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��أمر�ملكي�رقم�)29(�ل�سنة�2021

بـمنح�و�سام�

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته، 

�أمرنا�بالآتي:

�ملادة��لأوىل

ُيـمنح و�شام البحرين من الدرجة الأوىل اإىل كل من:

نا�شر عبداهلل ح�شن النعيمي. لواء ركن     -1

2-  لواء ركن  محمد �شلمان خليفة اآل خليفة.

3-  لواء ركن  منذر ماجد نا�شر اآل خليفة.

علي محمد را�شد اآل خليفة. لواء ركن     -4

لواء   فوؤاد عبدالقادر محمد �شعيد.   -5

دعيج خليفة �شلمان اآل خليفة. لواء ركن     -6

خالد �شلمان خليفة المعاودة. لواء ركن     -7

�ملادة��لثانية

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

ملك�مملكة��لبحرين

حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 1 �شـفـــــر 1443هـ

الموافـق: 8 �شبتمبر 2021م
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�مر�سوم�بقانون�رقم�)24(�ل�سنة�2021

�بتعديل��ملادة�)13(�من��لقانون�رقم�)18(�ل�سنة�2017

ب�ساأن��لعقوبات�و�لتد�بري��لبديلة

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2017 ب�شاأن العقوبات والتدابري البديلة،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالقانون��لآتي:

�ملادة��لأوىل

ُي�شتبدل بن�س املادة )13( من القانون رقم )18( ل�شنة 2017 ب�شاأن العقوبات والتدابري 

البديلة، الن�س الآتي:

»يجوز للجهة املعنية بوزارة الداخلية اأْن تطلب من قا�شي تنفيذ العقاب اأْن ي�شتبدل بالعقوبة 

الأ�شلية املحكوم بها قبل البدء يف تنفيذها عقوبة بديلة اأو اأكرث من املن�شو�س عليها يف املادة 

)2( من هذا القانون، ب�شرط األ يكون يف ذلك خطر على الأمن العام، واأن يكون املحكوم عليه 

قد اأدى اللتزامات املالية املحكوم بها عليه من املحكمة اجلنائية ما مل يكن من امل�شتحيل عليه 

الوفاء بها.

اأْن  والتاأهيل  الإ�شالح  موؤ�ش�شة  مع  التن�شيق  بعد  الداخلية  بوزارة  املعنية  للجهة  يجوز  كما 

تطلب من قا�شي تنفيذ العقاب اأن ي�شتبدل بالعقوبة الأ�شلية املحكوم بها عقوبة بديلة اأو اأكرث من 

املن�شو�س عليها يف املادة )2( من هذا القانون، ملدة ت�شاوي باقي العقوبة اأو جمموع العقوبات 

املحكوم بها، وذلك اإذا توافرت يف املحكوم عليه ال�شرتاطات الآتية:

اأن يكون ح�شن ال�شيرة وال�شلوك.  -1

األ يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.  -2

اأن يكون قد اأدى اللتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية، ما لم يكن من   -3

الم�شتحيل عليه الوفاء بها.

ويف�شل قا�شي تنفيذ العقاب يف الطلب بعد �شماع اأقوال النيابة العامة.

وت�شري ب�شاأن تنفيذ العقوبات البديلة اأحكام الباب اخلام�س من الكتاب اخلام�س من قانون 

الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002.«
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�ملادة��لثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكٌل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة��لبحرين

حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء

�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــــخ: 2 �شفــــــر 1443هـ  

الـموافــق: 9 �شبتمبر 2021م
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�مر�سوم�رقم�)89(�ل�سنة��2021

�بتعديل��ملادة��لأوىل�من��ملر�سوم�رقم�)50(�ل�سنة��2019

�باإعادة�تنظيم��سئون��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات��

يف�وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين�

 

نحن�حمد�بن�عي�سى��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، 

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا�بالآتي:�

�ملادة��لأوىل�

 )50( رقم  من املر�شوم  الأوىل  املادة  من  )ثالثًا(  من   )1( الفقرة  من  )ج(  البند  ُيـلغى 

ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين.

�ملادة��لثانية�

على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من 

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

 

ملك�مملكة��لبحرين�

حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة�

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء�

�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــــخ:  29 محرم 1443هـ

الموافـق: 6 �شبتمبــر 2021م
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�مر�سوم�رقم�)90(�ل�سنة��2021

باإعادة�تنظيم�هيئة��لتخطيط�و�لتطوير��لعمر�ين�

�

نحن�حمد�بن�عي�سى��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 )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراين، وتعديالته، 

وعلى املر�شوم رقم )48( ل�شنة 2017 بتنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراين، 

وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا�بالآتي:�

�ملادة��لأوىل�

يعاد تنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراين، وذلك على النحو الآتي: 

الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين )بدرجة وكيل وزارة(، ويتبعه: 

�أوًل: اإدارة الموارد الب�شرية والمالية. 

ثانياً: نائب الرئي�س التنفيذي للتطوير العمراني )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه: 

ـطات.  1- اإدارة تنفيذ المخطَّ

2- اإدارة التطوير العمراني. 

ـري.   3- اإدارة التخطيط والت�شميم الَحـ�شَ

ثالثاً: نائب الرئي�س التنفيذي للتخطيط العمراني )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه: 

1- اإدارة الدرا�شات وال�شيا�شات العمرانية. 

2- اإدارة التخطيط التف�شيلي. 

3- اإدارة تخطيط الِبـنية التحتية والِخـْدمات.  

�ملادة��لثانية�

ُيـلغى املر�شوم رقم )48( ل�شنة 2017 بتنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 
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�ملادة��لثالثة�

على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من 

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

ملك�مملكة��لبحرين�

حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة�

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء�

�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــــخ:  29 محرم 1443هـ

الموافـق: 6 �شبتمبــر 2021م
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مر�سوم�رقم�)91(�ل�سنة�2021 ���

�بتعيني�رئي�س�للبعثة��لدبلوما�سية�ململكة��لبحرين

لدى�جمهورية��ل�سود�ن

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ والقن�شلي،  الدبلوما�شي  ال�شلك  �شاأن  يف   2009 ل�شنة   )37( رقم  القانون  وعلى 

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،

وبناًء على تر�شيح وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:

�ملادة��لأوىل

ـن ال�شيد عبداهلل ربيعة �شعيد رئي�شًا للبعثة الدبلوما�شية ململكة البحرين لدى جمهورية  ُيـعيَّ

ال�شودان بلقب �شفري فوق العادة مفوَّ�س.

�ملادة��لثانية

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

الر�شمية.

ملك�مملكة��لبحرين�

حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة�

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء�

�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــــخ:  29 محرم 1443هـ

الموافـق: 6 �شبتمبــر 2021م
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�مر�سوم�رقم�)92(�ل�سنة�2021

بتعيني��سفريين�يف�وز�رة��خلارجية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ والقن�شلي،  الدبلوما�شي  ال�شلك  �شاأن  يف   2009 ل�شنة   )37( رقم  القانون  وعلى 

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،

ـَقـنية  وعلى القرار رقم )59( ل�شنة 2014 بتعيني نائب للرئي�س التنفيذي لكلية البحرين التِّ

)بوليتكنك البحرين(،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:

�ملادة��لأوىل

ـن �شفريًا يف وزارة اخلارجية ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

ال�شيخ علي بن عبدالرحمن بن علي اآل خليفة.  -1

ـف. ـ�شِ ال�شيد �شعود ح�شن النِّ  -2

�ملادة��لثانية

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

الر�شمية.

ملك�مملكة��لبحرين�

حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة�

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء�

�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــــخ:  29 محرم 1443هـ

الموافـق: 6 �شبتمبــر 2021م
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وز�رة��لعدل�و�ل�سئون��لإ�سالمية�و�لأوقاف

�قر�ر�رقم�)94(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�تخويل�بع�س�موظفي�وز�رة��لعمل�و�لتنمية��لجتماعية�

ـْبط��لق�سائي �سفة�ماأموري��ل�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

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

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

وعلى قانون العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم من �شوء املعاملة ال�شادر بالقانون رقم 

)4( ل�شنة 2021 ، وعلى الأخ�س املادة )72( منه،

وبناًء على التفاق مع وزير العمل والتنمية الجتماعية، 

قرر��لآتي:

�ملادة��لأوىل�

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

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

 ،2021 ل�شنة   )4( رقم  بالقانون  ال�شادر  املعاملة  �شوء  من  وحمايتهم  لالأطفال  الإ�شالحية 

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

لولوة يو�شف العجاجي.  -1

انت�شار ح�شن العري�س.  -2

رجاء عي�شى العجمي.  -3

فاطمة عبدالمجيد العو�شي.  -4

نورة محِي الدين ح�شن.  -5

�شيخة اأحمد الزياني.  -6

�شيخة اأحمد العبد.  -7

اأ�شماء �شالح الَعـَلـ�س.  -8

ح�شين عبدالهادي البني.  -9
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10- مو�شى جعفر �شرحان.

11- اأحمد �شعيد جا�شم.

12- عائ�شة محمد النجدي.

13- دينا �شالح الدين العو�شي.

14- �شديم يو�شف المير.

15- فاطمة ح�شن عبدالعال.

16- هناء مكي عبداهلل الفردان.

17- مريم محمد النعيمي.

18- اأمينة عبدالرحمن الزويد.

19- مريم عبدالروؤوف حمدان.

20- جليلة عدنان مجيد علوي.

21- لولوة خليفة الح�شن.

�ملادة��لثانية�

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

وزير��لعدل

و�ل�سئون��لإ�سالمية�و�لأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبد�هلل��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 28 محـرم 1443هـ

الـمــــوافــــــق:  5 �شبتمبر 2021م
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وز�رة��لعمل�و�لتنمية��لجتماعية

�قر�ر�رقم�)63(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�تعيني�جمل�س��إد�رة�موؤقت�جلمعية��لعالج��لطبيعي��لبحرينية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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،

الطبيعي  العالج  جمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   1997 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

البحرينية، 

وعلى القرار رقم )61( ل�شنة 2020 ب�شاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية العالج الطبيعي 

البحرينية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية العالج الطبيعي البحرينية،

والثابت فيها  املوؤرخة يف 2021/8/29  الأهلية  املنظمات  اإدارة دعم  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

اجتماع  عْقـد  وعدم   ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  للمر�شوم  اجلمعية  وجتاوزات  خمالفات 

اجلمعية العمومية، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للجمعية،

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

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية العالج الطبيعي البحرينية،

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

قرر��لآتي:

مادة�)1(

برئا�شة  اأ�شهر،  اأربعة  ملدة  البحرينية  الطبيعي  العالج  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ـن  ُيـعيَّ

ال�شيد/ حممد علي خليل اإبراهيم مكي، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1-   ابت�شام مهدي اأحمد ح�شن.

2-   يو�شف ال�شيد �شرف مح�شن �شرف الخباز.

3-    �شارة فاروق محمد �شالح عبدالكريم.

4-    محمد عبداهلل محمد عبداهلل ح�شين.

5-    محمود �شعيد اإبراهيم ال�شيخ.
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مادة�)2(

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

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

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

مادة�)3(

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

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة�)4(

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

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

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

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)5(

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

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

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

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة�)6(

على القائم باأعمال 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 محـــــــرم 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 30 اأغ�شط�س 2021م
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هيئة��لبحرين�للثقافة�و�لآثار

�قر�ر�رقم�)2(�ل�سنة�2021

بتعديل��لنظام��لأ�سا�سي�جلمعية��لأدب��لإ�سالمي

رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثـقافية 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، 

وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 1991 ب�شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للجمعيات 

والأندية الثقافية والفنية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة الإعالم،

الثقافية  والأندية  اجلمعيات  قْيـد  �شجل  تنظيم  ب�شاأن   1991 ل�شنة   )5( رقم  القرار  وعلى 

والفنية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة الإعالم،

وعلى القرار رقم )16( ل�شنة 2009 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية الأدب الإ�شالمي،

املخت�س  والوزير  ـة  املخت�شَّ الإدارية  اجلهة  بت�شمية   2012 ل�شنة   )7( رقم  القرار  وعلى 

باجلمعيات الثقافية وحتديد اخت�شا�شاتهما،

 28 بتاريخ  املنعقدة  ال�شالمي  الأدب  جلمعية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  وعلى 

فرباير 2021 بتعديل النظام الأ�شا�شي للجمعية،

وبناًء على عْر�س مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار،

قرر��لآتي:

�ملادة��لأوىل

ـد يف �شجل قْيـد اجلمعيات الثقافية قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية الأدب  ُيـقيَّ

الإ�شالمي املنعقدة بتاريخ 28 فرباير 2021، وهو كالآتي:

تغيري ت�شمية )جمعية الأدب الإ�شالمي( اإىل الت�شمية اجلديدة وهي )جمعية الأدب العربي( 

اأينما وردت يف النظام الأ�شا�شي للجمعية ويف القرار اخلا�س بالرتخي�س بت�شجيل اجلمعية.

�ملادة��لثانية

اأينما  والإعالم(  الثقافة  )وزارة  بعبارة  والآثار(  للثقافة  البحرين  )هيئة  عبارة  ُتـ�شتبَدل 

وردت يف النظام الأ�شا�شي.
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�ملادة��لثالثة

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

                                                                  

رئي�س�هيئة��لبحرين�للثقافة�و�لآثار

�������مي�بنت�حممد��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 1 �شفــــــر 1443هـ  

الـمـــوافـــــــق: 8 �شبتمبر 2021م
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هيئة��لبحرين�للثقافة�و�لآثار

�قر�ر�رقم�)3(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�تعيني�جمل�س��إد�رة�موؤقت�جلمعية��لبحرين�للفنون��لت�سكيلية

رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار:

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،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 1991 يف �شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للجمعيات 

والأندية الثقافية والفنية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة الإعالم،

جلمعية  الأ�شا�شي  النظام  وملخ�س  قيد  ن�ْشـر  ب�شاأن   1991 ل�شنة   )11( رقم  القرار  وعلى 

البحرين للفنون الت�شكيلية املعاد ت�شجيلها بوزارة الإعالم، وعلى النظام الأ�شا�شي املرافق له،

املخت�س  والوزير  ـة  املخت�شَّ الإدارية  اجلهة  بت�شمية   2012 ل�شنة   )7( رقم  القرار  وعلى 

باجلمعيات الثقافية وحتديد اخت�شا�شاتهما،

املوؤرخ  والفنون  الثقافة  باإدارة  املخت�س  الق�شم  ِقـَبـل  من  املعد  التقرير  على  الطالع  وبعد 

اجتماعات  عْقـد  ـلة يف عدم  املتمثِّ اجلمعية  فيه خمالفات وجتاوزات  والثابتة  يف 2021/7/26 

ـهات اخلا�شة  املوجِّ اللتزام بعدد من  املطلوبة وعدم  التقارير  العمومية وعدم تقدمي  اجلمعية 

جمل�س  داخل  خالفات  وجود  اإىل  اإ�شافة  ـة،  املخت�شَّ الإدارة  من  وال�شادرة  الجتماعات  بعقد 

الإدارة باملخالفة لأحكام املواد )32، 33، 38، 39( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989،

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية البحرين للفنون الت�شكيلية وت�شوية وتوفيق اأو�شاعها،

وبناًء على عْر�س مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار،

قرر��لآتي:

�ملادة��لأوىل

ال�شيخة  برئا�شة  �شنة  ملدة  الت�شكيلية  للفنون  البحرين  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ـن  ُيـعيَّ

حنان بنت ح�شن اآل خليفة، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- ال�شيخة مروة بنت را�شد اآل خليفة.

2- خالد محمد الطهمازي.

3- جعفر مهدي العريبي.

4- اأ�شماء جا�شم مراد.
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�ملادة��لثانية

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

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

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

�ملادة��لثالثة

على اأع�شاء جمل�س الإدارة والقائمني بالعمل يف اجلمعية اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة 

املوؤقت جميع اأموال اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

�ملادة��لر�بعة

م لهيئة البحرين للثقافة والآثار ب�شاأن اأو�شاع  ـاًل يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شَّ

ـنًا اأمورها املالية ، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم العمل بها ِوْفقًا لأحكام  اجلمعية، مت�شمِّ

القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

�ملادة��خلام�سة

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

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

اجلديد  الإدارة  العمومية جمل�س  اجلمعية  وتنتخب  لالجتماع.  الدعوة  قبل  اجلمعية  حالة  عن 

ِوْفـقًا لأحكام  يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة 

القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

�ملادة��ل�ساد�سة

على مدير عام الثقافة والفنون تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�هيئة��لبحرين�للثقافة�و�لآثار

�������مي�بنت�حممد��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 1 �شفــــــر 1443هـ  

الـمـــوافـــــــق: 8 �شبتمبر 2021م
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ـق�لغرفة��لبحرين� ��حل�ساب��خلتامي��ملدقَّ

لت�سوية��ملنازعات�لل�سنة��ملالية�2020
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�إعالن�ت�سجيل�وكالت�جتارية

الوكالت  قْيـد  باأنه مت  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  التجارية  الوكالت  ق�شم  يفيد 

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:
	إعالن تسجیل وكاالت تجاریة

	:یفید قسم الوكاالت التجاریة بوزارة الصناعة والتجارة والسیاحة بأنھ تم قید الوكاالت التجاریة المذكور تفاصیلھا أدناه

	

	12458	رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

Interacoustics	A/S	
DANE	

AUDIOMETER	ALLE	1,	5500	MIDDELFART-	DENMARK	
	مؤسسة بھزاد الطبیة	اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
	tools	AND	Kits	Medical		الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
	Interacoustics	التجاریة موضوع الوكالة

	محدد المدة	نوع الوكالة
	

	12459	رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

MACLEODS	PHARMACEUTICALS	LTD	
INDIAN	

304,	ATLANTA	ARCADE	CHURCH	ROAD,	NEAR	LEELA	HOTEL,	ANDHERI-KURLA	ROAD,	MUMBAI	
400059,	MAHARASHTRA	

م.م.ذشركة صیدلیة یاري 	اسم الوكیل 	
بیان البضائع موضوع 

	Medicines	Human		الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
	TABLET	MG	50	PROPYLTHIOURACIL	التجاریة موضوع الوكالة

	محدد المدة	نوع الوكالة
	

	12460	رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

HIKOKI	Power	Tools	Pte	Ltd	
SINGAPOREAN	

31,	Jurong	Port	Road	,	#01-12M	(Level	1M2)	,	Jurong	Logistic	Hub,	Singapore	619115	
ب مقفلة.م.كانو لمعدات المركبات والمعدات الصناعیة  ش	اسم الوكیل 	

بیان البضائع موضوع 
	tools	Electric	-	Parts	Electrical		الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
	HIKOKI	التجاریة موضوع الوكالة

وع الوكالةن 	غیر محدد المدة	

	12457	رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

Eicher	Motors	Limited	(Royal	Enfield)	
INDIAN	

Royal	Enfield	-	(A	Unit	of	Eicher	Motors	Ltd),	#296,	Rajiv	Gandhi	Salai,	Sholinganallur,	Chennai	
م.م.عباس بلجیك واوالده ذ	اسم الوكیل 	

بیان البضائع موضوع 
	motorcycle	Supplies		الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
	ENFIELD	ROYAL	التجاریة موضوع الوكالة

	محدد المدة	نوع الوكالة
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	12461	رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

DUNAR	FOODS	LTD	
INDIAN	

village	bazida	jattan	road	132001	
مساھمھ مقفلة	-شركھ حسن محمد جواد واوالده 	اسم الوكیل 	

بیان البضائع موضوع 
	Foodstuff		الوكالة

والعالمات االسم التجاري 
	RICE	BASMATI	DUNAR	التجاریة موضوع الوكالة

	محدد المدة	نوع الوكالة
	

	12462	رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

Rosemont	Pharmaceuticals	Limited	
BRITISH	

Rosemont	House,	Yorkdale	Industrial	Park,	Braithwaite	Street,	Leeds	LS11	9XE	
الوكیلاسم  م.م.صیدلیات الخلیج ذ	 	

بیان البضائع موضوع 
	Medicines	Human		الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
	ROSEMONT	التجاریة موضوع الوكالة

	محدد المدة	نوع الوكالة
	

	12463	رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

TODA	HEALTHCARE	
INDIAN	

1993,	MATAWALI	POLE,BHANDERI	POLE,KALUPUR,AHMEDABAD,GUJARAT	
	صیدلیة بلوبرد	اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
	products	Cosmetics	-	preparations	Medical		الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
	Toda	التجاریة موضوع الوكالة

	محدد المدة	نوع الوكالة
	

	12464	رقم قید الوكالة

وجنسیتھ اسم الموكل 
	وعنوانھ

XIAMEN	XIASHING	MOTORCYCLE	CO.	LTD.	(SYM)	
CHINESE	

NO.	99,	XIBIN	ROAD,	XINGLIN,	JIMEI	AREA,	XIAMEN,	CHINA	
م.م.عباس بلجیك واوالده ذ	اسم الوكیل 	

بیان البضائع موضوع 
	Motorcycle		الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
	SYM	التجاریة موضوع الوكالة

الوكالةنوع  	محدد المدة	
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	12465	رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

Kedrion	S.p.A.	
ITALAIN	

Loc.	Ai	Conti,	55051	Castelvecchio	Pascoli	–	Barga	(Lucca)	
م.م.صیدلیات الخلیج ذ	اسم الوكیل 	

بیان البضائع موضوع 
	Medicines	Human		الوكالة

التجاري والعالمات االسم 
	KEDRION	التجاریة موضوع الوكالة

	محدد المدة	نوع الوكالة
	

	12466	رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

Exeltis	Middle	East	FZ	LLC	
EMARATI	

office	808	HQ	complex	north	tower	Dubia	
م.م.شركھ یوسف محمود حسین ذ	اسم الوكیل 	

موضوع بیان البضائع 
	Medicines	Human		الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
	$STALEVON	التجاریة موضوع الوكالة

	محدد المدة	نوع الوكالة
	

	12467	رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

PIRAMAL	CRITICAL	CARE	BV	(AND	ITS	AFFILIATES)	
NETHERLANDS	ANTILLE	

Rouboslaan	32,	2252TR,	Voorschoten,	The	Netherlands	
م.م.شركة صیدلیة وائل ذ	اسم الوكیل 	

بیان البضائع موضوع 
	Medicines	Human		الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
	BV	CARE	CRITICAL	PIRAMAL	التجاریة موضوع الوكالة

	محدد المدة	نوع الوكالة
	

	12468	رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

PANNOC	CHEMIE	N.V.	
BELGIAN	

Lammerdries-oost	23,	B-2250	Olen-Belgium	.	
	صیدلیة جعفر	اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
	Medicines	Human		الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
	pannoc	التجاریة موضوع الوكالة

	محدد المدة	نوع الوكالة
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الوكالةرقم قید  	12469	

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

WELLPHARMA	MEDICAL	SOLUTIONS	LLC	
EMARATI	

#34G2,	ICAD	I,	MUSSAFAH,	ABU	DHABI,	UAE	
	صیدلیھ ناصر	اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
	Medicines	Human		الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
	WELLPAR	التجاریة موضوع الوكالة

الوكالةنوع  	محدد المدة	
	

	12470	رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

Sky	Pharma	FZ	LLC	
EMARATI	

Office	No.	EO-12,	Floor	1,	Building:	DSP	Laboratory	Complex	Dubai,	UAE	
م.م.صیدلیات الخلیج ذ	اسم الوكیل 	

بیان البضائع موضوع 
	Medicines	Human		الوكالة

التجاري والعالمات االسم 
	MANKIND	التجاریة موضوع الوكالة

	محدد المدة	نوع الوكالة
	

	12471	رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

MEAGATE	INTERNATIONAL	FZ-LLC	
EMARATI	

STUDIO	CITY	DSC	TOWER	OFFICE	701	DUBAI	UNITED	ARAB	EMIRATES	
	مؤسسھ الحمر التجاریھ	اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
	Medicines	Human		الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
	ILUVIEN	التجاریة موضوع الوكالة

	محدد المدة	نوع الوكالة
	

	12472	رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

Isuzu	Motors	International	Operations	(Thailand)	Co.,	Ltd.	
THAI	

1010	Shinawatra	Tower	III	24th-25th	Floor,Vibhavadi	Rangsit	Road	Chatuchak	10900,	Thailand	
م.م.بي أم أس سي للتسویق و الخدمات ذ	اسم الوكیل 	

بیان البضائع موضوع 
	Truck		-	Accessories	&	supplies	Automotive	-	Cars	-	Buses	and	Trucks	,	Cars	for	parts		الوكالة

والعالمات االسم التجاري 
	Isuzu	التجاریة موضوع الوكالة

	محدد المدة	نوع الوكالة
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	12473	رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

EVERGREEN	MARINE	(ASIA)	PTE.	LTD.	
SINGAPOREAN	

200	Cantoment	Roa,	#	i2-01	Southpoint,	Singapore	089763	
الوكاالت العالمیة المحدودةشركھ 	اسم الوكیل 	

بیان البضائع موضوع 
	Agent	shipping		الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
	EVERGREEN	التجاریة موضوع الوكالة

	محدد المدةغیر 	نوع الوكالة
	

	12474	رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

IND	SWIFT	LIMITED	
INDIAN	

Plot	No.	781,	Ram	Darbar	Industrial	Area	-	Phase	II,	Chandigarh	(India)	
م.م.صیدلیات الخلیج ذ	اسم الوكیل 	

بیان البضائع موضوع 
	Medicines	Human		الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
	LIMITED	SWIFT	IND	التجاریة موضوع الوكالة

	محدد المدة	نوع الوكالة
	

	12475	رقم قید الوكالة

الموكل وجنسیتھ اسم 
	وعنوانھ

Merck	Sharp	&	Dohme	IDEA	GmbH	
SWISS	

Tribschenstrasse	60	,	6005	Luzern,	Switzerland	
	صیدلیھ مدینھ حمد	اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
	Medicines	Human		الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
	MSD	التجاریة موضوع الوكالة

	محدد المدة	نوع الوكالة
	

	12476	رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

EXELTIS	MIDDLE	EAST	
EMARATI	

DUBAI	SCIENCE	PARK	,	LAB	BUILDING	,	NORTH	TOWER	OFFICE	808	
م.م.صیدلیة جرین ذ	اسم الوكیل 	

بیان البضائع موضوع 
	Medicines	Human		الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
الوكالةالتجاریة موضوع  	EXELTIS	

	محدد المدة	نوع الوكالة
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	12477	رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

SANOFI	PASTURE	S.A	
FRENCH	

Siege	Social	:	14,	Espace	Henry	Vallee,	69007	Lyon,	France	
ب مقفلة.م.صیدلیھ البحرین ومتجرھا العمومي ش	اسم الوكیل 	

البضائع موضوع بیان 
	Medicines	Human		الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
	HEXAXIM	التجاریة موضوع الوكالة

	محدد المدة	نوع الوكالة
	

	12478	رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
	وعنوانھ

STADA	MENA	DWC	LLC	
EMARATI	

Office471-Building	E-Business	Park-Dubai	World	Central-Dubai	Aviation	City-United	Arab	of	
Emirates	

	صیدلیھ مدینھ حمد	اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

	Medicines	Human		الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
	Mar	Pharma	-	Stada	التجاریة موضوع الوكالة

	محدد المدة	نوع الوكالة
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��لإعالنات��ل�سادرة�تطبيقاً�للقانون�رقم�)6(�ل�سنة��2006

�ب�ساأن��لر�سوم�و�لنماذج��ل�سناعية�

�إعالن�رقم�)21(�ل�سنة�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. رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي .

2. تاريخ انق�شاء الحقوق .

3. �شبب انق�شاء الحقوق . 

مدير��إد�رة��لتجارة��خلارجية�و�ملِـْلـكية��ل�سناعية
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�نق�ساء��حلقوق��ملرتتبة�على��لر�سوم�و�لنماذج��ل�سناعية�وبطالنها�

ا�شتنادًا للمادة )22( من القانون رقم )6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، 

انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية املذكورة باجلدول اأدناه:

�سبب��نق�ساء��حلقوقتاريخ��نق�ساء��حلقوقرقم��لر�سم��أو��لنموذج��ل�سناعيرقم��لت�سل�سل

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية7 / 9 / 115632021

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية 7 / 9 / 215642021
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�ت��ل�ستمالك

قر�ر���ستمالك�رقم�)154(�ل�سنة��2021

لة لها  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك:

 جزء من ملك/ ع�شام واأحمد ابني عبداهلل نور الدين  نور الدين، الكائن يف �شند، وامل�شجل 

باملقدمة رقم 2019/1715 ورقم 2015/15677، عقار رقم 06000878

والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  الطرق، ح�شب طلب  اأجل م�شاريع   وذلك من 

العمراين/ الطرق.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف���
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قر�ر���ستمالك�رقم�)155(�ل�سنة��2021

لة لها  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك:

 جزء من ملك/ ال�شيد مو�شى جعفر ها�شم مرزوق، الكائن يف توبلي، وامل�شجل باملقدمة رقم 

1996/4912، عقار رقم 08009379

 وذلك من اأجل التعوي�س عن الأجزاء املتاأثرة بال�شارع، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف���

 

قر�ر���ستمالك�رقم�)156(�ل�سنة��2021

لة لها  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك:

 جزء من ملك/ م�شرف ال�شالم - البحرين، الكائن يف جد حف�س، وامل�شجل باملقدمة رقم 

2021/47، عقار رقم 04043305

 وذلك من اأجل تطوير �شبكة الطرق، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط 

العمراين، �شئون البلديات.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف���
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�قر�ر���ستمالك�رقم�)157(�ل�سنة��2021

لة لها  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك:

وامل�شجل  املنامة،  و�شط  الكائن يف  َمـراتب من�شور علي ح�شني اخلياط،   جزء من ملك/ 

باملقدمة رقم 1977/1225، عقار رقم 03131031

 وذلك من اأجل التعوي�س عن الأجزاء املتاأثرة بال�شارع ، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف���

 

قر�ر���ستمالك�رقم�)158(�ل�سنة��2021

لة لها  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك:

 جزء من ملك/ اإ�شماعيل عبداهلل اإ�شماعيل حممد و�شركائه ، الكائن يف املحرق، وامل�شجل 

باملقدمة رقم 1992/5155 عقار رقم 02010825

 وذلك من اأجل التعوي�س عن الأجزاء املتاأثرة بال�شارع، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

�������������������������������������وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف���
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�قر�ر���ستمالك�رقم�)159(�ل�سنة��2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك:

 جزء من ملك / عبدالرحمن �شليمان حمد الب�شام ، الكائن يف القفول . وامل�شجل باملقدمة 

رقم 1997/5430 عقار رقم 03100554

 وذلك من اأجل التعوي�س عن الأجزاء املتاأثرة بال�شارع، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد اللكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف���

 

قر�ر���ستمالك�رقم�)160(�ل�سنة��2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك:

 جزء من ملك / اح�شان علي خور�شيد جم�شري ، الكائن يف �شند . وامل�شجل باملقدمة رقم 

2016/7533 عقار رقم 06010113

 وذلك من اأجل تعديل و�شعية العقار، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد اللكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف���
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�قر�ر���ستمالك�رقم�)161(�ل�سنة��2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك:

 ملك / ح�شن بن �شالح الرويعي ، الكائن يف الديه . وامل�شجل باملقدمة رقم 1961/333 

عقار رقم 04022655

 وذلك من اأجل التعوي�س عن الأجزاء املتاأثرة بال�شارع، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد اللكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف���

 

قر�ر���ستمالك�رقم�)162(�ل�سنة��2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك:

 جزء من ملك / �شعيد عي�شى مرزوق اخلباز وكاظم جواد جا�شم الليث ، الكائن يف بوع�شرية 

. وامل�شجل باملقدمة رقم 2014/10666 و 2017/6942 عقار رقم 03083094

 وذلك من اأجل التعوي�س عن الأجزاء املتاأثرة بال�شارع، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد اللكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف���
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�قر�ر���ستمالك�رقم�)163(�ل�سنة��2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك:

 جزء من ملك / بيت التمويل الكويتي ) البحرين ( �س.م.ب مقفلة ، الكائن يف الب�شيتني . 

وامل�شجل باملقدمة رقم 2019/21697 عقار رقم 02003458

 وذلك من اأجل التعوي�س عن الأجزاء املتاأثرة بال�شارع، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد اللكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف���

 

قر�ر���ستمالك�رقم�)164(�ل�سنة��2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك:

 جزء من ملك / ابت�شام دعيج علي اأحمد البنعلي ، الكائن يف احلد . وامل�شجل باملقدمة رقم 

2013/11362 عقار رقم 01001787

 وذلك من اأجل التعوي�س عن الأجزاء املتاأثرة بال�شارع، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد اللكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف���
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�قر�ر���ستمالك�رقم�)165(�ل�سنة��2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك:

 جزء من ملك / عارف حممد علي امريي ، الكائن يف الق�شيبية . وامل�شجل باملقدمة رقم 

2016/12032 عقار رقم 03030744

 وذلك من اأجل التعوي�س عن الأجزاء املتاأثرة بال�شارع، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد اللكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف���

 

قر�ر���ستمالك�رقم�)166(�ل�سنة��2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك:

 جزء من ملك / ال�شيخ �شلمان بن خليفة بن حمد اآل خليفة ، الكائن يف الق�شيبية . وامل�شجل 

باملقدمة رقم 2009/711 عقار رقم 03030538

والتخطيط  البلديات  و�شئون  ال�شغال  وزارة  الطرق، ح�شب طلب  اأجل م�شاريع   وذلك من 

العمراين – الطرق.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد اللكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف���
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�قر�ر���ستمالك�رقم�)167(�ل�سنة��2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك:

ملك / كامل طه بدر الديراوي ، الكائن يف القفول . وامل�شجل باملقدمة رقم 2016/10575 

عقار رقم 03100689

والتخطيط  البلديات  و�شئون  ال�شغال  وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك   

العمراين – الطرق.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد اللكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف���

�قر�ر���ستمالك�رقم�)168(�ل�سنة��2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك:

رقم  باملقدمة  وامل�شجل   . القفول  يف  الكائن  الديراوي،  بدر  طه  كامل   / ملك  من  جزء 

2015/16374 عقار رقم 03100571

والتخطيط  البلديات  و�شئون  ال�شغال  وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك   

العمراين – الطرق.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد اللكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف���
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�قر�ر���ستمالك�رقم�)169(�ل�سنة��2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك:

ملك / �شلوى اإبراهيم خليل كانو، الكائن يف النعيم . وامل�شجل باملقدمة رقم 2007/15268 

عقار رقم 03230251

 وذلك من اأجل اإن�شاء حديقة لهايل منطقة النعيم، ح�شب طلب اإدارة التنمية احل�شرية.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد اللكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف���

 

قر�ر���ستمالك�رقم�)170(�ل�سنة��2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك / عائ�شة م�شفر �شامل احمد املهندي ، الكائن يف الرفاع الغربي . وامل�شجل 

باملقدمة رقم 2014/2787 عقار رقم 09029467

والتخطيط  البلديات  و�شئون  ال�شغال  وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك   

العمراين – الطرق.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد اللكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف���
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر��ل�ستغناء

قر�ر�رقم�)�5ـــ�غ(�ل�سنة��2021بال�ستغناء�عن��لعقار��مل�ستملَـك��

بالقر�ر�رقم�)235(�ل�سنة�2012

و�مل�سجل�باملقدمتني�رقم�1996/470م�ورقم�1361/598هـ

لة لها  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )235( ل�شنة 2012 ال�شادر على ُمـلك خالد وظافر ابني 

عمر جا�شم ماجد الرميحي وعي�شى قا�شم ماجد الرميحي، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل 

اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين،  باملقدمتني رقم 1996/470م و1361/598هـ، والذي كان من 

وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعليهم  ك،  للمالَّ ر�شمياً  اإ�شعاراً  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعمالً 

الت�شال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(، بناية مدينة 

الذهب باملنامة لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف
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وز�رة��ل�سناعة�و�لتجارة�و�ل�سياحة

�إعالنات��إد�رة��لت�سجيل

�إعالن�رقم�)738(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

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

الرومي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )قطرة للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 83797، طالبًا 

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

 MOHAMAD HISAMUDDINو الرومي،  ح�شن  اأحمد  عبداهلل  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األف( 

 .HWARI

�إعالن�رقم�)739(�ل�سنة�2021

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

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئوليه�حمدودة

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

البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )موتور �شيتي �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 57331، طالبين 

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

دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شركة )محمد اإبراهيم كانو �س.م.ب مقفلة(، و)�شركة اإبراهيم خليل كانو 

�س.م.ب.مقفلة، و�شركة )فوؤاد كانو واأولده �س.م.ب م(.    

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�)740(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

عبدالغفار  طارق  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 
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عبدالواحد خنجي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برو�شب�شنز ميديا(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

94944، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري 

)�شركة برو�شب�شنز ميديا ذ.م.م(، وبراأ�شمال 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�)741(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ عامر علي عبدالر�شول 

 ،40008 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الفرا�شة(،  )اأزيــاء  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  رجب،  بن 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال  الموؤ�ش�شة  الثاني والرابع من  طالبا تحويل الفرعين 

 NOUSHADمقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عامر علي عبدالر�شول بن رجب، و

    .SEETHINDEKATH

��إعالن�رقم�)742(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

 

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

را�شد المانع، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دانات الخير للمقاولت وال�شيانة(، الم�شجلة بموجب 

للتجارة  الدعلوج  )دانــات  ا�شم  تحت  والم�شجل  الموؤ�ش�شة  من  التا�شع  الفرع  تحويل  طالبا   ،99465 رقم  القيد 

العامة(، اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة دانات الدعلوج للتجارة العامة 

اأحمد مبارك را�شد  با�شم كل من: محمد  وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل  ذ.م.م(، 

.THARAYATHE DANIEL JAMESالمانع، 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�)743(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مكتب المحامية فاطمة علي 
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ح�شن حاجي، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الدانة ال�شغيرة لل�شلوك وتنمية المهارات(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،135369 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

 ،JOSEPH ORTEZ :م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

و�شومية الحجاوي.

�إعالن�رقم�)744(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

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

اأحمد المقهوي مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوتيك الطيبين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 89606، 

طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )مطعم هيال يا رمانة( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

محمد  اأحمد  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة 

.MOHAMMAD RABIUL ISLAM INTAZعبداللطيف اأحمد المقهوي، و

 

�إعالن�رقم�)745(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

 ADEMOLA VICTOR اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

AKINLALU، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون األي�س اآند دوروج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  140972، طالبًا 

مقداره  500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.   

�إعالن�رقم�)746(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�تو�سية�ب�سيطة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية، 

نيابة عن ورثة المرحومة مليحة ح�شين حبيب ال�شماهيج  �شاحبة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة نوراء 

لل�شياغة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 40101-2، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 

�شركة تو�شية ب�شيطة، وت�شجل با�شم كل من: ح�شين عبدالكريم خليل اإبراهيم ال�شائغ، وحوراء ح�شين عبدالكريم 

خليل ال�شايغ.
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�إعالن�رقم�)747(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

الخليج  َمر�شى  مكتب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة   والتجارة  ال�شناعة  ــوزارة  ب الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

لال�شت�شارات، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )حنان التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

22299، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة الم�شجل با�شم )خدمات التناك الفنية( اإلى �شركة ذات م�شئولية 

 ALTANNAK TECHNICAL( ذ.م.م  الفنية  التناك  خدمات  )�شركة  التجاري  ا�شمها  بذاتها  قائمة  محدودة 

SERVICES W.L.L، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: علي محمد 

 RATHNAKUMAR VELEKKATTEو  ،ANAND BHASKAR MAVULLA KANDIYILو التناك،  علي  علي 

 .AJITHA RETISSINو ،SANKURU

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�)748(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

�

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ �شارة اإر�شاد ح�شين 

القيد  بموجب  الم�شجلة  تريدينغ(،  جاركول  )�شوبر  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ح�شين،   اقتدار 

رقم 134629، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، ا�شمها 

اقتدار ح�شين، و اإر�شاد ح�شين  �شارة  با�شم كل من:  التجاري )�شركة �شوبر جاركول تريدينغ ذ.م.م(، وت�شجل 

  .HUMAYUN ALI KHAN MIR

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�)749(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

نيابة  اإم البحرين(  اإ�س  اإليها )اآر  باأنه قد تقدم  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 

عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بات�شري ل فانيل بوتيك(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 112892، 

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

)األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ اليا�س �شوقي عبدالح�شين اإبراهيم عبدالعال.



العدد: 3550 – الخميس 9 سبتمبر 2021

70

�إعالن�رقم�)750(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من��سركة��لت�سامن

�إىل�موؤ�س�سة�فردية

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

التي تحمل ا�شم )خدمات القمة للتموين/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 79494 طالبين تحويل الفرعين 

الأول والثالث من ال�شركة اإلى موؤ�ش�شة فردية قائمة بذاتها، وت�شجل با�شم )خباز فريج كرزكان( الم�شجل بموجب 

القيد رقم 73781.

�إعالن�رقم�)751(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

�إىل��سركة�ت�سامن�

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 )ليد كيوب للت�شويق ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 116644، طالبين 

)األف(  وبراأ�شمال مقداره 1،000  بذاتها،  قائمة  ت�شامن  �شركة  اإلى  ال�شركة  والثاني من  الأول  الفرعين  تحويل 

 MUHAMMED BASHEER KOLIKKATTIو ،HIKMANINDIA RAHMA :دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

.KUNNUMMEL

 


