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�اأمر�ملكي�رقم�)24(�ل�ضنة�2021

بتعيني�ع�ضو�جديد�يف�جمل�س�الأوقاف�اجلعفرية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

واإدارتيهما وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )32( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل جمل�شي الأوقاف ال�شنية واجلعفرية،

وبناء على عر�س وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

اأمرنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

الع�شو  من  بدًل  اجلعفرية  الأوقاف  مبجل�س  ع�شوًا  العلوان  من�شور  في�شل  ال�شيد  ُيعني 

عبداجلليل عبداهلل العويناتي، وتكون مدة ع�شويته لنهاية مدة الت�شكيل احلايل.

املادة�الثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�ضى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 14 �شوال 1442هـ

الموافق: 26 مـــايو 2021م
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�مر�ضوم�رقم�)69(�ل�ضنة�2021

بتعيني�ع�ضو�يف�املجل�س�الأعلى�لل�ضحة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ُيعني الدكتور ري�شان حمود البدران ع�شوًا يف املجل�س الأعلى لل�شحة.

املادة�الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�ضى�اآل�خليفة

نائب�رئي�س�جمل�س�الوزراء

حممد�بن�مبارك�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 12 �شوال 1442هـ 

الموافق: 24 مايو 2021م
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وزارة�العدل�وال�ضئون�الإ�ضالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)44(�ل�ضنة�2021

�باعتماد�ِخْدمات�اإلكرتونية

رات�والطلبات�الق�ضائية لتقدمي�اللوائح�وامل�ضتندات�واملذكِّ

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 الأخ�س املادتني )7( مكرًرا، و)62( مكرًرا منه،

ال�شرعية،  املحاكم  اأمام  الإجراءات  ب�شاأن  ل�شنة 1986  رقم )26(  بقانون  املر�شوم  وعلى   

وتعديالته،

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

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

1996، وتعديالته،

 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،

واحلكومة  املعلومات  هيئة  وتنظيم  تبعية  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )57( رقم  املر�شوم  وعلى 

الإلكرتونية،

ل  املعدَّ الإلكرتونية،  بالو�شائل  الإعالن  تنظيم  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )89( رقم  القرار  وعلى 

بالقرار رقم )122( ل�شنة 2019،

وعلى القرار رقم )127( ل�شنة 2019 ب�شاأن قبول ونطاق التعامل الإلكرتوين،

ل�شنة   )30( رقم  بالقرار  ال�شادرة  التجارية  بالدعوى  اخلا�شة  الإجراءات  لئحة  وعلى 

،2020

وعلى لئحة الإجراءات اخلا�شة بدعاوى املطالبات ال�شغرية ال�شادرة بالقرار رقم )35( 

ل�شنة 2020،

وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2020 ب�شاأن الإجراءات اخلا�شة بدعاوى الفواتري،

وعلى لئحة الإجراءات اخلا�شة بالدعاوى املدنية ال�شادرة بالقرار رقم )42( ل�شنة 2020،

ْعن  الطَّ يف  الإلكرتونية  الو�شائل  ا�شتخدام  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )45( رقم  القرار  وعلى 

بال�شتئناف وبالتمييز،
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لتقدمي  اإلكرتوين  وبريد  اإلكرتونية  ِخْدمات  باعتماد   2020 ل�شنة   )75( رقم  القرار  وعلى 

رات والطلبات الق�شائية، اللوائح وامل�شتندات واملذكِّ

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

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

ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

الهيئة: هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

موقع�الهيئة: الموقع الإلكتروني للهيئة على �شبكة الإنترنت، وهو )www.iga.gov.bh( والذي 

يتيح عددًا من الِخْدمات الإلكترونية، ومن بينها خدمة رْفع الدعاوى الق�شائية وخدمة الطلبات 

رات الدعوى. الق�شائية وخدمة تقديم مذكِّ

لئح���ة�الدع���وى: لئحـــة اأيٍّ من الدعـــاوى المدنيـــة والتجاريـــة والعمالية ودعـــاوى المطالبات 

م في اأيِّ نوع من  ال�شغيـــرة والفواتيـــر والدعاوى ال�شرعيـــة، ولئحة الطلبات المتقابلة التي تقـــدَّ

هذه الدعاوى.

ْعـــن بال�شتئناف اأو بالتمييز ولئحـــة ال�شتئناف الفرعي في الأحكام  ْع���ن: لئحة الطَّ لئح���ة�الطَّ

ْعن،  ال�شـــادرة في اأيٍّ من الدعـــاوى المدنية والتجاريـــة والعمالية ودعاوى الفواتيـــر القابلة للطَّ

ْعن فـــي الأحكام ال�شادرة فـــي حدود الن�شـــاب الإنتهائي في الحـــالت ال�شتثنائية  ولئحـــة الطَّ

رة قانونًا، وفي الأحكام ال�شادرة في الدعاوى ال�شرعية. المقرَّ

الطلبات�الق�ضائية: اأيٌّ من الطلبات اأو اللوائح المبينة في الجدول المرافق لهذا القرار. 

م خالل مرحلة اإدارة الدعوى، اأو خالل جل�شات المرافعة  رات التي تقدَّ رات�الدعوى: المذكِّ مذكِّ

ْعن. اأثناء نظر الدعوى اأو الطَّ

املادة�الثانية

كو�شيلة  غريها،  دون  الهيئة،  موقع  على  املتاحة  الق�شائية(  الدعاوى  )رفع  خدمة  ُتعتَمد 

خاللها  من  يتم  والتي  الأداء  اأمر  طلب  اأو  ْعن  الطَّ اأو  الدعوى  لئحة  وتقدمي  لإعداد  اإلكرتونية 

اإدخال البيانات وامل�شتندات املتطلبة قانونًا.

اإدخالها  املتطلب  البيانات  الأداء  اأمر  اأو طلب  ْعن  الطَّ اأو  الدعوى  لئحة  ت�شتويف  اأن  ويجب 

ر لذلك. اإلكرتونيا من خالل اخلدمة، مبا يف ذلك �شداد الر�شم املقرَّ

رقم  اأو  الأ�شلية  الدعوى  رقم  بيان  يجب  الفرعي،  وال�شتئناف  املتقابلة  الدعاوى  ويف 

ال�شتئناف الأ�شلي بح�شب الأحوال.
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املادة�الثالثة

كو�شيلة  غريها،  دون  الهيئة،  موقع  على  املتاحة  ق�شائية(  طلبات  )تقدمي  خدمة  ُتعتَمد 

اإلكرتونية لتقدمي الطلبات الق�شائية وامل�شتندات املرفقة بها، مبا يف ذلك ما يفيد �شداد الر�شم 

ر عنها. املقرَّ

الو�شائل  ذلك  يف  مبا  املعتَمدة،  بالو�شائل  الق�شائية  بالطلبات  اخل�شوم  اإعالن  ويكون 

الإلكرتونية.

املادة�الرابعة

كو�شيلة  غريها،  دون  الهيئة،  موقع  على  املتاحة  الدعوى(  رات  مذكِّ )تقدمي  خدمة  ُتعتَمد 

رات الق�شائية وامل�شتندات املرفقة بها، وكذا امل�شتندات الأخرى الإ�شافية  اإلكرتونية لتقدمي املذكِّ

م بها اأطراف النزاع. التي يتقدَّ

املادة�اخلام�ضة

رات وامل�شتندات عن طريق اخلدمة الإلكرتونية املعتَمدة  يجب تقدمي اللوائح والطلبات واملذكِّ

م عن طريق خدمة اإلكرتونية اأخرى. لتقدميها ِطْبًقا لأحكام هذا القرار، ول ُيعتد مبا يقدَّ

املادة�ال�ضاد�ضة

لتقدمي  اإلكرتوين  وبريد  اإلكرتونية  ِخْدمات  باعتماد   2020 ل�شنة   )75( رقم  القرار  يلغى 

رات والطلبات الق�شائية. اللوائح وامل�شتندات واملذكِّ

املادة�ال�ضابعة

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

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزي�����ر�الع����دل�

وال�ضئون�الإ�ضالمية�والأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبد�اهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 14 �شوال 1442هـ

املــوافــــق: 26 مــــايو 2021م
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الطلبات�الق�ضائية

املنع من ال�شفر

رفع املنع من ال�شفر

التعميم على املنافذ

رفع التعميم على املنافذ

التعميم على احل�شابات البنكية

رفع التعميم على احل�شابات البنكية

احلجز التحفظي على ال�شيارة

و�شع �شارة القيد على العقار

رفع �شارة القيد من على العقار

احلجز على املنقولت

رفع احلجز من على املنقولت

اإيداع مبلغ على ذمة ق�شية

�شرف مبلغ مودع

اإرجاع مبلغ مودع

اإر�شال مبلغ اإىل حمكمة التنفيذ

تعجيل نظر الدعوى

�شطب الدعوى

وقف الدعوى

اإعادة ال�شري يف دعوى موقوفة

اإرجاع اأ�شول م�شتندات

ت�شحيح خطاأ مادي يف احلكم

ن�شخة من اأوراق الدعوى

�شم دعوى

ترك اخل�شومة

خماطبة جهة
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اإيداع عنوان

اإعالن بطريق الن�شر

رفع مبلغ الأمانة

تخفي�س مبلغ الأمانة

�شرف مبالغ مللفات الإيداع

ن�شخ من ك�شوفات الإيداع

ت�شريح من اأوراق ملف الإيداع

�شرف الأمانة

ا�شتبدال حمكم

رفع احلجز التحفظي عن ال�شيارة

فتح باب املرافعة

اإعالن بالطريق الدبلوما�شي

ت�شجيل لئحة اإدخال طرف

ت�شجيل لئحة اعرتا�س خارج عن اخل�شومة

ت�شجيل لئحة اأغفال طلبات

ت�شجيل لئحة تظلم

ت�شجيل لئحة تعديل بيانات الالئحة

ت�شجيل لئحة تعديل طلبات

ت�شجيل لئحة اإعادة النظر يف احلكم

اإ�شدار اإفادة با�شتمرارية احل�شانة

تقدمي موعد اجلل�شة

تاأجيل موعد اجلل�شة

وقف الدعوى حلني �شدور حكم يف دعوى اأخرى

الت�شريح بن�شخة من املحا�شر

الت�شريح بن�شخة من املذكرات

ن�شخة من اأقوال ال�شهود

اأ�شتالم ال�شيغة التنفيذية
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اأ�شتالم �شورة من احلكم

اإدخال طرف يف الدعاوى العمالية من العامل

اإغفال طلبات يف الدعاوى العمالية من العامل

تظلم يف الدعاوى العمالية من العامل

تعديل بيانات الالئحة العمالية من العامل

ت�شجيل لئحة تعديل طلبات يف الدعاوى العمالية من العامل

اإعادة فتح الدعوى العمالية من العامل امل�شطوبة

انتهاء الدعوى العمالية من العامل بال�شلح

ا�شتالم �شورة من تقرير اإدارة الدعوى العمالية

ت�شجيل لئحة تظلم من الإجراءات التحفظية

ت�شجيل لئحة تدخل

ت�شجيل لئحة اعرتا�س خارج عن اخل�شومة يف الدعاوى ال�شرعية

ت�شجيل لئحة تدخل يف الدعاوى ال�شرعية

ت�شجيل لئحة اعرتا�س خارج عن اخل�شومة يف الدعاوى ال�شرعية لالأحوال ال�شخ�شية املتعلقة 

بالأ�شرة

ت�شجيل لئحة تدخل يف الدعاوى ال�شرعية لالأحوال ال�شخ�شية املتعلقة بالأ�شرة

ت�شجيل لئحة اعرتا�س خارج عن اخل�شومة يف الدعاوى العمالية من العامل

ت�شجيل لئحة تدخل يف الدعاوى العمالية من العامل

ت�شجيل لئحة التظلم من قرار اإعادة التنظيم والإفال�س

تقدمي لئحة موؤ�شر عليها

ا�شرتداد كفالة

املنع من ال�شفر للدعاوى العمالية من العامل

التعميم على احل�شابات البنكية للدعاوى العمالية من العامل

احلجز التحفظي على ال�شيارة للدعاوى العمالية من العامل

احلجز على املنقولت للدعاوى العمالية من العامل

اإعادة فتح الدعوى امل�شطوبة

اإعادة �شري الدعوى املوقوفة اتفاقيا
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ت�شجيل لئحة �شمان فرعي

تقدير اأتعاب خبري

فتح خزانة مورث

ال�شري يف ملف تنفيذ

تف�شري حكم

اإحالة الدعوى لتحكيم �شرعي

بدل فاقد ل�شيغة تنفيذية

ال�شتعالم عن و�شيله الإعالن

ت�شجيل لئحة تعديل طلبات يف الدعاوى ال�شرعية لالأحوال ال�شخ�شية املتعلقة بالأ�شرة

ت�شجيل لئحة تعديل طلبات يف الدعاوى ال�شرعية

ت�شجيل لئحة تعديل بيانات لئحة يف الدعاوى ال�شرعية لالأحوال ال�شخ�شية املتعلقة بالأ�شرة

ت�شجيل لئحة تعديل بيانات لئحة يف الدعاوى ال�شرعية

ت�شجيل لئحة اإدخال طرف يف الدعاوى ال�شرعية لالأحوال ال�شخ�شية املتعلقة بالأ�شرة

ت�شجيل لئحة اإدخال طرف يف الدعاوى ال�شرعية

ت�شجيل لئحة تظلم يف الدعاوى ال�شرعية لالأحوال ال�شخ�شية املتعلقة بالأ�شرة

ت�شجيل لئحة تظلم يف الدعاوى ال�شرعية

ت�شجيل لئحة اغفال طلبات يف الدعاوى ال�شرعية لالأحوال ال�شخ�شية املتعلقة بالأ�شرة

ت�شجيل لئحة اغفال طلبات يف الدعاوى ال�شرعية

ت�شجيل لئحة اإعادة النظر يف احلكم يف الدعاوى ال�شرعية لالأحوال ال�شخ�شية املتعلقة بالأ�شرة

ت�شجيل لئحة اإعادة النظر يف احلكم يف الدعاوى ال�شرعية

تف�شري حكم يف الدعاوى ال�شرعية لالأحوال ال�شخ�شية املتعلقة بالأ�شرة

تف�شري حكم يف الدعاوى ال�شرعية
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وزارة�العدل�وال�ضئون�الإ�ضالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)50(�ل�ضنة��2021

�ب�ضاأن�تخويل�بع�س�موظفي�وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�ضفة�ماأموري�ال�ضبط�الق�ضائي

وزير العدل وال�شئون ال�شالمية والأوقاف:

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

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

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

وبناًء على التفاق مع وزير العمل والتنمية الجتماعية،

ٌقرر�الآتي:

املادة�الأوىل�

ال�شبط  ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم،  التالية  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  موظفو  ل  ُيخوَّ

الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دائرة اخت�شا�شهم، باملخالفة لأحكام قانون العمل يف 

القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، والقرارات ال�شادرة تنفيًذا له، وهم:

1- زينب عبدالنبي بوحميد.

2- وديعة ال�شيد حميد م�شطفى.

3- محمد عبدالرحمن الزويد.

4-  علي ر�شا �شلمان.

�املادة�الثانية�

العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  بع�س موظفني  تخويل  ب�شاأن  ل�شنة 2021  القرار رقم )38(  ُيلغى 

�شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي.

�املادة�الثالثة�

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

وزي�����ر�الع����دل�

وال�ضئون�الإ�ضالمية�والأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبد�اهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 7  �شـــــــــوال 1442هـ

المــوافـــــق: 20 مــــــــــايو  2021م
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وزارة�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

�قرار�رقم�)68(�ل�ضنة�2021

بغْلق�املحال�ال�ضناعية�والتجارية�احرتازياً
�

)COVID-19(لحتواء�ومنع�انت�ضار�فريو�س�كورونا�امل�ضتجد�

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987، وتعديالته،

باملر�شوم  ل  املعدَّ التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018،

وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادتني 

)43( و)44( منه،

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

التي  ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )38( رقم  القرار  وعلى 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحال  يف  اتباعها  يتعني 

)COVID-19(، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعني اتخاذها 

 ،)COVID-19( يف املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )64( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعني اتخاذها عند 

�شراء بع�س ال�شلع من املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد 

)COVID-19(، وتعديالته،

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

ال�شتثنائية  الظروف  ملواجهة  الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  طلب وزير ال�شحة  على  وبناًء 

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

م �شلعًا اأو ِخْدمات مبا�شرة للزبائن، وذلك  ُتغلق كافة املحال ال�شناعية والتجارية التي تقدِّ
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ال�شاعة  الثانية ع�شرة من �شباح يوم اجلمعة املوافق 28 مايو 2021 حتى  ال�شاعة  اعتبارًا من 

الثانية ع�شرة من �شباح يوم اجلمعة املوافق 11 يونيو 2021.

املادة�الثانية

ُي�شتثنى من تطبيق حكم املادة الأوىل من هذا القرار، الآتي:

الهايبـــر ماركت، ال�شوبر ماركت، البـــرادات والبقالت، محال بيـــع الخ�شراوات والأ�شماك   -1

واللحوم الطازجة.

المخابز اليدوية والآلية.  -2

محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة غاز البترول الم�شال.  -3

الموؤ�ش�شـــات ال�شحيـــة الخا�شـــة التي ي�شدر بها تعميـــم من الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن   -4

والخدمات ال�شحية.

الموؤ�ش�شات المالية والموؤ�ش�شات الم�شاندة للقطاع المالي.  -5

المكاتب الإدارية للموؤ�ش�شات وال�شركات، والتي ل يت�شل ن�شاطها ب�شكل مبا�شر مع الزبائن.  -6

المحال العاملة في ا�شتيراد وت�شدير الب�شائع وتوزيعها.  -7

ور�س وكراجات ت�شليح و�شيانة الَمْركبات ومحال قطع الغيار.  -8

قطاع الإن�شاءات وال�شيانة.  -9

10-   �شركات الت�شالت وفقًا للتعميم ال�شادر من هيئة تنظيم الت�شالت.

11-   الم�شانع.

12-   ال�شيدليات.

وتلتزم هذه املحال بالقواعد والإجراءات التي ت�شدر عن وزارة ال�شحة بهدف احتواء ومْنع 

انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، وعلى الأخ�س تدابري التباعد الجتماعي.

املادة�الثالثة

ُي�شمح للمحال ال�شناعية والتجارية مزاولة عمليات بيع ال�شلع واخلدمات بالطرق الإلكرتونية 

وو�شائل التوا�شل الجتماعي عن طريق خدمة تو�شيل الب�شائع.

كما ُي�شمح للمطاعم وحمال بيع الأطعمة وامل�شروبات اأن متار�س ن�شاطها عن طريق خدمات 

البيع اخلارجي وتو�شيل الطلبات للمنازل.
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املادة�الرابعة

رة يف املادة )121( من قانون ال�شحة  ُيعاَقب ُكل َمن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبة املقرَّ

العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.

املادة�اخلام�ضة

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

تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

زايد�بن�را�ضد�الزياين

�شدر بتاريخ: 14�شوال 1442هـ

المـــــوافـــــــق: 26 مـايو 2021م
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وزارة�ال�ضحة

�قرار�رقم�)69(�ل�ضنة�2021

�با�ضتمرار�العمل�باأحكام�بع�س�القرارات�ال�ضادرة

)COVID-19(لحتواء�ومنع�انت�ضار�فريو�س�كورونا�امل�ضتجد�

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43(، )44( منه، 

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

التي  ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )38( رقم  القرار  وعلى 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحال  يف  اتباعها  يتعني 

)COVID-19(، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعني اتخاذها 

 ،)COVID-19( يف املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )64( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعني اتخاذها عند 

�شراء بع�س ال�شلع من املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد 

)COVID-19(، وتعديالته،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومنع  لحتواء  التالية  القرارات  باأحكام  العمل  ي�شتمر 

)COVID-19( حتى 31 اأغ�شط�س 2021، وهي:

1- القـــرار رقـــم )38( ل�شنـــة 2020 ب�شـــاأن ال�شتراطـــات والإجـــراءات ال�شحيـــة التـــي يتعين 

اتباعهـــا في المحـــال التجارية وال�شناعية لحتـــواء ومنع انت�شار فيرو�ـــس كورونا الم�شتجد                        

.)COVID-19(

القـــرار رقـــم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابيـــر التباعد الجتماعي التـــي يتعين اتخاذها في   -2

.)COVID-19( المحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومنع انت�شار فيرو�س كورونا الم�شتجد
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القرار رقم )64( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها عند �شراء   -3

بع�س ال�شلع من المحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومنع انت�شار فيرو�س كورونا الم�شتجد 

.)COVID-19(

املادة�الثانية

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

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.                                          

وزير�ال�ضحة

فائقة�بنت��ضعيد�ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 15 �شوال 1442هـ

المـــــوافـــــــق: 27 مايـــو 2021م
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وزارة�ال�ضحة

�قرار�رقم�)70(�ل�ضنة�2021

�با�ضتمرار�العمل�باأحكام�القرار�رقم�)47(�ل�ضنة�2020

�ب�ضاأن�وقف�حت�ضيل�اأجرة�ال�ضت�ضارة�الطبية�العامة�الواردة�يف�القرار�رقم�)2(

ل�ضنة��2017ب�ضاأن�ر�ضوم�اخلدمات�ال�ضحية�لغري�البحرينيني

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 )2( ل�شنة 2017 ب�شاأن ر�شوم اخلدمات ال�شحية لغري البحرينيني، 

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

العامة  اأجرة ال�شت�شارة الطبية  وعلى القرار رقم )47( ل�شنة 2020 ب�شاأن وقف حت�شيل 

البحرينيني،  لغري  ال�شحية  اخلدمات  ر�شوم  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )2( رقم  القرار  يف  الواردة 

وتعديالته،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ي�شتمر العمل باأحكام القرار رقم )47( ل�شنة 2020 ب�شاأن وقف حت�شيل اأجرة ال�شت�شارة 

لغري  ال�شحية  ر�شوم اخلدمات  ب�شاأن  ل�شنة 2017   )2( رقم  القرار  الواردة يف  العامة  الطبية 

البحرينيني، وذلك حتى 31 اأغ�شط�س 2021.

املادة�الثانية

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

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير�ال�ضحة

فائقة�بنت��ضعيد�ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 15 �شوال 1442هـ

المـــــوافـــــــق: 27 مايـــو 2021م
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وزارة�ال�ضحة

�قرار�رقم�)71(�ل�ضنة�2021

�بتاأجيل�تاريخ�العمل�بالقرار�رقم�)15(�ل�ضنة��2020ب�ضاأن�تنظيم�الفح�س

�الطبي�الدوري�للعاملني��يف�املحال�ال�ضناعية�والتجارية�

ذات�العالقة�بال�ضحة�العامة

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادة )48( منه،

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم الفح�س الطبي الدوري للعاملني يف املحال 

ال�شناعية والتجارية ذات العالقة بال�شحة العامة، وتعديالته،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر�الآتي

املادة�الأوىل�

الدوري  الطبي  الفح�س  تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 2020  رقم )15(  بالقرار  العمل  تاريخ  يوؤجل 

للعاملني يف املحال ال�شناعية والتجارية ذات العالقة بال�شحة العامة اإىل الأول من اأغ�شط�س 

 .2021

املادة�الثانية�

اجلريدة  يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  املعنيني  على 

الر�شمية

وزير�ال�ضحة

فائقة�بنت��ضعيد�ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 15 �شوال 1442هـ

المـــــوافـــــــق: 27 مايـــو 2021م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)31(�ل�ضنة��2021

�ب�ضاأن��ضحب�ترخي�س�مركز�يونيون�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، 

وعلى القرار رقم )52( ل�شنة 2019 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز يونيون للتدريب “موؤ�ش�شة 

تدريبية خا�شة”، 

وعلى تقرير الزيارة التفتي�شية للموؤ�ش�شة التدريبية رقم )987( املوؤرخ 26 اأغ�شط�س 2020م

، وتقرير اإعادة الزيارة رقم 1038 املوؤرخ 2021/02/03، 

وبناًء على عر�س مدير اإدارة �شوؤون املعاهد املهنية، 

 

قرر�الآتي:�

مادة�)1(�

ُي�ْشحب الرتخي�س املمنوح لل�شيد/ ال�شادق عمر خلف اهلل عمر، وذلك للمخالفة املحررة 

اأغ�شط�س 2020م،  املوؤرخ 26  التفتي�شية رقم )987(  الزيارة  التدريبية يف تقرير  املوؤ�ش�شة  �شد 

اأو  الوزارة دون علم  لدى  املعتمد  املقر  واإخالء  التدريبية  للموؤ�ش�شة  املتمثلة يف عدم وجود مقر 

اإخطار الإدارة املعنية. 

مادة�)2(�

تتحمل املوؤ�ش�شة املذكورة يف املادة الأوىل كافة امل�شوؤوليات والتبعات القانونية واملالية املرتتبة 

على تنفيذ هذا القرار. 

مادة�)3(�

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

الر�شمية. 

 

�وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية�

جميل�بن�حممد�علي�حميدان�

�شدر بتاريخ: 29 رم�شان 1442هـ 

الموافق: 11 مايو 2021م 
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم��)32(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�تعيني�جمل�س�اإدارة�موؤقت�للجمعية�الأهلية�لأمرا�س�الدم�الوراثية

وزير العمل والتنمية  الجتماعية:

بعد الإطالع 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،

الأهلية لأمرا�س  بت�شجيل اجلمعية  ب�شاأن الرتخي�س  ل�شنة 1991  القرار رقم )20(  وعلى 

الدم الوراثية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية الأهلية لأمرا�س الدم الوراثية ،

فيها  والثابت   2021/5/19 املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإىل  واإ�شتنادًا 

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

ل�شنة 1989 وعدم عقد اإجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم اإنتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،

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

و�شمانًا حل�شن �شري العمل باجلمعية الأهلية لأمرا�س الدم الوراثية ،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ُيعنينّ جمل�س اإدارة موؤقت للجمعية الأهلية لأمرا�س الدم الوراثية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة 

ال�شيدة /  �شيخه �شامل عبد علي العري�س و ع�شوية كل من:

- خلود عا�شور اأحمد ح�شن.

- نجاه مهدي اأحمد علي.

- نجمه جعفر مال اأحمد عبداهلل الجمري.

- حوره اأحمد عبداهلل ع�شفور.

- اماني علي عي�شى الهرم�شي الهاجري.
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مادة�)2(

يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات 

والأندية الإجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة�)3(

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

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة�)4(

ُيِعدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شاًل يقدم لوزارة العمل و التنمية الجتماعية ب�شاأن 

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

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

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)5(

اإنتهاء املدة املحددة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اإجتماع يعقد قبل 

باملادة رقم )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، واأن يعر�س عليها تقريرًا 

مف�شاًل عن حالة اجلمعية، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها 

والنظام  القانون  لأحكام  وفقًا  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اإتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة�)6(

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

الر�شمية.

�وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية�

جميل�بن�حممد�علي�حميدان�

�شدر بتاريخ: 7 �شوال 1442هـ

المـــــــوافـــــق: 19 مايو 2021م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)33(�ل�ضنة�2021

�ب�ضاأن�الرتخي�س�باإن�ضاء�مركز�مرايا�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 قرار اللجنة امل�شرَتكة يف جل�شتها رقم )185( املنعقدة بتاريخ 2021/04/28،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

�س لل�شادة/ مركز مرايا للتدريب ذ.م.م يف اإن�شاء مركز للتدريب املهني والتقني با�شم  يرخَّ

)مركز مرايا للتدريب MARAYA TRAINING CENTER( حتت �شجل جتاري رقم )138284-

1(، ويقيَّد حتت قْيد رقم )2/م.ت.خ/2021(.

مادة�)2(

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

الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 7 �شوال 1442هــ

المــــوافــــــــق: 19 مايو 2021م
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وزارة�الأ�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)124(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�املخطط�التف�ضيلي�اجلزئي�ملنطقة�باربار�جممع�)518(

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي

مادة�)1(

اعتماد املخطط التف�شيلي املعد من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة باربار 

والواقع �شمن جممع518 طبقا للمخطط التف�شيلي واملرافق لهذا القرار.
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�مادة�)2(

يتم ت�شنيف الناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة باربار جممع 518وفقا ملا هو وارد يف 

املخطط ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري 

الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009، املعدل بالقرار رقم )55( ل�شنة 

.2016

مادة�)3(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

وزير�الأ�ضغال�و�ضوؤون�البلديات�والتخطيط�العمراين�

ع�ضام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 7 �شـــوال1442هـ

المـــــوافـــــــق: 19 مايو 2021م
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وزارة�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

اإعالنات�اإدارة�الت�ضجيل

اإعالن�رقم�)504(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن��حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

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

حيدر مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأبراج عزيز للمقاولت( والم�شجلة بموجب القيد رقم 82763 

طالبا تحويل الموؤ�ش�شة الفردية بكافة فروعها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال وقدره خم�شة اآلف دينار 

بحريني )5،000 د.ب( ، وت�شجل با�شم كل من: عي�شى بن بدر بن محمد العواد، و عبدالعزيز عبداهلل علي حيدر، 

 .MANOJ KUMAR PEETHAMBARAN PUNCHAYIL عبدال�شالم خان، و

اإعالن�رقم�)505(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد طالل مح�شن حمد العلي 

مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )موؤ�ش�شة ها�شم محمد �شربتلي( والم�شجلة بموجب القيد رقم 91339 

طالبا تحويل الموؤ�ش�شة الفردية اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة لت�شبح فرع من �شركة محمد عبداهلل �شربتلي 

ذ.م.م ) �شركة قائمة (

اإعالن�رقم�)506(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيده هناء عبداهلل ح�شين 

القيد رقم 4-54738  بموجب  والم�شجلة  للتجارة(   ا�شم )ريميتي�س  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  حميد مالك 

طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة الفردية اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال وقدره 15000 خم�شه ع�شر الف دينار  

لت�شبح ال�شركة مملوكة لل�شيدة هناء عبداهلل ح�شين حميد 
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اإعالن�رقم�)507(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل��ضركة�م�ضاهمة�بحرينية�مقفلة

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة�

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شادة موؤ�ش�شو ال�شركة المقفلة 

التي تحمل ا�شم )ال�شور العقارية �س.م.ب( الم�شجلة بموجب القيد رقم 67205، طالبين تحويل ال�شكل القانوني 

لل�شركة المذكورة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال وقدره 400،000.000 د.ب ) اربعة مائة الف دينار 

بحريني (، وت�شجل با�شم كل من: اأحمدعي�شى العجيل،  ومحمد عبدالرحمن علي المقبل. 

اإعالن�رقم�)508(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

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

اأحمد الحمران مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ابراج الح�شين للمقاولت( والم�شجلة بموجب القيد 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال وقدره 4000 دينار  الفردية  الموؤ�ش�شة  رقم 54060-1 طالبا تحويل 

 .ARIF RASHID MIAH  بحريني ، وت�شجل با�شم كل من: علي محمد ح�شن عبداهلل اأحمد الحمران، و

اإعالن�رقم�)509(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ت�ضامن�بحرينية

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمة اإلينا فاطمة ابراهيم اأحمد عبداهلل 

محمد مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فنان لالت�شالت( والم�شجلة بموجب القيد رقم 64062 طالبا 

تحويل الموؤ�ش�شة الفردية وجميع فروعها اإلى �شركة ت�شامن بحرينية براأ�شمال وقدره ) 2000 دينار (  الفان دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فاطم ابراهيم اأحمد عبداهلل محمد، و  ها�شم يعقوب اأحمد عبداهلل محمد.

اإعالن�رقم�)510(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

تمبل  ال�شيد مريان جي�ش�س  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

اورولدو مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الحظ لالعالنات(  والم�شجلة بموجب القيد رقم 61006طالبا 

تحويل الفرع الول والثاني من الموؤ�ش�شة الفردية اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال وقدره 20000 الف 
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دينار عيني  لت�شبح ال�شركة مملوكة، وت�شجل با�شم كل من:  MARIANNE JESUS TAMBAL AROLLADO، و 

 .VADAKKUMPATH VIJAYAN VIMI و ،BINGLY PAMBUNGAL CHANDRAN

اإعالن�رقم�)511(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل��ضركة�م�ضاهمة�بحرينية�عامة

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شادة موؤ�ش�شو ال�شركة المقفلة 

التي تحمل ا�شم )�شركة ت�شييد للعقارات �س.م.ب.(الم�شجلة بموجب القيد رقم 59001، طالبين تحويل ال�شكل 

القانوني لل�شركة المذكورة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال وقدره 3،937،500 دينار، وت�شجل با�شم كل 

من: �شالم اأحمد عبداهلل المناعي، اأحمد �شالم اأحمد المناعي.

اإعالن�رقم�)512(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع��4من�املوؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد عبا�س محمد ابراهيم 

رقم  القيد  بموجب  والم�شجلة  الريا�شية(    للخدمات  الحلبات  )قــوة  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عنان     ح�شن 

49172  طالبا تحويل فرع 4 من الموؤ�ش�شة الفردية اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال وقدره 20000دينار 

 KISHORKUMAR  بحريني، لت�شبح ال�شركة مملوكة وت�شجل با�شم كل من: عبا�س محمد ابراهيم ح�شن عنان، و

     .PERINGATHARA KRISHNANKUTTY

اإعالن�رقم�)513(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�نقل�ملكية��ضركة�م�ضاهمة�بحرينية�مقفلة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة  باأنه قد تقدم اإليها ال�شادة موؤ�ش�شو �شركة المقفلة 

ملكية  نقل  ، طالبين  القيد رقم 46963  بموجب  الم�شجلة  العقارات �س.م.ب(  لتطوير  )اأمواج  ا�شم  التي تحمل 

ال�شركة المذكورة لت�شبح فرع من �شركة اأ�ش�س �س.م.ب-مقفلة والم�شجلة بموجب رقم القيد 46496 . 

اإعالن�رقم�)514(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل��فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل�فرع�يف���ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيدة �شلوى يعقوب يو�شف 
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زيد مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز دلمون الريا�شي(  والم�شجلة بموجب القيد رقم     23522  

نزار  في  كفرع   لت�شبح  لل�شيارات  دلمون  مغ�شلة  الم�شماة   الفردية   الموؤ�ش�شة  من  الثالث  الفرع  تحويل   طالبتا 

عائ�شة  من:  كل  با�شم  وت�شجل  مملوكة  الفرع  لي�شبح    33078 القيد  تحت  الم�شجلة  ذ.م.م  وال�شيانه  لالن�شاء 

ابراهيم محمد الكعبي، و  نورة فهد محمد الدو�شري، و �شلوى يعقوب يو�شف زيد. وتعديل ال�شم التجاري للفرع 

لي�شبح مغ�شلة دلمون لل�شيارات ذ.م.م

 فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم يومًا من 

تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

 

اإعالن�رقم�)515(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل��فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

 

اإليها ال�شيدة رنج�س علي عبداهلل  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم  تعلن 

علي  مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )موؤ�ش�شة البيت ال�شعيد التجارية(   والم�شجلة بموجب القيد رقم  

74373 طالبتا تحويل  الفرع الرابع  من   الموؤ�ش�شة الفردية  والم�شمى   بل موندو للت�شميم والمقاولت  والتنازل 

عنه لي�شبح �شركة ذات م�شوؤولة محدودة بر ا�س مال وقدره 2000 دينار بحرينيى  ومملوكًا من ال�شيدة  فاطمة 

باقر محمد ابوروي�س. لي�شبح تحت ا�شم تجاري �شركة بل موندو للت�شميم والمقاولت ذ.م.م.

اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم يومًا من  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه 

تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)516(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

�شارة علي عبا�س  ال�شيدة  اإليها  تقدمت  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

لوجي�شتك�س(  ديلفري  فود  مينا  )موؤ�ش�شة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  العالي  ح�شين  عبدالنبي 

والم�شجلة بموجب القيد رقم 142510 طالبا تحويل الموؤ�ش�شة الفردية اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال 

وقدره الف دينار بحريني )1000 د.ب(، لت�شبح ال�شركة مملوكة وت�شجل با�شم كل من: محمود عبدالر�شول ح�شن 

مرهون اأحمد علي، و اإبراهيم بن ر�شالن بن مهو العنزي، و�شارة علي عبا�س عبدالنبي ح�شين العالي.  

اإعالن�رقم�)517(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

ال�شيد مو�شى عبا�س محمد  اإليها  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

علي بموجب التوكيل من مالك الموؤ�ش�شة الفردية )مطعم الأبجر( والم�شجلة بموجب القيد رقم 44601-1 طالبا 
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تحويل الموؤ�ش�شة الفردية اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال وقدره 2000 الفين دينار لت�شبح ال�شركة 

عبا�س  مريم  و  علي،  عبا�س محمد  مو�شى  و   ،JOHN BAPTISTA MENEZES من:  كل  با�شم  وت�شجل  مملوكة 

محمد علي. 

اإعالن�رقم�)518(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية�

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة�

 

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

مالك الموؤ�ش�شة الفردية )رمزانا جاليري( والم�شجلة بموجب القيد رقم 52517 طالبا تحويل الموؤ�ش�شة الفردية 

للفرع رقم 22 الم�شمى مطعم برج النور اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال وقدره 3000، لت�شبح ال�شركة 

 ،ABDULLA KUTTY CHANDROTH و  ال�شياد،  ابراهيم  ح�شن  من: عبدالعادل  كل  با�شم  وت�شجل  مملوكة 

 .SHAMSEER KUNHI KANDIYIL و

 فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم يومًا من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن 

 

اإعالن�رقم�)519(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل��فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

 

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

عبداهلل البكري مالك الموؤ�ش�شة الفردية )بازلت للمقاولت(  والم�شجلة بموجب القيد رقم 95865 طالبا تحويل 

الفرع الرابع للموؤ�ش�شة  الفردية والم�شماة مفرو�شات ابراج باري�س      95865-4  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

براأ�شمال وقدره 50،000 الف دينار ، لت�شبح ال�شركة مملوكة وت�شجل با�شم كل من: مح�شن علي محمد عبداهلل 

البكري، و اأني�س علي علوي ح�شن اليافعي لت�شبح ال�شركة تحت ا�شم تجاري مفرو�شات ابراج باري�س ذ.م.م.

 فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم يومًا من 

تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)520(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

را�شد  ح�شن  �شاكر  ال�شيد  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

علي مالك الموؤ�ش�شة الفردية )كويك �شتيب للخدمات التعليمية والتربوية ذ.م.م(والم�شجلة بموجب القيد رقم 

133726 طالبا تحويل الموؤ�ش�شة الفردية بكافة فروعها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال وقدره خم�شين 

الف دينار بحريني )50،000 د.ب( ، لت�شبح ال�شركة مملوكة وت�شجل با�شم كل من: �شاكر ح�شن را�شد علي، و 

عبا�س بن �شالح بن محمد الخاطر.  


