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 �أمر ملكي رقم )22( ل�ضنة 2021

�ضي �ملوؤ�ض�ضة �لوطنية حلقوق �لإن�ضان بتعيني �أع�ضاء جمل�س مفوَّ

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء   2014 ل�شنة   )26( رقم  القانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2016،

وعلى الأمر امللكي رقم )17( ل�شنة 2017 بتحديد �شوابط تعيني اأع�شاء جمل�س املفوَّ�شني 

يف املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان،

�شي املوؤ�ش�شة الوطنية  وعلى الأمر امللكي رقم )23( ل�شنة 2017 بتعيني اأع�شاء جمل�س مفوَّ

حلقوق الإن�شان،

�شي املوؤ�ش�شة الوطنية  وعلى الأمر امللكي رقم )36( ل�شنة 2019 بتعيني اأع�شاء جمل�س مفوَّ

حلقوق الإن�شان، 

وبناًء على امل�شاورات مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين ذات العالقة،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

�شي املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، ُكـلٌّ من: ـن ع�شوًا يف جمل�س مفوَّ ُيـعيَّ

�أوًل: �لأع�ضاء �لمتفرغين:

1. خالد عبدالعزيز ال�شاعر.

2. الدكتورة فوزية �شعيد ال�شالح.

3. الدكتور مال اهلل جعفر الحمادي.

4. علي اأحمد الدرازي.

ثانياً: �لأع�ضاء غير �لمتفرغين:

1. الدكتور بدر محمد عادل.

2. دينا عبدالرحمن اللِّظي.

3. رو�شة �شلمان مح�شن العرادي.

4. الدكتورة حورية عبا�س الديري.

5. دانيال مارك هارون كوهين.

ثالثاً: �أع�ضاء من �ل�ضلطة �لت�ضريعية:

1. هالة رمزي فايز قري�شة.

لُّوم. 2. اأحمد �شباح ال�شَّ
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 وتكون مدة ع�شويتهم اأربع �شنوات قابلة للتجديد.

�ملادة �لثانية

ُ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: 27 رم�شان 1442هـ

الموافـق: 9 مــــــايـــــو 2021م
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 تعميم

 ب�ضاأن عطلة عيد �لفطر �ملبارك

لعام 1442هـ

ل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة  مبنا�شبة عيد الفطر املبارك لعام 1442هـ تعطَّ

عنه  فيعوَّ�س  ر�شمية،  يوم عطلة  العيد  اأيام  اأحد  �شادف  واإذا  له،  التاليني  واليومني  العيد  يوم 

بتمديد العطلة يومًا اآخر.

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�ضلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 رم�شان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 10 مـايـــــــو 2021م
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وز�رة �لعدل و�ل�ضئون �لإ�ضالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )45( ل�ضنة 2021 

 ب�ضاأن تخويل بع�س موظفي هيئة تنظيم �ضوق �لعمل

ـْبـط �لق�ضائي �ضفة ماأموري �ل�ضَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

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

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

 وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته،

اإدارة هيئة تنظيم   وبناًء على التفاق مع وزير العمل والتنمية الجتماعية، رئي�س جمل�س 

�شوق العمل،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ـْبـط الق�شائي  ل موظفو هيئة تنظيم �شوق العمل التالية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شَّ يخوَّ

بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم، باملخالفة لأحكام القانون رقم )19( ل�شنة 

2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

1- ر�شا مجدي رم�شان.

2- عبدالر�شا محمد �شرحان.

3- قا�شم خليل اإبراهيم.

4- عبداهلل جمال مبارك.

5- فاطمة محمد اليحيى.

ود. 6- مريم خمي�س خليفة بوَحـدُّ

7- زينب ال�شيد اإ�شماعيل محمد.

8- عبدالعزيز اإبراهيم اأبوبكر علي محمد.

9- �شعود عادل محمد الدو�شري.

10- عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن باقر.

11- اأبرار خالد غلوم محمد العمادي.

12- منى محمد محمد عمر.

13- ريم يا�شر خليل اإبراهيم تلفت.
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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 �لإ�ضالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 13 رم�شـــــــان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 25 اأبـــريـــــــــل 2021م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )28( ل�ضنة 2021

 ب�ضاأن �إلغاء ترخي�س مركز �إبد�ع هوب للتدريب

)موؤ�ض�ضة تدريبية خا�ضة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

للتدريب  اإبداع هوب  باإن�شاء مركز  الرتخي�س  ب�شاأن  ل�شنة 2016  القرار رقم )54(  وعلى 

)موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(،

وعلى ا�شتمارة طلب اإلغاء الرتخي�س رقم )A-9( املوؤرخة يف 25 فرباير 2021،

قرر �لآتي:

مادة )1(

الإبداع  ملتقى  �شركة  لل�شادة/   2016 ل�شنة   )54( رقم  بالقرار  ال�شادر  الرتخي�س  ُيـلغى 

اإبداع  مركز  با�شم  رقم )2-89171(  التجاري حتت  ال�شجل  ـد يف  واملقيَّ ذ.م.م،  لال�شت�شارات 

.IBDAA HUB TRAINING CENTER هوب للتدريب

مادة )2(

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

الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 22 رم�شان 1442هـ

الـمــــوافــــــــق: 4 مـــــــايـــــو 2021م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )29( ل�ضنة 2021

 ب�ضاأن تعديل ن�ضاط مركز يوين للتدريب

)موؤ�ض�ضة تدريبية خا�ضة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2020 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز يوين للتدريب،

وعلى قرار اللجنة امل�شرتكة يف جل�شتها رقم )185( املنعقدة بتاريخ 2021/04/28،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ـدة حتت �شجل  ـ�س لل�شادة/ �شركة ال�شيد كاظم الدرازي واأولده �س.م.ب مقفلة املقيَّ ُيـرخَّ

جتاري رقم )2111/20(، يف تقدمي الن�شاطني الآتيني:

1- التدريب الإداري والتجاري.

2- التدريب المهني والتقني.

ـ�س لهم تعديل ال�شجل التجاري ِوْفـقًا لذلك. وُيـرخَّ

مادة )2(

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

الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 23 رم�شان 1442هـ

الـمــــوافــــــــق: 5 مـــــــايـــــو 2021م
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وز�رة �ل�ضحة

 قر�ر رقم )54( ل�ضنة 2021

 بتعديل بع�س �ل�ضرت�طات �ل�ضحية �ملر�فقة للقر�ر رقم )51( ل�ضنة 2020

 ب�ضاأن �ل�ضرت�طات �ل�ضحية �لو�جب تطبيقها يف �ملطاعم و�ملقاهي لحتو�ء

)COVID-19( ومْنع �نت�ضار فريو�س كورونا �مل�ضتجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،

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

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

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س البند )1( من الفقرة )ثالثًا( من ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف 

املطاعم واملقاهي لحتـواء ومْنـع انت�شار فريو�س كورونـا امل�شتجد )COVID-19( املرافقة للقرار 

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

لحتـواء ومْنـع انت�شار فريو�س كورونـا امل�شتجد )COVID-19(، الن�س الآتي:

"1- يجـــب اأن تكـــون هناك م�شـــافة مترين بين حافـــة كل طاولة والأخرى فـــي جميع التجاهات 
الأربعة، وبحد اأق�شى )6( عمالء على الطاولة الواحدة في الأماكن الخارجية."

�ملادة �لثانية

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

تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.          

وزير �ل�ضحة

فائقة بنت �ضعيد �ل�ضالح

�شدر بتاريخ: 29 رم�شان 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 11 مايـــــــــو 2021م 
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وز�رة �ل�ضحة

قر�ر رقم )55( ل�ضنة 2021

 بتعديل بع�س �ل�ضرت�طات �ل�ضحية �ملر�فقة للقر�ر رقم )44( ل�ضنة 2021

 ب�ضاأن �ل�ضرت�طات �ل�ضحية �لو�جب تطبيقها يف حمال �لتدليك )�مل�ضاج(

)COVID-19( لحتـو�ء ومْنـع �نت�ضار فريو�س كورونـا �مل�ضتجد 

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،

 وعلى القرار رقم )44( ل�شنة 2021 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف حمال 

 ،)COVID-19( لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )التدليك )امل�شاج

ي لفريو�س الكورونا امل�شتجد، وعلى تو�شيات الفريق الوطني للت�شدِّ

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـ�شاف بند جديد برقم )9( اإىل الفقرة )اأوًل( من ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها 

 )COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنـع  لحتواء  )امل�شاج(  التدليك  حمال  يف 

املرافقة للقرار رقم )44( ل�شنة 2021 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف حمال 

التدليك )امل�شاج( لحتواء ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، ن�شه الآتي:

ـام في جميع الأوقـــات، مع اإمكانية نزْعِـها  ـد بارتداء الكمَّ "9- يجـــب علـــى متلقِّـي الخدمـــة التقيُّ
ـي الخدمة."  عند الحاجة لذلك اأثناء تلقِّ

�ملادة �لثانية 

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

تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.          

وزير �ل�ضحة

فائقة بنت �ضعيد �ل�ضالح

�شدر بتاريخ: 29 رم�شان 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 11 مايـــــــــو 2021م 
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وز�رة �ل�ضحة

 قر�ر رقم )56( ل�ضنة 2021

 بتعديل بع�س �ل�ضرت�طات �ل�ضحية �ملر�فقة للقر�ر رقم )68( ل�ضنة 2020

 ب�ضاأن �ل�ضرت�طات �ل�ضحية �لو�جب تطبيقها على �ملطاعم و�ملقاهي �لتي تقدم

)COVID-19( ل�ضي�ضة لحتـو�ء ومْنـع �نت�ضار فريو�س كورونـا �مل�ضتجد�

وزير ال�شحة:

الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )68( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

تطبيقها على املطاعم واملقاهي التي تقدم ال�شي�شة لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد 

)COVID-19(، وتعديالته،  

وعلى القرار رقم )33( ل�شنة 2021 بتعديل بع�س ال�شرتاطات ال�شحية الواجب توفرها 

يف املن�شاآت لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، املعدل بالقرار رقم 

)53( ل�شنة 2021، 

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2021 باعتماد الوثائق وال�شهادات ال�شادرة من خارج مملكة 

،)COVID-19( البحرين لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُي�شتبدل بن�شي البندين )1( و)12( من الفقرة )اأوًل( من ال�شرتاطات ال�شحية الواجب 

تطبيقها على املطاعم واملقاهي التي تقدم ال�شي�شة لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد 

الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن  ل�شنة 2020  رقم )68(  للقرار  املرافقة   )COVID-19(

تطبيقها على املطاعم واملقاهي التي تقدم ال�شي�شة لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد 

)COVID-19(، الن�شان الآتيان:

فقرة )�أوًل( بند )1(:

األ  على  للمدخنني  املخ�ش�شة  للمحل  املغلقة  الداخلية  املنطقة  يف  ال�شي�شة  بتقدمي  ي�شمح 

يتجاوز عدد العمالء 50% من الطاقة ال�شتيعابية لهذه املنطقة.

فقرة )�أوًل( بند )12(:

الجتاهات  جميع  يف  والأخرى  طاولة  كل  حافة  بني  مرتين  م�شافة  هناك  تكون  اأن  يجب 

الأربعة، وبحد اأق�شى )6( عمالء على الطاولة الواحدة يف الأماكن اخلارجية.
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�ملادة �لثانية

ُي�شاف بندان جديدان برقمي )17( و)18( اإىل الفقرة )اأوًل( من ال�شرتاطات ال�شحية 

الواجب تطبيقها على املطاعم واملقاهي التي تقدم ال�شي�شة لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا 

امل�شتجد )COVID-19( املرافقة للقرار رقم )68( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية 

الواجب تطبيقها على املطاعم واملقاهي التي تقدم ال�شي�شة لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا 

امل�شتجد )COVID-19(، ن�شاهما الآتيان:

على  ال�شي�شة  يقدم  الذي  املقهى  اأو  املطعم  داخل  يف  اخلدمة  تقت�شر  اأن  يجب   -17“
احلا�شلني على التطعيم �شد فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( اأو املتعافني منه، ويكون 

الإثبات باإبراز الوثيقة الدالة على ذلك، اأو من خالل تطبيق جمتمع واعي “BeAware” اأو غريه 

من التطبيقات املعتمدة.”

18- يجب على جميع العمالء ارتداء الكمامات اأثناء الدخول واأثناء الخروج من واإلى المطعم اأو 

المقهى، ول ي�شمح بدخول من ل يلتزمون بهذا ال�شرط.” 

�ملادة �لثالثة

ُيلغى البند )15( من الفقرة )اأوًل( من ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها على املطاعم 

 )COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومنع  لحتواء  ال�شي�شة  تقدم  التي  واملقاهي 

املرافقة للقرار رقم )68( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها على املطاعم 

.)COVID-19( واملقاهي التي تقدم ال�شي�شة لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

�ملادة �لر�بعة

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

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.          

وزير �ل�ضحة

فائقة بنت �ضعيد �ل�ضالح

�شدر بتاريخ: 30 رم�شان 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 12 مايـــــــــو 2021م 
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة

�إعالنات �إد�رة �لت�ضجيل

�إعالن رقم )469( 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/ عرفات اأحمد مكي علي 

ح�شن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اآرت لينك للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 142352، 

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

اأحمد مكي  الدو�شري، وعرفات  با�شم كل من: تركي عبدالرحمن عيد   وت�شجل  1،000  )األف( دينار بحريني، 

علي ح�شن. 

�إعالن رقم )470( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

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

ح�شن محمود، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تارة للخياطة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 10651، 

طالبة تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )بيكابو كدز( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد م�شطفى علي محمد ال�شيد، 

.GEORGIA MICHELLE WILLIAMSو

�إعالن رقم )471( 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/ طارق عبداهلل اإبراهيم 

ح�شين  �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم 105881، طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة 
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مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  اإلى  الماأكولت(  لتعبئة  )اأفن  با�شم  والم�شجل 

 THATTAN TAVADA 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: طارق عبداهلل اإبراهيم ح�شين، و

.AYAPPALLI EBRAHIM KUTTYو ،BASHEER

�إعالن رقم )472( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

ال�شيد  فاطمة  ال�شيدة/  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شجلة  �شويكت(،  )مطعم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاحبة  الها�شمي،  �شالح  محمد  عبدالرحمن 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  بموجب القيد رقم 19478-3، طالبة تغيير 

ال�شيد عبدالرحمن  محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فاطمة 

 NITHIN و ، JAYAKUMAR SHETTY و ،BARAKALA JAGANNATH SHETTY محمد �شالح الها�شمي، و

 .SHETTY

  

�إعالن رقم )473( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

لفرع ب�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة قائمة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها فاطمة علي عبداهلل �شالح 

مو�شى الحايكي ، �شاحبة الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم 90491-2، طالبة تحويل الفرع الثاني من 

الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )اأرابيان �شيد فور كوفررينق �شوليو�شنز( اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة 

القائمة التي تحمل ا�شم )اإيه زد األومنيوم اآند �شتيل كومباني ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 140254.

�إعالن رقم )474( 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/  اإبراهيم علي محمد 

اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )رمزانا جاليري(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 52517، طالبًا 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلــى  والمرايا(  للزجاج  )بالتنيوم  با�شم  والم�شجل  الموؤ�ش�شة  من  العا�شر  الفرع  تحويل 

 MUNEER ال�شيد/  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  2،000 )األفين(  مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة 

. MAPPILAKUTTY
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�إعالن رقم )475( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرعني 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/ عبدالعزيز عبدالواحد 

جا�شم قراطه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ميكال للخدمات المحا�شبية(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم  ال�شجل  بموجب  الزعيم(  )كــراج  با�شم  الم�شجل  الموؤ�ش�شة  من  الثالث  الفرع  تحويل  طالبًا   ،89328 رقم 

ال�شجل رقم 16-40324  ال�شيارات( بموجب  با�شم )الزعيم لخدمة  الم�شجل  40324-3، والفرع رقم 16 منها 

وت�شجل  بحريني،  دينار  وبراأ�شمال مقداره 5،00 )خم�شمائة(  بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  �شركة ذات  اإلى 

 MUHAMMED با�شم كل من: عبدالعزيز عبدالواحد جا�شم قراطه، وعبداهلل زايد اإبراهيم الزايد الجالهمه، و

      .IDRIS CHOWDHURY

  

�إعالن )476( 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/ عبدالعزيز عبدالواحد 

جا�شم قراطه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإكزوز الجزيرة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 40324، 

مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من   17 رقم  الفرع  تحويل  طالبا 

 MOHAMMED 5،00 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبدالعزيز عبدالواحد جا�شم قراطه، و

ARIFUL ISLAM MOHAMMED ANU MIA ، وعبداهلل زايد اإبراهيم الزايد الجالهمه.   

          

�إعالن رقم )477( 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/ عبدالعزيز عبدالواحد 

جا�شم قراطه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة الزعيم للتكييف(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال  الموؤ�ش�شة  الفرع رقم 15 من  40324، طالبًا تحويل 

مقداره 5،00 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبدالعزيز عبدالواحد جا�شم قراطه، وعبداهلل 

     . MOHAMMED SHAH NEWAZ MOHAMMED ABU JAPARزايد اإبراهيم الزايد الجالهمه، و
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�إعالن رقم )478( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

اإليها ال�شيدة/ مريم غلوم ر�شا  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت  تعلن 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  والتجارة(،  للمقاولت  )جزيال  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  قا�شم، 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،52665

 .BINOJ MATHEWمقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مريم غلوم ر�شا قا�شم، و

�إعالن رقم )479( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

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

الم�شجلة  والمرايا(،  للزجاج  اإيزما  )ق�شر  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شاعاتي،  عبدالح�شين 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة  بموجب القيد رقم 91228، طالبا تحويل الفرع رقم 11 من الموؤ�ش�شة 

.SHAH NAVAJ :بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم

 

�إعالن رقم )480( ل�ضنة 2021

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

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة قائمة بذ�تها

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  لالألمنيوم  لين  دايموند  )م�شنع  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية 

137353، طالبين تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة الم�شجل با�شم )دايموند لين لالألمنيوم ذ.م.م( اإلى �شركة 

ت�شامن قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة دايموند ليف لالألمنيوم ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( 

و  ،REHANA FATIMA SYEDA و   ،  MOHAMMED MOIZUDDINو من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني  دينار 

.SAYEEDA BEGUM و ، MOHAMMED SHAFIUDDIN

�إعالن رقم )481( 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/ عبدالعزيز عبدالواحد 
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جا�شم قراطه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإكزوز الجزيرة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 40324، 

ذات  �شركة  اإلى  ال�شيارات(  لتلميع  الجزيرة  )مركز  با�شم  والم�شجل  الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع  تحويل   طالبا 

وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  ال�شيارات   لتلميع  الجزيرة  مركز  )�شركة  التجاري  ا�شمها  بذاتها  قائمة  محدودة  م�شئولية 

الجالهمه،  الزايد  ابراهيم  زايد  عبداهلل  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  5،00 )خم�شمائة(  مقداره 

   .  MUSTHAFA THEKKUMKARA VALAPPILوعبدالعزيز عبدالواحد جا�شم قراطه، 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 )482( 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/ عبدالعزيز عبدالواحد 

جا�شم قراطه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإكزوز الجزيرة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 40324، 

ذات  �شركة  اإلى  الفنية(  للخدمات  البركة  )عالم  با�شم  والم�شجل  الموؤ�ش�شة  من   12 رقم  الفرع  تحويل  طالبا 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة عالم البركة للخدمات الفنية ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 

الزايد الجالهمه، وعبدالعزيز  ابراهيم  با�شم كل من:عبداهلل زايد  5،00 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل 

   .MUSTHAFA THEKKUMKARA VALAPPILعبدالواحد جا�شم قراطه، 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 )483( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن �لتنازل عن فرع من موؤ�ض�ضة فردية

وحتويله �إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

محمد الحمر،  مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة و�شال لل�شياغة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

11986، معلنًا عن تنازله عن  الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )ور�شة و�شال لل�شياغة الفنية(، وطالبًا 

وت�شجل  بحريني،  دينار   100،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  تحويله 

.PRIYANK KIRITKUMAR DHANAK :با�شم

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.
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�إعالن رقم )484( 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/ محمد �شعيد �شلمان، 

مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيد محمد �شعيد �شلمان(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 28781، طالبًا 

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

 AVINASH MOOTOLIKANDY و  �شلمان،  �شعيد  محمد  �شيد  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األــف( 

.VINOD

 

�إعالن رقم )485( 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/ ح�شين خمي�س محمد 

علي يو�شف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ا�شتراحة وبركة العاللي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،85366

وقدره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.    

 �إعالن رقم )489( 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 مطرة ح�شين اأحمد حماده، 

الموؤ�ش�شة  من   16 رقم  الفرع  تحويل  طالبة   ،28004 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاحبة 

والم�شجل با�شم )ترا�شت ن�شت للمقاولت( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( 

.MANUPRASAD KIZHAKKEDATHدينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مطرة ح�شين اأحمد حماده، و
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��ضتدر�ك

ورد يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )3528( ال�شادر بتاريخ 6 مايو 2021 خطاأ مادي يف 

كل من البندين )2( ، )3( من املادة الأوىل من القرار رقم )43( ل�شنة 2021 باعتماد الوثائق 

وال�شهادات ال�شادرة من خارج مملكة البحرين لحتواء ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد          

)COVID-19(، وال�شحيح كما يلي: 

الح�شن )دولة الإمارات العربية المتحدة(.  تطبيق   -2"
3- تطبيق مناعة )دولة الكويت(." 

لذا لزم التنويه.

��ضتدر�ك

ورد يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )3528( ال�شادر بتاريخ 6 مايو 2021 خطاأ مادي بن�س 

الفقرة الأوىل من )اإجراءات الدخول( الواردة يف ال�شفحة رقم )1( من الدليل الإر�شادي  لعودة 

لعودة اجلماهري  الإر�شادي  الدليل  باعتماد  ل�شنة 2021  للقرار رقم )46(  املرافق  اجلماهري، 

لحتواء ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد)COVID-19(، وال�شحيح كما يلي:

"يقت�شر دخول املن�شاآت الريا�شية على احلا�شلني على التطعيم �شد فريو�س كورونا امل�شتجد 
يكون  اأن  على  �شنة،   18 عن  اأعمارهم  تقل  ممن  والأطفال  منه،  املتعافني  اأو   )COVID-19(

الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن 12 �شنة ب�شحبة �شخ�س بالغ من احلا�شلني على التطعيم �شد 

الة  فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( اأو املتعافني منه، ويكون الإثبات باإبراز الوثيقة الدَّ

على ذلك، اأو من خالل تطبيق جمتمع واعي )BeAware( اأو غريه من التطبيقات املعتَمـدة."

لذا لزم التنويه.


