفلة الأخرى التي ي�شدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير اأو من م�شرف البحرين 

املركزي، بح�شب الأحوال. 

�لمادة�)215(:�

رت  ـق مما اإذا كانت الأ�شول واخل�شوم بال�شركات الراغبة يف الندماج قد ُقـدِّ ـَحـقُّ للوزارة التنَّ

تقديرًا �شحيحًا، وذلك عن طريق اأحد مكاتب التدقيق اأو مكاتب اخلربة املعتَمـدة من اجلهات 

الر�شمية للقيام بذلك. 

�لمادة�)240(:�

ـن  يكون لكل فرع اأو مكتب اأو وكالة ل�شركة اأجنبية اأن�شىء يف مملكة البحرين ا�شم جتاري، ويتعينَّ

اأن يكون هذا ال�شم مطابقًا متامًا لال�شم التجاري لل�شركة الأ�شلية.  

ومع مراعاة اأحكام القانون رقم )18( ل�شنة 2012 ب�شاأن الأ�شماء التجارية، يجوز يف حالة 

ر مطابقة ال�شم التجاري لل�شركة الأ�شلية اأن يتخذ الفرع اأو املكتب اأو الوكالة ا�شمًا جتاريًا  تعذُّ

اأو  اأجنبية(  )مكتب ل�شركة  اأجنبية( اأو  )فرع ل�شركة  ا�شمه عبارة  تتبع  على اأن  خمتلفًا، 

)وكالة ل�شركة اأجنبية( – بح�شب الأحوال –، واأن ُيـذَكـر ذلك يف جميع عقود ال�شركة وفواتريها 

واإعالناتها واأوراقها ومطبوعاتها. 

�لمادة�)�255مكرر�1�ً(��ل�ضركات��ل�ضاكنة:�

ـها ابتداًء  مع مراعاة اأحكام املادة )345 مكررًا( من القانون، يجوز تاأ�شي�س �شركات غَر�شُ

بعد  لحق  وقت  اأيِّ  يف  مبزاولتها  ـ�س  ويرخنَّ رها ال�شركة  ملبا�شرة اأغرا�س تقرِّ جاهزة  تكون  اأن 

التاأ�شي�س، وت�شمى هذه ال�شركات )ال�شركات ال�شاكنة( اإىل حي تفعيلها والرتخي�س لها مبزاولة 

اأن�شطتها، وذلك ِوْفـقًا لل�شوابط الآتية: 

ـ�س لها  م طلبات تاأ�شي�س ال�شركات ال�شاكنة من ِقـَبـل مكاتب المحاماة اأو المكاتب المرخنَّ اأ- تقدنَّ

بذلك من ِقـَبـل الوزارة. 

ب- تتخذ ال�شركة ال�شاكنة �شكل ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة. 

ج- ل يجـــوز لل�شركـــة ال�شاكنة مزاولـــة اأيِّ ن�شاط دون موافقة الجهـــات المخت�شة وقْيـد الن�شاط 

ـ�س به في ال�شجل التجاري.  المرخنَّ

الة على �شكلها عبارة )�شركة �شاكنة(، وذلك  د- يجب اأن يتبع ا�شم ال�شركة ال�شاكنة والعبارة الدنَّ

ـ�س لل�شركة ال�شاكنة بمزاولة اأيِّ  اإلى حين تفعيلها والترخي�س لها بمزاولة الن�شاط. ول يرخنَّ
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ن�شاط اإل بعد �شداد راأ�شمالها بالكامل. 

هـ- ل ُيـ�شَطـب قيد ال�شركة ال�شاكنة لعدم مبا�شرتها اأينَّ ن�شاط. 

و- يجـــوز لل�شركـــة ال�شاكنة تغيير ا�شمها، ول تخ�شع في ذلك لأحـــكام المادة )15( من القانون 

رقم )18( ل�شنة 2012 ب�شاأن الأ�شماء التجارية. 

�ملادة��لثانية�

ُتـ�شـاف اإلـى الالئحـة التنفيذيـة لقانـون ال�شـركـات التجاريـة ال�شـادر باملر�شوم بقانون رقـم 

)21( ل�شنـة 2001 ال�شـادرة بالقـرار رقـم )6( ل�شنـة 2002 مـادتـان جـديدتـان بـرقَمــي )141 

مكررًا( و)176 مكررًا(، ن�شهما الآتي: 

�لمادة�)�141مكرر�ً(��ضر�ء��ل�ضركة�الأ�ضهمها: 

اأ�شهمها  ِوْفـقـًا لل�شـروط وال�شـوابط التالية �شراء ن�شبة من  يجـوز ل�شركـة امل�شاهمـة املقفلـة 

ل تزيد على 10٪ من راأ�شمال ال�شركة وذلك بغر�س نْقـل ملكيتها لحقًا: 

ح�شول ال�شركة على الموافقة الم�شبقة من الوزارة على ذلك.   -1

ـنها من �شراء الأ�شهم.   اأن تكون لدى ال�شركة فوائ�س نقدية كافية تَمـكِّ  -2

دت كامل راأ�شمالها ال�شادر.  اأن تكون ال�شركة قد �شدنَّ  -3

وتفقد الأ�شهم امل�شرتاة يف هذه احلالة كافة ما لها من حقوق يف ال�شركة اإىل اأن يعاد نْقـل 

ملكيتها. 

�لمادة�)�176مكرر�ً(��إد�رة��ل�ضركة: 

عن  مرة  لأول  ـنون  يعينَّ اأو من غريهم  ال�شركاء  بي  من  اأكرث  اأو  مدير  اإدارة ال�شركة  يتوىل 

ـنون بعد ذلك بقرار من جمعيتها العامة.  طريق املوؤ�ش�شي، ويعينَّ

ويف جميع الأحوال يجوز اإنهاء مهمة املدير اأو املديرين مبوافقة ال�شركاء احلائزين لأغلبية 

راأ�س املال. 

اأع�شاء  ُحـْكـم  وامل�شئولية  الواجبات واللتزامات  املديرين من حيث  اأو  املدير  ُحـْكـم  ويكون 

جمل�س اإدارة �شركة امل�شاهمة. 

ـن العقد طريقة العمل  ويجوز اأن ُيـَنـ�س يف عقد ال�شركة على تكوين جمل�س للمديرين، ويبيِّ

يف هذا املجل�س وعدد اأع�شائه مبا ل يقل عن ثالثة والأغلبية التي ت�شدر بها قراراته. 

�ملادة��لثالثة�

رقم  بقانون  باملر�شوم  التجارية ال�شادر  ال�شركات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  ُيـ�شاف اإىل 
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)21( ل�شنة 2001 ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة 2002 باب جديد هو الباب ال�شابع مكررًا 

حتت عنوان )ال�شركة غري الهادفة للربح(، ي�شمـل املواد الآتية:  

�لمادة�)�206مكرر�ً(:�

ـنون بعد ذلك  ـنون لأول مرة عن طريق املوؤ�ش�شي، ويعينَّ يتوىل اإدارة ال�شركة مدير اأو اأكرث يعينَّ

ـن نظام ال�شركة طريقة  بقرار من جمعيتها العامة. ويجوز اأن يدير ال�شركة جمل�س مديرين يبيِّ

مدة  تزيد  اأن  يجوز  ل  كما  اأع�شاء،  ثالثة  عن  اأع�شائه  عدد  يقل  اأن  يجوز  ول  ومدته،  تكوينه 

الع�شوية فيه على ثالث �شنوات قابلة للتجديد. 

ويجب اأن تتوفر يف القائم على اإدارة ال�شركة ال�شروط الآتية: 

اأ- اأن يكون متمتعًا باأهلية الت�شرف. 

ب- األ يكـــون قد �شبـــق الحكم عليه فـــي جريمة َتـَفـاُلـ�س بالتق�شير اأو بالتدلي�ـــس، اأو في جريمة 

مخلنَّـــة بال�شـــرف اأو الأمانة، اأو في جريمة ب�شبب مخالفته لأحـــكام القانون، مالم يكن قد ُردنَّ 

اإليه اعتباره. 

ج- اأية �شروط اأخرى ين�س عليها عْقد تاأ�شي�س ال�شركة. 

ول يجوز اأن يكون لأيٍّ من القائمي على اإدارة ال�شركة اأية م�شلحة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة 

يف اأية �شركة اأخرى تقوم بتنفيذ م�شاريع لل�شركة. 

�لمادة�)�206مكرر�1�ً(:�

الن�شاب  اأع�شائه، ويكون  اأحد  اأو  املجل�س  رئي�س  من  بدعوة  املديرين  جمل�س  يجتمع 

ـقًا بح�شور ن�شف عدد الأع�شاء، على األنَّ يقل عدد احلا�شرين عن اثني.  متحقِّ

�لمادة�)�206مكرر�2�ً(:�

يتوىل القائمون على اإدارة ال�شركة مبا�شرة ال�شلطات والأعمال الالزمة لإدارة ال�شركة ِوْفـقًا 

اأو قرارات  ال�شركة  تاأ�شي�س  عْقـد  اأو  يف القانون  بن�س  ا�شُتـثِنـي  ما  عدا  فيما  وذلك  لأغرا�شها 

اجلمعية العامة. 

القرو�س  عْقـد  ال�شركة يف  اإدارة  على  �شلطة القائمي  مدى  ال�شركة  تاأ�شي�س  عْقـد  د  ويحدِّ

اأو  الأموال،  رْهـن هذه  اأو  متجرها،  اأو  ال�شركة  عقارات  بيع  اأو  على ثالث �شنوات،  تزيد  لآجال 

تقرير كفالت ل�شالح الغري، اأو اإبراء ذمة َمـديني ال�شركة من التزاماتهم اأو الت�شالح عليها اأو 

هبة اأموال ال�شركة، فاإذا مل ترد يف عْقـد تاأ�شي�س ال�شركة اأحكام يف هذا ال�شاأن امتنع على هذا 

املجل�س القيام بهذه الت�شرفات اإل بعد موافقة اجلمعية العامة، وذلك ما مل تكن تلك الت�شرفات 

مما تدخل بطبيعتها يف اأغرا�س ال�شركة. 

�لمادة�)�206مكرر�3�ً(:�

يف الأحوال التي يدير فيها ال�شركة جمل�س مديرين، يكون رئي�س جمل�س املديرين هو رئي�س 
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ال�شركة، وميثلها لدى الغري، وُيـعتَبـر توقيعه كتوقيع جمل�س املديرين يف عالقة ال�شركة بالغري، 

ـد بتو�شياته.  ـذ قرارات املجل�س واأن يتقينَّ وعليه اأن ينفِّ

�لمادة�)�206مكرر�4�ً(:�

املمار�شات  مراجعة  تدقيق تتوىل  ال�شركة جلنة  اإدارة  على  من القائمي  بقرار  ـل  ت�شكنَّ

القانون  باأحكام  اللتزام  ومدى  به،  يت�شل  وما  املحا�شبي  والتدقيق  لل�شركة  واملالية  املحا�شبية 

واأنظمة و�شيا�شات ال�شركة. 

ال�شركة  �شجالت  على  الطالع  حق  بعملها –  القيام  �شبيل  يف  التدقيق –  ويجوز للجنة 

وم�شتنداتها واأوراقها وح�شاباتها وطلب اأيِّ اإي�شاح اأو بيان من مدير ال�شركة. 

وُيـدَرج �شمن التقرير ال�شنوي بياٌن باأعمال جلنة التدقيق. 

�ملادة��لر�بعة�

لقانون  التنفيذية  الالئحة  من  الثامن  الباب  من  الأول  والف�شل  ال�شاد�س  الباب  ُيـلغى 

ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 ال�شادرة بالقرار رقم )6( 

ل�شنة 2002، كما ُتـلغى املواد )160( و)161( و)162( و)167( و)178( و)182( والبند )ج( 

من املادة )195( والبند )4( من املادة )235( من ذات الالئحة. 

�ملادة��خلام�ضة�

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

اجلريدة الر�شمية. 

 

وزير��ل�ضناعة�و�لتجارة�و�ل�ضياحة�

ز�يد�بن�ر��ضد��لزياين�

�شدر بتاريخ: 15 رم�شان 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 اأبـريـــــل 2021م
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وز�رة��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)78(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�تغيري�ت�ضنيف�عقارين�يف�منطقة��حلنينية�-�جممع�901

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 املعدنَّ

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 بقواني ب�شاأن ا�شتمالك 

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

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   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 

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، املعدنَّ

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

قرر��الآتي:

مادة�)1(

الكائني يف منطقة احلنينية  العقارين رقم 09021276ورقم  09022626  ـر ت�شنيف  يغينَّ
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- جممع 901 من ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل ج )RHC( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات 

عليهما  وتطبنَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا   )PS( العامة  واملرافق 

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�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 19 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 1 اأبـــريـــل 2021م
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وز�رة��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)79(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�ت�ضنيف�عدد�من��لعقار�ت�يف�منطقة�ديار��ملحرق�-�جممع�263

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 املعدنَّ

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 بقواني ب�شاأن ا�شتمالك 

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

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   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 

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، املعدنَّ

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(

مناطق  ت�شنيف  �شمن   263 جممع   - املحرق  ديار  منطقة  يف  الكائنة  العقارات  ـف  ت�شننَّ
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ِلـما هو  ِوْفـقًا  الرئي�شية  ال�شوارع  الت�شنيف من  واإزالة   ،)SP( الطبيعة اخلا�شة امل�شاريع ذات 

وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبنَّق عليها 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�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 19 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 1 اأبـــريـــل 2021م
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وز�رة��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)80(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�ت�ضنيف�حدود�عدد�من��لعقار�ت�يف�منطقة�ديار��ملحرق�-�جممع�263

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 املعدنَّ

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 بقواني ب�شاأن ا�شتمالك 

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

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   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 

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، املعدنَّ

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 حدود العقارات الكائنة يف منطقة ديار املحرق - جممع 263 �شمن ت�شنيف مناطق  ت�شننَّ
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ِلـما هو  ِوْفـقًا  الرئي�شية  ال�شوارع  الت�شنيف من  واإزالة   ،)SP( الطبيعة اخلا�شة امل�شاريع ذات 

وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبنَّق عليها 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�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 19 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 1 اأبـــريـــل 2021م
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وز�رة��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)81(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�تغيري�ت�ضنيف�عدد�من��لعقار�ت�

يف�منطقتي��لزجن�وبالد��لقدمي�-�جممع�362-359-360

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 املعدنَّ

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 بقواني ب�شاأن ا�شتمالك 

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

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   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 

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، املعدنَّ

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(

القدمي - جممعات 359-360- الزجن وبالد  الكائنة يف منطقتي  العقارات  ـر ت�شنيف  يغينَّ
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 )RA( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( 362 من ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ

لال�شتعمالت الطبية، حيث �شيتم ال�شماح بال�شتعمالت الطبية للعقارات ب�شرط توفري مواقف 

لل�شيارات �شمن حدود العقار ح�شب املعايري املعتَمـدة وبعد درا�شة الطلب من الناحية املرورية، 

مناطق  ت�شنيف  اإىل   )RA( اأ  اخلا�س  ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  من   03262152 رقم  والعقار 

ق  اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبنَّ

عليها 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�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 19 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 1 اأبـــريـــل 2021م
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وز�رة��الأ�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)87(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�ت�ضنيف�حدود�عقار�يف�منطقة��لنويدر�ت�-�جممع�644

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 املعدنَّ

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 بقواني ب�شاأن ا�شتمالك 

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

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   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 

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، املعدنَّ

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(

النويدرات - جممع 644 �شمن  الكائن يف منطقة  العقار رقم 06023836  ـف حدود  ت�شننَّ
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ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 

القرار، وتطبنَّق 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�ضغال�و�ضئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�ضام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 23 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 5 اأبـــريـــل 2021م
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�للجنة��الأوملبية��لبحرينية

�قر�ر�رقم�)20(�ل�ضنة��2021

د� �باإ�ضافة�مادة�جديدة�برقم�)59(�مكرر�ً��إىل��لنظام��الأ�ضا�ضي��ملوحَّ

لالحتاد�ت��لريا�ضية��ل�ضادر�بالقر�ر�رقم�)15(�ل�ضنة��2014

 

رئي�س اللجنة الأولمبية البحرينية: 

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، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  لالحتادات الريا�شية،  د  املوحنَّ النظام الأ�شا�شي  وعلى 

2014، وتعديالته، 

وبعد العْر�س على جمل�س الإدارة، 

وبناًء على عْر�س الأمي العام، 

قرر��الآتي:�

�ملادة��الأوىل�

د  املوحنَّ من النظام الأ�شا�شي  التا�شع  مكررًا اإىل الباب   )59( برقم  جديدة  ُت�شاف مادة 

ها الآتي:  لالحتادات الريا�شية، ال�شادر بالقرار رقم )15( ل�شنة 2014، َن�شُّ

"يجوز عند ال�شرورة عْقـد اجتماعات اجلمعية العمومية اأو جمل�س الإدارة اأو اللجان الفرعية 
التابعة له، والت�شويت يف اأيٍّ منها بالو�شائل الإلكرتونية، وذلك مع مراعاة ا�شتيفاء باقي قواعد 

واإجراءات عقد هذه الجتماعات واملن�شو�س عليها يف هذا النظام." 

�ملادة��لثانية�

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

 

رئي�ض��للجنة��الأوملبية��لبحرينية�

خالد�بن�حمد�بن�عي�ضى��آل�خليفة�

 

�شدر بتاريخ: 29 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 11 اأبــريـل 2021م 
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م�ضرف��لبحرين��ملركزي

�قر�ر�رقم�)11(�ل�ضنة�2021

�ب�ضاأن��إلغاء��لرتخي�ض��ملمنوح

ل�ضركة��إت�ض�دي��آي�جلوبال��إ�ض��ي-فرع��ضركة��أجنبية

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، 

وبناًء على توجيه املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية باإلغاء الرتخي�س املمنوح لل�شركة 

�س به بقرار من اجلمعية العامة غري العادية  ـِفها عن مزاولة الن�شاط املرخنَّ املذكورة، وذلك لتوقُّ

لل�شركة بتاريخ 14 يونيو 2018،

قرر��الآتي:

مادة�)1(

ُيـلغى الرتخي�س املمنوح ل�شركة اإت�س دي اآي جلوبال اإ�س اي-فرع �شركة اأجنبية وامل�شجلة يف 

ال�شجل التجاري حتت الرقم 1- 82747 املوؤرخ يف 2012/10/1.

مادة�)2(

تاريخ  به من  وُيـعمل  القرار،  تنفيذ هذا  املركزي  البحرين  املعنية مب�شرف  الإدارات  على 

ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ�م�ضرف��لبحرين��ملركزي

ر�ضيد�حممد��ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 14 رم�شان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 26 اأبــريـــل 2021م
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تنبيه�ملن�يهمه��الأمر

 

التنفيذية  الالئحة  من   )1( رقم  فقرة  ع�شرة  احلادية  املادة  حتت  �شالحيات  من  له  مبا 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف  ل�شنة2014   )51( رقم  للقانون 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

 ،) املوءيد   - اي�س  )�شركه  باأن  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  جمل�س  رئي�س  يعلن  بهذا 

لها  املرخ�س  الهند�شية  املكاتب  �شجل  من  �شطبه  مت  قد  ن/82(  )ب  رقم:  هند�شي  ترخي�س 

مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين.

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 31 

دي�شمرب 2020.

رئي�ض��ملجل�ض

�ملهند�ضة�مرمي��أحمد�جمعان�

تنبيه�ملن�يهمه��الأمر

 

التنفيذية  الالئحة  من   )1( رقم  فقرة  ع�شرة  احلادية  املادة  حتت  �شالحيات  من  له  مبا 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف  ل�شنة2014   )51( رقم  للقانون 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

بهذا يعلن رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية باأن مكتب )�شامر للهند�شة ذ.م.م(، 

الهند�شية املرخ�س لها  ترخي�س هند�شي رقم: )ب ن/213( قد مت �شطبه من �شجل املكاتب 

مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين.

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 31 

دي�شمرب 2020.

رئي�ض��ملجل�ض

�ملهند�ضة�مرمي��أحمد�جمعان�

�إعالنات�من�مجل�ض�تنظيم�مز�ولة��لمهن��لهند�ضية
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تنبيه�ملن�يهمه��الأمر

 

التنفيذية  الالئحة  من   )1( رقم  فقرة  ع�شرة  احلادية  املادة  حتت  �شالحيات  من  له  مبا 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف  ل�شنة2014   )51( رقم  للقانون 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

بهذا يعلن رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية باأن مكتب )انرجوبروجكت الإنتيل 

اي.دي. بلغراد فرع ل�شركة اأجنبية(، ترخي�س هند�شي رقم: )ف ب /174( قد مت �شطبه من 

�شجل املكاتب الهند�شية املرخ�س لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين.

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 31 

دي�شمرب 2020.

رئي�ض��ملجل�ض

�ملهند�ضة�مرمي��أحمد�جمعان�
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�الإعالنات��ل�ضادرة�تطبيقاً�لقانون�رقم�)1(�ل�ضنة�2004

�ب�ضاأن�بر�ء�ت��الخرت�ع�ومناذج��ملنفعة�

�إعالن�رقم�)6(�ل�ضنة�2021

ا�شتنادًا 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- الرقم المت�شل�شل للطلب وبراءة الختراع. 

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- اأ�شم مالك البراءة وعنوانه. 

6- الت�شنيف الدولي. 

7- المراجع. 

8- اأ�شم الختراع.  

9- ملخ�س البراءة.  

10- عدد عنا�شر الحماية.

مدير��إد�رة��لتجارة��خلارجية�و�مللكية��ل�ضناعية
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 ] براءة اختراع12[
 

 
  1648] رقم البراءة:11[
 

 
 2021/04/07تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130055] رقم الطلب: 21[
   2013/05/13] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2010/056683] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [  PCT/US2010/056683   
]32 [   2010/11/15 
  الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
 ستیفان ویرنر -  2 زجون جنكر -1 :ون] المخترع72[
ھایتورك دیفیجین یونیكس ] مالك البراءة: 73[

نورث ماھوا، نیوجیرسي  17روث  333، كوربوریشن
    ، الوالیات المتحدة األمریكیة07430

  سابا و شركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: B25B 23/145 
 
 ] المراجع:56[

US 2007/214921 A1 
EP 2110205 A2 
DE 19961374 A1 
WO 2010/053422 A1 

 
    وحدة تشغیل ألداة تعمل بالطاقة] اسم االختراع: 54[

 
 
 ] الملخص:57[ 

 
أجل تولید قوة الشد السابق یتعلق االختراع بوحدة تشغیل من أجل أداة مشغلة بالطاقة من     

للبرغي، مع وحدة مضخة، وحدة صمام مرتبة على وحدة المضخة مع صمام ضغط مقید للضغط 
ووحدة تحكم لتفعیل وحدة المضخة. من أجل تقدیم وحدة تشغیل تزیل خطورة الضبط الخاطئ 

ة و متكامللمعاییر الضبط، المزود وحدة المعالجة وحدة خرج ووحدة التقاط بیانات متصلة و/أ
تكون مزودة مع وحدة المعالجة، حیث أن وحدة المعالجة مصممة من أجل خرج القیمة المراد 
ضبطھا على صمام الضغط بناًء على معاییر اتصال البرغي المحددة بواسطة وحدة التقاط 

  .البیانات
 

 15عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[ 

 
 

  1649] رقم البراءة:11[
 

 
 2021/04/07تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140030] رقم الطلب: 21[
   2014/03/18] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/GB2012/052301] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [  1116159.3   
  متحدةالمملكة ال] 33[ 2011/09/19        ] 32[
  تیموثي بولإیفانز ،  -1: ون] المخترع72[
  كامبل ، الیستیر -3  تاج ، جیمس -2
سیمونز آند سیمونز ،  تروفون لیمتد] مالك البراءة: 73[

ال ال بیھ ، سیتي بوینت ، ون روبمیكر ستریت ، لندن 
  اس اس، المملكة المتحدة 9واي  2إي سي 

 سابا و شركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: H04W 8/18 
 

 
 ] المراجع:56[

GB 2473753 A 

 
 إدارة تعریفات أجھزة جوالة] اسم االختراع: 54[
   
 ] الملخص:57[ 

 
یتم وصف طریقة إلدارة تعریفات لالستخدام في جھاز اتصاالت عن بعد جوالة في شبكة       

تشاف ذلك، یتم اكاتصاالت عن بعد. أوالً وقبل كل شيء، یتم إطالق عملیة إدارة تعریفات. بعد 
واحد أو أكثر من البارامترات المرتبطة بجھاز االتصاالت عن بعد الجوالة. یكون عندئذ لعملیة 
إدارة التعریفات المیزات التالیة. قاعدة إدارة تعریفات تحدد، حیث قاعدة إدارة تعریفات المحددة 

ل تعریفات. یتضمن كل سجبواسطة البارامتر الواحد أو أكثر. ومن ثم البحث عن قاعدة بیانات 
لقاعدة بیانات التعریفات معلومات تعریٍف وتعریٍف إضافي لكل تعریف، حیث أن البحث یعیّن 
أولویة السجالت وفقاً لقاعدة إدارة التعریفات. ومن ثم یتم اختیار تعریف عندما یتم إیجاد سجل 

جھاز التعریف الفعال ل یطابق قاعدة إدارة التعریفات في البحث المذكور. ومن ثم یتم تغییر
االتصاالت عن بعد الجوالة لیكون التعریف المختار عندما یكون التعریف الفعال لیس التعریف 

 .المختار آنفاً. یتم وصف وحدة تعریف مشترك مكیفة لالستخدام مع ھذه الطریقة
 

 18عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1650] رقم البراءة:11[
 

 
 2021/04/19تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140076] رقم الطلب: 21[
   2014/06/12] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/AT2012/000309] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [  A 1815/2011  ]32 [ 2011/12/12 
   النمسا] 33[ 
   أوت، جیرھارد - 1 ] المخترعون:72[
ھیردریمز ھارھاندلز جي أم بي ] مالك البراءة: 73[

   غراتس، النمسا. 8051، 9فلوراكویلویغ ، أتش
 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: A41G 5/00 
 

 
 ] المراجع:56[

AT 504102 A4 

 
   عنصر للدمج مع الشعرجدائل شعر بدیلة بھا ] اسم االختراع: 54[

 
 
 ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع بجدیلة شــعر بدیلة بھا عنصــر للدمج مع الشــعر، تتكون من صــفیحة مســطحة     

بھا من أجل  والتينھایتھا،  في) مغروســة 2بھا جدیلة شــعر بدیلة ( الحراري) من البالســتیك 1(
) مائل بالنســـبة التجاه 4األقل ( ) یمر ضـــلع واحد على4ضـــمان دمج آمن بجدیلة شـــعر الرأس (

صفیحة ( سطحین لل ضلع (1الجدیلة یبرز من أحد الجانبین الم ) تقریباً 3). عند قاعدتھ، قد یكون لل
سمك ( صفیحة (dال ضل أن یكون 1) لل ضلع مدبب. من المف ) وتجاه النھایة الحرة منھ، قد یكون ال

) 1) للصــفیحة (1( الطولير االمتداد ) یقابل على نحو مفضــل على األكث3) للضــلع (hاالرتفاع (
 .اتجاه الجدیلة فيالممتدة 

 
 

 3عناصر الحمایة:  عدد
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�الإعالنات��ل�ضادرة�تطبيقاً�لقانون�رقم�)6(�ل�ضنة��2006

ب�ضاأن��لر�ضوم�و�لنماذج��ل�ضناعية�

�إعالن�رقم�)11(�ل�ضنة�2021

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

الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها.

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

1- الرقم الم�شل�شل للطلب .

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

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

5- ت�شنيف لوكارنو للر�شوم والنماذج ال�شناعية المتعلق بالطلب .

6- ا�شم وعنوان الوكيل المفو�س لت�شجيل الت�شميم في مملكة البحرين.

مدير��إد�رة��لتجارة��خلارجية�و�مللكية��ل�ضناعية
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رقم الطلب:  ب ت /  1786

ا�شم الطالب :  عبدالعزيز �شعود جابر عبداهلل الظفريي

عنوانه : الكويت – طريق �شعد عبد اهلل 0000 �شارع – 134 

ق�شيمة – رقم  134، الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/04/07

و�شف طلب الت�شميم: زجاجة عطر

 الت�شنيف: 01-09

ا�شم الوكيل املفو�س: جاه للملكية الفكرية �س.�س.و

عنوانه: �شقة 804، مبنى رقم 2795 طريق 2835 جممع 428، 

منطقة ال�شيف، املنامة، مملكة البحرين 

رقم الطلب:  ب ت /  1789

ا�شم الطالب :  موؤ�ش�شة املنظومة ال�شعوديه الآ�شيويه التجارية

عنوانه : �س.ب 8196 الريا�س 12621، اململكة العربية ال�شعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/04/13

و�شف طلب الت�شميم: حامالت مالب�س )�شماعات(

 الت�شنيف: 06-06
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ا�شم الوكيل املفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 جممع 351 

املنامة / ال�شويفية – مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1787

ا�شم الطالب :  عبدالعزيز �شعود جابر عبداهلل الظفريي

عنوانه : الكويت – طريق �شعد عبد اهلل 0000 �شارع – 134 

ق�شيمة – رقم  134، الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/04/07

و�شف طلب الت�شميم: زجاجة عطر

 الت�شنيف: 09-

ا�شم الوكيل املفو�س: جاه للملكية الفكرية �س.�س.و

عنوانه: �شقة 804، مبنى رقم 2795 طريق 2835 جممع 428، 

منطقة ال�شيف، املنامة، مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1790

ا�شم الطالب :  موؤ�ش�شة املنظومة ال�شعوديه الآ�شيويه التجارية
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عنوانه : �س.ب 8196 الريا�س 12621، اململكة العربية ال�شعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/04/13

و�شف طلب الت�شميم: حامالت مالب�س )�شماعات(

 الت�شنيف: 06-06

ا�شم الوكيل املفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 جممع 351 

املنامة / ال�شويفية – مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1793

ا�شم الطالب :  موؤ�ش�شة عبداهلل �شكجها للمجوهرات

عنوانه : الرمز الربيدي: 11192 �س.ب: 921922 عمان، الأردن 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/04/18

و�شف طلب الت�شميم: منوذج ذهب وجموهرات ا�شوارة

 الت�شنيف: 01-11

ا�شم الوكيل املفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 جممع 351 

املنامة / ال�شويفية – مملكة البحرين

 

رقم الطلب:  ب ت /  1795

ا�شم الطالب :  موؤ�ش�شة عبداهلل �شكجها للمجوهرات

عنوانه : الرمز الربيدي: 11192 �س.ب: 921922 عمان، الأردن 



العدد: 3526 – الخميس 29 أبريل 2021

70

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/04/18

و�شف طلب الت�شميم: منوذج ذهب وجموهرات حلق

 الت�شنيف: 01-11

ا�شم الوكيل املفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 جممع 351 

املنامة / ال�شويفية – مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1794

ا�شم الطالب :  موؤ�ش�شة عبداهلل �شكجها للمجوهرات

عنوانه : الرمز الربيدي: 11192 �س.ب: 921922 عمان، الأردن 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/04/18

و�شف طلب الت�شميم: منوذج ذهب وجموهرات تعليقة

 الت�شنيف: 01-11

ا�شم الوكيل املفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 جممع 351 

املنامة / ال�شويفية – مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1796
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ا�شم الطالب :  موؤ�ش�شة عبداهلل �شكجها للمجوهرات

عنوانه : الرمز الربيدي: 11192 �س.ب: 921922 عمان، الأردن 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/04/18

و�شف طلب الت�شميم: منوذج ذهب وجموهرات ا�شوارة

 الت�شنيف: 01-11

ا�شم الوكيل املفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 جممع 351 

املنامة / ال�شويفية – مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1797

ا�شم الطالب :  موؤ�ش�شة عبداهلل �شكجها للمجوهرات

عنوانه : الرمز الربيدي: 11192 �س.ب: 921922 عمان، الأردن 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/04/18

و�شف طلب الت�شميم: منوذج ذهب وجموهرات خامت

 الت�شنيف: 01-11

ا�شم الوكيل املفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 جممع 351 

املنامة / ال�شويفية – مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1799
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ا�شم الطالب :  موؤ�ش�شة عبداهلل �شكجها للمجوهرات

عنوانه : الرمز الربيدي: 11192 �س.ب: 921922 عمان، الأردن 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/04/18

و�شف طلب الت�شميم: منوذج ذهب وجموهرات تعليقة

 الت�شنيف: 01-11

ا�شم الوكيل املفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 جممع 351 

املنامة / ال�شويفية – مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1798

ا�شم الطالب :  موؤ�ش�شة عبداهلل �شكجها للمجوهرات

عنوانه : الرمز الربيدي: 11192 �س.ب: 921922 عمان، الأردن 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/04/18

و�شف طلب الت�شميم: منوذج ذهب وجموهرات تعليقة

 الت�شنيف: 01-11

ا�شم الوكيل املفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 جممع 351 

املنامة / ال�شويفية – مملكة البحرين 
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 إعالن تسجيل وكاالت تجارية 

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

 12430 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

Avis Europe and Middle East Limited 
BRITISH 

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, RG12 2EW, United Kingdom. 
 الحداد لتاجير السيارات ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 cars rent الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

Avis 

 محددة المدة غير  نوع الوكالة 
 

 12431 رقم قيد الوكالة 

الموكل وجنسيته  اسم 
 وعنوانه

CONSILIENT HEALTH LTD 
IRISH 

5th Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Ireland 
 صيدليه مدينه حمد  اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 Human Medicines الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

Invita D3.  

 محددة المدة نوع الوكالة 
 

 12432 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

Midas Care Pharmaceuticals Pvt. Ltd 
INDIAN 

Lotus Corporate Park, B Wing, 3rd Floor, Jay Coach, Graham Firth Compound WE Highway, 
Goregan (E) Mu 

   اسم الوكيل 
 صيدليه فروغ 

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

Human Medicines 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

Midas Care Pharmaceuticals.  

 محددة المدة نوع الوكالة 
 

 12433 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

Dr. Reddy's Laboratories Limited 
INDIAN 

8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, Hyderabad-500034, Republic of India 
كة صيدلية ياري ذ.م.م اسم الوكيل   شر

بيان البضائع موضوع 
 Human Medicines الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

KETOROL - ZOVENTA - ONDANSETRON-DRLA- OSETRON-OMEZ INSTA-SPARACID DS.  

 محددة المدة نوع الوكالة 
 

 12434 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

Beximco Pharmaceuticals Ltd 
BANGLADESHI 

17, Dhanmondi R/A, Road No.2, Dhaka, Bangladesh 
كة صيدلية ياري ذ.م.م اسم الوكيل   شر

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

Human Medicines 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

Azmasol - Pantoprazole -  Olopan  
 

 محددة المدة الوكالة نوع 
 

 12435 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

BASF France SAS  
FRENCH 

Office 49 Avenue Gerprges Pompodou 92300 Levallois Perret France 
كه ابراهيم خليل كانو ش.م.ب.م  اسم الوكيل   شر

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

Paints 

التجاري  االسم 
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

R-M 

 محددة المدة نوع الوكالة 
 

 12436 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

Chery Automobile Henan Co,Ltd 
CHINESE 

No 99 SongCheng Road Kafeng City Henan Procince PRC 457000 
كة ج   أم س   اسم الوكيل  الجزيرة للسيارات ذ.م.م شر  

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

Automotive supplies & Accessories 
parts for Cars , Trucks and Buses 

Cars 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

JETOUR 

 محددة المدة نوع الوكالة 
 

 12437 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

Akriti Pharmaceuticals Pvt. Ltd 
INDIAN 

205, Thane MINT, Indiabulls, Near Hyde Park, Beind Hiranandani Meadows, Thane (W), 
400610-Maharashtr 

   اسم الوكيل 
 صيدليه فروغ 

�إعالنات�ت�ضجيل�وكاالت�جتارية



العدد: 3526 – الخميس 29 أبريل 2021

74
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

KETOROL - ZOVENTA - ONDANSETRON-DRLA- OSETRON-OMEZ INSTA-SPARACID DS.  

 محددة المدة نوع الوكالة 
 

 12434 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

Beximco Pharmaceuticals Ltd 
BANGLADESHI 

17, Dhanmondi R/A, Road No.2, Dhaka, Bangladesh 
كة صيدلية ياري ذ.م.م اسم الوكيل   شر

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

Human Medicines 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

Azmasol - Pantoprazole -  Olopan  
 

 محددة المدة الوكالة نوع 
 

 12435 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

BASF France SAS  
FRENCH 

Office 49 Avenue Gerprges Pompodou 92300 Levallois Perret France 
كه ابراهيم خليل كانو ش.م.ب.م  اسم الوكيل   شر

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

Paints 

التجاري  االسم 
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

R-M 

 محددة المدة نوع الوكالة 
 

 12436 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

Chery Automobile Henan Co,Ltd 
CHINESE 

No 99 SongCheng Road Kafeng City Henan Procince PRC 457000 
كة ج   أم س   اسم الوكيل  الجزيرة للسيارات ذ.م.م شر  

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

Automotive supplies & Accessories 
parts for Cars , Trucks and Buses 

Cars 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

JETOUR 

 محددة المدة نوع الوكالة 
 

 12437 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

Akriti Pharmaceuticals Pvt. Ltd 
INDIAN 

205, Thane MINT, Indiabulls, Near Hyde Park, Beind Hiranandani Meadows, Thane (W), 
400610-Maharashtr 

   اسم الوكيل 
 صيدليه فروغ 

 

 

 

 

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

Human Medicines 

االسم التجاري  
التجارية  والعالمات 

 موضوع الوكالة 
Akriti 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12438 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

Xellia Pharmaceuticals ApS 
DANE 

Dalslandsgade 11, DK-2300 Copenhagen S, Denmark 
   اسم الوكيل 

 صيدليه فروغ 
بيان البضائع موضوع 

 Human Medicines الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

Xellia.  

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12439 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

CEVOMED 
MALTESE 

61, ST. PAUL STREET, 1000 VALLETA, MALTA 
 مؤسسه الحمر التجاريه  اسم الوكيل 
موضوع بيان البضائع 
 الوكالة 

Human Medicines 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

Embesin 
 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12440 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

ALCON PHARMACEUTICALS LTD 
SWISS 

Rue Louis-d' Affry 6,1701 Fribourg,Switzerland 
 صيدلية الجشر  فرع لمؤسسة الجشر   اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

Human Medicines 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

MYDRIACYL 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12441 رقم قيد الوكالة 
اسم الموكل وجنسيته  

 وعنوانه
IPSEN PHARMA SAS (AND ITS AFFILIATES) 

FRENCH 
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بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

Human Medicines 

االسم التجاري  
التجارية  والعالمات 

 موضوع الوكالة 
Akriti 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12438 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

Xellia Pharmaceuticals ApS 
DANE 

Dalslandsgade 11, DK-2300 Copenhagen S, Denmark 
   اسم الوكيل 

 صيدليه فروغ 
بيان البضائع موضوع 

 Human Medicines الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

Xellia.  

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12439 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

CEVOMED 
MALTESE 

61, ST. PAUL STREET, 1000 VALLETA, MALTA 
 مؤسسه الحمر التجاريه  اسم الوكيل 
موضوع بيان البضائع 
 الوكالة 

Human Medicines 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

Embesin 
 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12440 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

ALCON PHARMACEUTICALS LTD 
SWISS 

Rue Louis-d' Affry 6,1701 Fribourg,Switzerland 
 صيدلية الجشر  فرع لمؤسسة الجشر   اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

Human Medicines 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

MYDRIACYL 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12441 رقم قيد الوكالة 
اسم الموكل وجنسيته  

 وعنوانه
IPSEN PHARMA SAS (AND ITS AFFILIATES) 

FRENCH 
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65 QUAI GEORGES GORSE, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE 
كة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل   شر

بيان البضائع موضوع 
 Human Medicines الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

IPSEN 

 المدةمحددة  نوع الوكالة 

 12442 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

Subaru Corporation 
JAPANESE 

Ebisu Subaru Bldg. 1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-8554 
كة ج   أم س  الجزيرة للسيارات ذ.م.م  اسم الوكيل   شر

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

Auto Parts accessories  
Cars 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

Subaru 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12443 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

PROGETTI S.r.l 
ITALAIN 

Strada Del Rondello, 5 10028 Trofarello (TO) Italy 
 مؤسسة بهزاد الطبية  اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

Laboratory equipment 
Medical Equipment 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

PROGETTI 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12444 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

SIGMA-CARE DEVELOPMENT CO., LTD 
TAIWANESE 

NO. 5, DAPUMEIYUANQU 20TH RD., DALIN TOWNSHIP,CHIAYI COUNTY 62248, TAIWAN 
(R.O.C) 

 مؤسسة بهزاد الطبية  اسم الوكيل 
بيان البضائع موضوع 

 الوكالة 
Hospital furniture  

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

SIGMA 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 

 

 

 

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

Human Medicines 

االسم التجاري  
التجارية  والعالمات 

 موضوع الوكالة 
Akriti 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12438 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

Xellia Pharmaceuticals ApS 
DANE 

Dalslandsgade 11, DK-2300 Copenhagen S, Denmark 
   اسم الوكيل 

 صيدليه فروغ 
بيان البضائع موضوع 

 Human Medicines الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

Xellia.  

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12439 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

CEVOMED 
MALTESE 

61, ST. PAUL STREET, 1000 VALLETA, MALTA 
 مؤسسه الحمر التجاريه  اسم الوكيل 
موضوع بيان البضائع 
 الوكالة 

Human Medicines 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

Embesin 
 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12440 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

ALCON PHARMACEUTICALS LTD 
SWISS 

Rue Louis-d' Affry 6,1701 Fribourg,Switzerland 
 صيدلية الجشر  فرع لمؤسسة الجشر   اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

Human Medicines 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

MYDRIACYL 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12441 رقم قيد الوكالة 
اسم الموكل وجنسيته  

 وعنوانه
IPSEN PHARMA SAS (AND ITS AFFILIATES) 

FRENCH 
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 12445 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

CEVOMED 
MALTESE 

61, ST. PAUL STREET, 1000 VALLETA, MALTA 
 مؤسسه الحمر التجاريه  اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 Human Medicines الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
zebinix 

 محددة المدة الوكالة نوع 

 12446 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

Taizhou Zhongneng Motorcycle Co.Ltd 
CHINESE 

Zhenbei Road -Xinqiao Town- Luqiao District -Taizhou City - Zhejiamg Province -China 
 وكاالت روكرزللدراجات النارية  اسم الوكيل 

البضائع موضوع بيان 
 الوكالة 

Motorcycle 
Motorcycle Parts 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Znen 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12447 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

POUND INTERNATIONAL LTD 
BRITISH 

109 BAKER STREET, LONDON, W1U6RP 
كة صيدلية المسقط  ذ.م.م الوكيل اسم   شر

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

perfume 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
STUD 100 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12448 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE S.R.L. (AND ITS AFFILIATES) 
ITALAIN 

OFFICE 1, VIA DEI SETTE SANTI 50131 FLORENCE, ITALY 
كة صيدلية وائل ذ.م.م  اسم الوكيل   شر

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

Human Medicines 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
MENARINI 

 محددة المدة نوع الوكالة 
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 12449 الوكالة رقم قيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

KUWAITI SAUDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. (KSCC) 
KUWAITI 

BLOCK 4 - STREET 103 - SABHAN INSUTRIAL AREA - PO BOX 5512 - SAFAT CODE 13056 - 
KUWAIT 

 صيدليات الخليج ذ.م.م اسم الوكيل 
بيان البضائع موضوع 

 الوكالة 
Human Medicines 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
KSPICO 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12450 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT CO 
SOUTH KOREAN 

75 Yulgok ro, Jongno gu, Seoul, 03058, Republic of Korea 
 أيتابكو للتجارة و قطع الغيار ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Cranes 

Heavy machine  
Truck 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
HYUNDAI 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12451 رقم قيد الوكالة 

الموكل وجنسيته  اسم 
 وعنوانه

JAZEERA PHARMACEUTICALS INDUSTRIES (AND ITS AFFILIATES) 
SAUDI 

RIYADH P.O.BOX: 106229, SAUDI ARABIA 
كة صيدلية وائل ذ.م.م  اسم الوكيل   شر

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

Human Medicines 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
JAZEERA 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12452 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

PHILADELPHIA PHARMACEUTICAL CO. 
JORDANIAN 

AMMAN, AL-MUGABALEEN, AZADI COMPLEX, FIRST FLOOR P.O BOX (276) AMMAN POSTAL 
CODE(11512) 

 صيدليات الخليج ذ.م.م اسم الوكيل 
بيان البضائع موضوع 

 الوكالة 
Human Medicines 
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االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
PHILADELPHIA 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12453 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

 Verisfield Single Member S.A 
 8 Vironos STR , GR 15231 Halandri , Greece 

GREEK 
KADY MARKETING DWC 

EMARATI 
business centre , dubai world central , dubai , pobox 390667 

 صيدلية جرين ذ.م.م  اسم الوكيل 
بيان البضائع موضوع 

 Human Medicines الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Verisfield 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12454 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

DANSYS DRUG STORE L.L.C 
EMARATI 

EMPIRE HEIGHTS, DOWNTOWN BURJ KHALIFA TOWER B, 10TH FLOOR, 10F - B-02 
 صيدليات الخليج ذ.م.م اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 Human Medicines الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
DANSYS 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12455 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

ABENA INTERNATIONAL A/S 
DANE 

Egelund A 35- 6200 Aabenraa Denmark 
 مؤسسة بهزاد الطبية  اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 Medical Supplies AND part الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ABENA 

 غير محددة المدة  نوع الوكالة 

 

 

 

 12449 الوكالة رقم قيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

KUWAITI SAUDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. (KSCC) 
KUWAITI 

BLOCK 4 - STREET 103 - SABHAN INSUTRIAL AREA - PO BOX 5512 - SAFAT CODE 13056 - 
KUWAIT 

 صيدليات الخليج ذ.م.م اسم الوكيل 
بيان البضائع موضوع 

 الوكالة 
Human Medicines 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
KSPICO 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12450 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT CO 
SOUTH KOREAN 

75 Yulgok ro, Jongno gu, Seoul, 03058, Republic of Korea 
 أيتابكو للتجارة و قطع الغيار ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Cranes 

Heavy machine  
Truck 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
HYUNDAI 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12451 رقم قيد الوكالة 

الموكل وجنسيته  اسم 
 وعنوانه

JAZEERA PHARMACEUTICALS INDUSTRIES (AND ITS AFFILIATES) 
SAUDI 

RIYADH P.O.BOX: 106229, SAUDI ARABIA 
كة صيدلية وائل ذ.م.م  اسم الوكيل   شر

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة 

Human Medicines 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
JAZEERA 

 محددة المدة نوع الوكالة 

 12452 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

PHILADELPHIA PHARMACEUTICAL CO. 
JORDANIAN 

AMMAN, AL-MUGABALEEN, AZADI COMPLEX, FIRST FLOOR P.O BOX (276) AMMAN POSTAL 
CODE(11512) 

 صيدليات الخليج ذ.م.م اسم الوكيل 
بيان البضائع موضوع 

 الوكالة 
Human Medicines 
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 12456 رقم قيد الوكالة 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED 
INDIAN 

Off. Ashram Road, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India. 
 صيدليات الخليج ذ.م.م اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 Human Medicines الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
TORRENT PHARMACEUTICALS 

 محددة المدة نوع الوكالة 
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رقم��لدعوى: 2020/20/غرفة

�إعادة��إعالن�مبوعد�ح�ضور�جل�ضة��أمام��لهيئة

�لمدعي: م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي، وكيله المحامي الأ�شتاذ قي�س حاتم الزعبي. 

عنو�نه: مكتب 1601، الطابق 16، بناية 1411، �شارع 4626، مجمع 346، منطقة مرفاأ البحرين 

المالي، مملكة البحرين

�لمدعى�عليه��الأول: بي اإن بي باريبا، وكيلها المحامي الأ�شتاذ ح�شن ر�شي.

عنو�نه: الطابق 18، مبنى 361، �شارع 1705، المنامة 317، مملكة البحرين.

�لمدعى�عليها��لثانية: �شركة الق�شيبي للتجارة والخدمات المحدودة.     

�آخر�عنو�ن�معلوم�لها: �شقة 103، �شارع 3، مبنى 365، المنامة مجمع 316، مملكة البحرين.

�لمدعـــى�عليهـــا��لثالثـــة: الموؤ�ش�شة الم�شرفيـــة العالمية، وكيلها المحامـــي الأ�شتاذ نزار عقيل 

اإدري�س.

عنو�نه: مكتب 104، الطابق العا�شر، مكاتب الخليج الفاخرة، مبنى 15، طريق 3801، الق�شيبية 

338، مملكة البحرين.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليها الثانية املذكورة اأعاله وللمرة الثانية 

مبوعد ح�شور جل�شة اأمام هيئة ت�شوية النزاع بتاريخ 4 مايو 2021 عند ال�شاعة 11:45 �شباًحا، 

واملقرر عقدها مبقر غرفة البحرين لت�شوية املنازعات وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة رقم 

البحرين،  الدبلوما�شية، املنامة، مملكة  الثالث، مبنى 247، �شارع  1704، املنطقة  1، الطابق 

التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة  باإ�شدار   2009 رقم )65( ل�شنة  بالقرار  عماًل  وذلك 

تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم 

بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

     

����������������������مدير��لدعوى

لدى�غرفة��لبحرين�لت�ضوية��ملنازعات

�إعالنات�من�غرفة��لبحرين�لت�ضوية��لمنازعات
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رقم��لدعوى: 2021/13/غرفة

�إعالن�بجدول��ملو�عيد�رقم��2�ملحرر�بتاريخ��21�أبريل�2021

بنك البحرين والكويت، وكيله املحامي الأ�شتاذ املحامي اأحمد عبدالرحمن الذكري.

عنو�نـــه: مكتـــب 54، مبنـــى 419، طريـــق 1705، المنامـــة 317، المنطقـــة الدبلوما�شية، مملكة 

البحرين.

�لمدعى�عليها��الأولى: �شركة جي بي زاخرياد�س اأوفر�شيز  لمتد.

�آخر�عنو�ن�معلوم�لها: �شقة 34، مبنى 2534، طريق 855، مجمع 608، واديان، مملكة البحرين.

�لمدعى�عليه��لثاني: �شتيفانو�س زاخرياد�س.

�آخر�عنو�ن�معلوم�له: منزل 1675، طريق 3738، مجمع 337، المنامة، مملكة البحرين.

�لمدعى�عليه��لثالث: جورجي�س زاخرياد�س.

�آخر�عنو�ن�معلوم�له: �شقة 2، مبنى 35، طريق 73، مجمع 471، اأبو�شيبع، مملكة البحرين.

جدول��ملو�عيد�رقم��2�ملحرر�بتاريخ��21�أبريل�2021

الجتمـــاع الأول بتاريـــخ 7 اأبريـــل 2021 عند ال�شاعة 00:12 ظهًرا والمحـــدد لت�شلم اأطراف   .1

الدعـــوى جـــدول مواعيـــد اإدارة الدعوى واإبـــداء الآراء حوله وبدء الأجـــل لالأطراف لتقديم 

كافة الأمور المتعلقـــة بالدعوى واإثباتها من خالل تقديم مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات 

الإثبات بالإ�شافة لأية طلبات اأخرى.

تاريـــخ 2 مايو 2021 عند ال�شاعـــة 4:00 ع�شًرا هو نهاية الأجل لتقديم اتفاق الأطراف على   .2

اختيار اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع )هذا اأجل ولي�س اجتماعًا(.

الجتماع الثاني بتاريخ 5 مايو 2021 عند ال�شاعة 00:12 ظهًرا، نهاية الأجل لتقديم المدعى   .3

عليهم مذكرة الرد على لئحة الدعوى ونهاية الأجل لرد الدعوى والدفع بعدم قبولها.

الجتمـــاع الثالـــث بتاريخ 19 مايـــو 2021 عند ال�شاعـــة 12:00 ظهًرا، نهايـــة الأجل لتقديم   .4

المدعي الرد على مذكرة المدعى عليهم المقدمة في الجتماع الثاني ونهاية الأجل لتقديم 

ن�س القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع الترجمة.

تاريـــخ 26 مايـــو 2021 عنـــد ال�شاعة 4:00 ع�شًرا هـــو نهاية الأجل لتقديـــم طلبات الإدخال   .5

والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة )هذا اأجل ولي�س اجتماعًا(.

الجتماع الرابع بتاريخ 2 يونيو 2021 عند ال�شاعة 12:00 ظهًرا، نهاية الأجل لتقديم المدعى   .6

عليهم الرد على مذكرة المدعي المقدمة في الجتماع الثالث، ونهاية الأجل لتقديم مذكرات 
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الرد حول كافة طلبات الإدخال والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة )اإن وجدت(، ونهاية 

الأجل لتقديم تقارير الخبراء وجميع الم�شتندات.

الجتماع الخام�س بتاريخ 9 يونيو 2021 عند ال�شاعة 12:00 ظهًرا، نهاية الأجل لتقديم كافة   .7

طلبـــات اإجراءات الإثبات، ونهاية الأجـــل لتقديم مذكرات الرد حول تقارير الخبراء وجميع 

الم�شتندات.

الجتمـــاع ال�شاد�س بتاريخ 16 يونيـــو 2021 عند ال�شاعة 12:00 ظهـــًرا، نهاية الأجل لتبادل   .8

مذكرات الرد حول كافة طلبات اإجراءات الإثبات، ولإعالن الأطراف بموعد الجل�شة الأولى 

اأمام الهيئة.

اأعاله بجدول  املذكورين  املنازعات )الغرفة( للمدعى عليهم  لت�شوية  البحرين  تعلن غرفة 

الغرفة  واملقرر عقدها مبقر  اأبريل 2021  بتاريخ 21  املحرر  الدعوى  اإدارة  اجتماعات  مواعيد 

وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة رقم 2، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة 

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

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

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

�� � � �

��مدير��لدعوى� �

لدى�غرفة��لبحرين�لت�ضوية��ملنازعات

 



العدد: 3526 – الخميس 29 أبريل 2021

84

وز�رة��ل�ضناعة�و�لتجارة�و�ل�ضياحة

�إعالنات��إد�رة��لت�ضجيل

�إعالن�رقم�)429(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

 

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

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  المباني(،  ا�شم )نكتل ل�شيانة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  حاجي ح�شن، مالك 

ذات  �شركة  اإلى  البناء(  لمواد  )الناظر  با�شم  والم�شجل  الموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبا   ،60374-4

 AL NADHIR AL م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة الناظر المتميزة لمواد البناء ذ.م.م

MOTAMYAZA BUILDING MATERIALS W.L.L(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل 

با�شم كل من: محمد عبداهلل ح�شين حاجي ح�شن، كابريكاتيل ب�شير، ب�شاز ب�شير.

�إعالن�رقم�)430(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

 

محمد  عبده  نعيم  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الجغيني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شرق الخليج للخ�شار والفواكه(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

142784، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري 

وت�شجل  بحريني،  دينار  500 )خم�شمائة(  مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  والفواكه  للخ�شار  الخليج  �شرق  )�شركة 

با�شم كل من: نعيم عبده محمد الجغيني، وعبد الرحمن محمد حمدى عبدالرحمن محمد على. 

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.  

�إعالن�رقم�)431(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ يا�شر الفاتح اإبراهيم 
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وهبي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الفاتح لتعبئة مواقد الغاز(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 30716، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة 

الفاتح لتعبئة مواقد الغاز ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

 .SYEM NISAR من: وليد مختار مختار اأحمد عطا محمد خان، 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.  

�إعالن�رقم�)432(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ علي محمد حمد الوزان، 

مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الوزان لو�شاطه التاأمين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 23784-2، طالبًا 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير 

)خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: علي محمد حمد الوزان، فوزية اأحمد اأحمد البدوي، محمد 

علي محمد حمد الوزان، اأحمد علي محمد حمد الوزان.

  

�إعالن�رقم�)433(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

�إىل��ضركة�ت�ضامن

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شالون بيرد كي كي دي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-126223، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار 

 VENU REVUPALLI، NELUM SHAHZADI، FATIMA AFZAL AHMED كل من:  با�شم  وت�شجل  بحريني، 

.DHARWADKAR، RIZWANA MOHAMED EKBAL SHAIKH، JAYANTHA RAO INJETI

 

�إعالن�رقم�)434(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية�

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

 

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

الم�شجلة  والبهارات(،  للمخلالت  المحرق  ا�شم )م�شنع  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  ال�شيراوي، مالك  محمد 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،37849 رقم  القيد  بموجب 
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محدودة ا�شمها التجاري )�شركة م�شنع المحرق للمخلالت والبهارات ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

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.  

�إعالن�رقم�)435(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية��

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة�

ناجي  علي  عي�شى  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الرقيمي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإبن حميدو للماأكولت البحرية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة  93197، طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )اإبن حميدو للماأكولت البحرية(، 

ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ 

قثم عبداهلل اأحمد اإ�شماعيل. 

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.  

�إعالن�رقم�)436(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ت�ضامن

�إىل�موؤ�ض�ضة�فردية

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي 

القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 481، طالبين  الم�شجلة بموجب  العرادى(،  )اأبناء عبداهلل �شالح  ا�شم  تحمل 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم ال�شيد/ باقر عبداهلل �شالح العرادي، ومبا�شرته متابعة 

اإجراءات التحويل.

�إعالن�رقم�)437(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل��ضركة�م�ضاهمة�مقفلة�)ذ�ت�ر�أ�ضمال��أجنبي(

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئوليه�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة  باأنه قد تقدم اإليها موؤ�ش�شو �شركة )األاليد مديكال 

القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،11701 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  اأجنبي(،  راأ�شمال  ذات  مقفلة/  �س.م.ب 

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

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ال�شركة ال�شعودية للرعاية الطبية، ومحمد م�شاعد �شيف ال�شيف.
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�إعالن�رقم�)438(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

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

اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شتار لين للنجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم52517 ، طالبًا 

تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،500 )األف 

 KULDIP SINGH BALWANT ،وخم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإبراهيم علي محمد اأحمد

.SINGH، KULDIP RAJ

�إعالن�رقم�)439(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

�إىل�موؤ�ض�ضة�فردية

  

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )عد�شة البحرين الحترافية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 91091، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم �شارة جالل ح�شن علي 

العالي. 

�إعالن�رقم�)440(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

لفرع�ب�ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة�قائمة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شادة فاندمنتال لال�شت�شارات، 

بموجب التخويل من اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مختبرات ماغنيوم ال�شناعية 

الم�شئولية  ذات  بال�شركة  فرع  اإلى  ال�شركة  تحويل  طالبين   ،1-71762 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(، 

وبراأ�شمال   ،1-32556 قيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  بال�شفن  العناية  لخدمات  )ماغنوم  الم�شماة  المحدودة 

مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، والمملوكة لل�شيد/ طارق عبداهلل خالد اأحمد المحرقي.  

�إعالن�رقم�)441(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ت�ضامن�

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة�

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي 
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تحمل ا�شم )الواحة لقطع غيار ال�شيارات/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 35764 الفرع 3، طالبين تغيير 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل 

اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ عبدالعزيز عبدالواحد جا�شم قراطه.  

�إعالن�رقم�)442(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

�إىل��ضركة�ت�ضامن

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ليف واي �شيرفي�شيز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-113006، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار 

.SHAJI SUKUMARAN، MARY VARUGHESE :بحريني، وت�شجل با�شم كل من

�إعالن�رقم�)443(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ �شائقة تب�شم خادم 

غوري ركن الدين، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مفرو�شات البيت الفخم(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 140049، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شائقة تب�شم خادم غوري ركن الدين، وال�شيخ محمد 

بن حمد بن عبداهلل بن اإبراهيم اآل خليفة.

�إعالن�رقم�)444(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

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

ال�شيد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيدلية َتداوي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 91609، طالبة 

 2،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

)األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شمية ح�شن محمد ال�شيد، ومحمود ال�شحات محمد رزق �شليمان، 

وح�شام محمد ال�شيد ق�شطة.
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�إعالن�رقم�)445(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ جميل �شلمان اإبراهيم 

�شلمان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الجنوبي للتجارة والمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  143316، طالبًا 

مقداره 200 )مائتين( ديناربحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

�إعالن�رقم�)446(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ت�ضامن

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها فوزية جعفر زينل فيوزات، 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  وال�شاعات(،  للمجوهرات  )الطارق  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاحبة 

54648-9، طالبة تحويل الفرع التا�شع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 

 .TARIQ MAHMOODخم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فوزية جعفر زينل فيوزات، و(

 

�إعالن�رقم�)447(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل��فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

 

اأكبر مال قا�شم لل  اإليها ال�شيد/  باأنه قد تقدم  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  تعلن 

محمد كل محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالومي لمقاولت التنظيف(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 105274، طالبا تحويل الفرع الثامن من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )�شالومي لمقاولت التنظيف( اإلى �شركة 

وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  التنظيف  لمقاولت  �شالومي  )�شركة  التجاري  ا�شمها  بذاتها  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات 

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

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. 

�إعالن�رقم�)448(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية�

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة�

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ نورة محمد اأحمد 
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القيد  الم�شجلة بموجب  ال�شيارات(،  لبيع غيار  ا�شم )اليقين  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  النعيمي مالكة  علي 

رقم 12342، طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )اليقين لبيع غيار ال�شيارات( اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة 

نف�شها.  

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.  

�إعالن�رقم�)449(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

�إىل��ضركة�ت�ضامن

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بونتيفل ملتيبليك�س لحلول التدقيق وال�شت�شارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 

وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،1-126244 رقم  القيد 

 BABY SHEHINSHA KUZHICHAKANDATHIL، :مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

.PUTHIYAPURAYIL،SELVAN DHARMARAJ

�إعالن�رقم�)450(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ نعيمة ياقوت علي 

ب�شير، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عمران فود �شتوف(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 46073، طالبة 

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

     .KERANTAKATH HAMZA ZUBAIRاألف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: نعيمة ياقوت علي ب�شير، و(

�إعالن�رقم�)451(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/  منى عادل مهدي 

اأحمد مهدي الم�شيمع، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإم لين بوتيك(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

129923، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري 

)�شركة اإم لين بوتيك ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.  
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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. 

�إعالن�رقم�)452(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

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

اأحمد �شم�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مخازن الخليج التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

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

ورائد  �شم�س،  بن  عبداهلل  محمد  نبيل  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحرينيًا،  دينارًا  وثالثون(  و�شتة  )ثالثمائة   336

محمد عبداهلل بن �شم�س، ومي�شون محمد عبداهلل بن �شم�س، وندى محمد عبداهلل بن �شم�س، واأني�شة بنت عباهلل 

الدروي�س فخرو. 

�إعالن�رقم�)453(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية��

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة�

 

اإليها ال�شيخة ح�شه بنت خليفة  تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 

بن حمد اآل خليفة، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بيوتي كورنر �شنتر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

ذات  �شركة  اإلى  لالألبان(  المروج  )م�شنع  با�شم  والم�شجل  الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبة   ،71127

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

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.  

�إعالن�رقم�)454(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية��

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة�

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ اأف�شاه محمود علي 

�شكيل نور محمد عي�شى، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم �شيراز(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  �شيراز(  )مطعم  با�شم  الم�شجل  الموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبة   ،125345

محدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة �شمازيال كافيه(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، 

 .SABEEQA WAQAS WAQAS QADIوت�شجل با�شم كل من: اأف�شاه محمود علي �شكيل نور محمد عي�شى، و
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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.  

�إعالن�رقم�)455(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرعني�من��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

�إىل�موؤ�ض�ضة�فردية

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ال�شيد جعفر ال�شيد يو�شف ال�شيد محفوظ التجارية(، الم�شجلة بموجب 

با�شم  الم�شجل  والعا�شر  العميد(  )مطعم  با�شم  الم�شجل  ال�شاد�س  الفرعين  تحويل  طالبين   ،8245 رقم  القيد 

)خباز العميد ذ.م.م(، اإلى موؤ�ش�شة فردية قائمة بذاتها، وت�شجل با�شم ال�شيد/ م�شطفى جعفر يو�شف محفوظ، 

وتعيين ال�شادة/ تر�شت للتدقيق وال�شت�شارات بمتابعة اإجراءات التحويل.

�إعالن�رقم�)456(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فروع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

�إىل��ضركة�ذ�ت�م�ضئولية�حمدودة

خانم  ر�شية  ال�شيدة/  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

عبدالعظيم عبدالعليم خان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز ق�شر مرحبا التجاري(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 52910، طالبة تحويل الفروع الأول والثاني والخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ر�شية 

 MOHAMMED ALTHAF MUSBA، MOHAMMED AKEEF MUSBA، خان،  عبدالعليم  عبدالعظيم  خانم 
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