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�اأمر�ملكي�رقم�)35(�ل�شنة�2021

بـدعوة�جمل�شي�ال�شورى�والنواب�لالنعقاد�

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

بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ُيــدعى ُكـلٌّ من جمل�شي ال�شورى والنواب لالجتماع ع�شر يوم الأحد العا�شر من �شهر اأكتوبر 

2021 لفتتاح دور النعقاد الرابع من الف�شل الت�شريعي اخلام�س.

املادة�الثانية

ُيـن�َشـر هذا الأمر يف اجلريدة الر�شمية.

������������������������������������������������������������������������������ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 26 �شـفـــــر 1443هـ

الموافـق: 3 اأكتوبـــــــر 2021م
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�مر�شوم�رقم�)101(�ل�شنة�2021

بتجديد�تعيني�حمافظ�للمحافظة�اجلنوبية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )51( ل�شنة 2017 بتعيني حمافظ للمحافظة اجلنوبية،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

د تعيني �شمو ال�شيخ خليفة بن علي اآل خليفة حمافظًا للمحافظة اجلنوبية، وذلك ملدة  ُيـجدَّ

اأربع �شنوات.

املادة�الثانية

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

الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 29 �شفـر 1443هـ

الموافق: 6 اأكــتوبر 2021م
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�قرار�رقم�)49(�ل�شنة�2021

�بتعديل�بع�ض�اأحكام�القرار�رقم�)1(�ل�شنة��2018

باإعادة�ت�شكيل�جمل�ض�اخلدمة�املدنية

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

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1982 باإن�شاء جمل�س اخلدمة املدنية،

وعلى الأمر امللكي رقم )44( ل�شنة 2020 بتعيني رئي�س جمل�س الوزراء،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )61( ل�شنة 2018 بت�شكيل الوزارة، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2018 باإعادة ت�شكيل جمل�س اخلدمة املدنية،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

الوزراء(،  لرئي�س جمل�س  الأول  الوزراء( حمل عبارة )النائب  حتل عبارة )رئي�س جمل�س 

جهاز  )رئي�س  وعبارة  املالية(،  )وزير  عبارة  حمل  الوطني(  والقت�شاد  املالية  )وزير  وعبارة 

اخلدمة املدنية( حمل عبارة )رئي�س ديوان اخلدمة املدنية(، الواردة يف املادة الأوىل من القرار 

رقم )1( ل�شنة 2018 باإعادة ت�شكيل جمل�س اخلدمة املدنية.

املادة�الثانية

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

�شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 28 �شفر 1443هـ

الـمـــــوافــــــق: 5 اأكتوبـر 2021م
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�قرار�رقم�)50(�ل�شنة�2021

�باإ�شافة�بند�جديد�اإىل�املادة�الأوىل�من�القرار�رقم�)9(�ل�شنة�2019

باإعادة�ت�شكيل�جمل�ض�املوارد�املائية

رئي�س مجل�س الوزراء:

املائية،  املوارد  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2019 ل�شنة   )9( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

املوارد  ت�شكيل جمل�س  باإعادة   2019 ل�شنة   )9( رقم  القرار  من  الأوىل  املادة  اإىل  ُيـ�شاف 

املائية بند جديد برقم )10(، ن�شه الآتي:

"10- المبعوث الخا�س ل�شئون المناخ الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة ".

املادة�الثانية

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

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 28 �شفر 1443هـ

الـمـــــوافــــــق: 5 اأكتوبـر 2021م
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�قرار�رقم�)51(�ل�شنة�2021

�بتعيني�مديَرين�يف�الأمانة�العامة

للمجل�ض�الأعلى�لل�شباب�والريا�شة

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

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

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

وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم الأمانة العامة للمجل�س الأعلى لل�شباب 

والريا�شة،

وبناًء على عْر�س رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـن يف الأمانة العامة للمجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

مديرًا لإدارة الموارد والِخـْدمات. 1- ال�شيد جا�شم محمد يو�شف ال�شوملي      

2- ال�شيدة مريم عي�شى علي عو�س                    مديرًا لإدارة التخطيط وال�شيا�شات والمتابعة.

املادة�الثانية

على رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

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

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 28 �شفر 1443هـ

الـمــوافــــــــق: 5 اأكتوبر 2021م
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�قرار�رقم�)52(�ل�شنة�2021

بتعيني�مدير�يف�املحافظة�اجلنوبية

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

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات، وتعديالته،

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 )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

الب�شرية واملالية يف املحافظة  ال�شيدة مرمي عي�شى علي املناعي مديرًا لإدارة املوارد  ُتعنيَّ 

اجلنوبية.

املادة�الثانية

اجلريدة  يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 

الر�شمية.

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 29 �شفر 1443هـ

المـــــوافــــــق: 6 اأكتـوبــر 2021م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)251(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة�املحرق�– جممع��209

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املحرق، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ي�شنَّف العقار رقم 02029444 الكائن يف منطقة املحرق جممع 209  �شمن ت�شنيف مناطق 
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ـق عليه  فقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ ال�شكن املت�شل ب )RHB(، ْوِ

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 19 �شفـــــــر 1443هـ

الـمـــــوافـــــق: 26 �شبتمبر 2021م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)252(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة�مدينة�عي�شى�– جممع�816

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  املعدل 

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021، 

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

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

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

من  عي�شى – جممع 816   منطقة مدينة  يف  الكائن    08015408 العقار  ت�شنيف  ُيغري 
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واملرافق  اإىل ت�شنيف مناطق اخلدمات    –  )MOH( الإ�شكان وزارة  ت�شنيف مناطق م�شاريع 

العامة )PS( –  وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات 

التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��������������������������������������������

���وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�������������������������������������������������ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ:  19 �شفــــــر 1443هـ

المــــوافـــــــق:  26 �شبتمبر 2021م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)254(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة��شماهيج�– جممع��234

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  املعدل 

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

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

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021،  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املحرق، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ت�شنيف  مبنطقة �شماهيج جممع 234 من  الكائن  رقم 02002257   ت�شنيف العقار  ـر  يغيَّ
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مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( اإىل ت�شنيف مناطق الأرا�شي الزراعية )AG(  ِوْفـقًا 

للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما 

الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 19 �شفـــــــر 1443هـ

الـمـــــوافـــــق: 26 �شبتمبر 2021م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)265(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة�البحري�– جممع�941

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  املعدل 

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

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

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021،  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 09037978 الكائن يف منطقة البحري – جممع 941  من ت�شنيف  ُيـغيَّ
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مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( – اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( مبا 

اأن  ال�شنية( على  اإدارة الأوقاف  يتبع  الوارد يف وثيقة امللكية )م�شجد  يتنا�شب مع التخ�شي�س 

يتم توفري مواقف كافية لل�شيارات �شمن حدود العقار واأن ُتـرَتك م�شافة كافية بني حد العقار 

ـق عليه ال�شرتاطات  وال�شوارع املحيطة ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

������������ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الأول 1443هـ

الـمـــوافـــــــق:  7  اأكتــوبـــــر 2021م
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وزارة�ال�شناعة�والتجارة�وال�شياحة

اإعالنات�اإدارة�الت�شجيل

اإعالن�رقم�)808(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل��شركة�م�شاهمة�بحرينية�مقفلة�

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

 

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

البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )باورجري�س القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 66908، 

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

باورجري�س القاب�شة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،020،017 دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل من: جوزيف غره، 

وجوهان كري�شتوف اأكرمان، وكريم غره، و�شركة �شيراميك�س القاب�شة لال�شتثمار ذ.م.م، واإنتاج كابيتال ليميتد، 

ويوني�شيراميك اإ�س اإي اإل، ونبيل غره، وباورجري�س اإ�س اآر اإل.        

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن. 

اإعالن�رقم�)809(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية����

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة���

     

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

القيد  بموجب  الم�شجلة  لل�شحن(،  ماك�س  ا�شم )�شكاى  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  نامدار،  اهلل  داد 

بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من   26 رقم  الفرع  تحويل  طالبا  رقــم 26-51157، 

وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبداهلل محمد يو�شف داد اهلل 

.REKHA ARJUNنامدار، و
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اإعالن�رقم�)810(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها �شركة )ثري �شيرز ذ.م.م(، 

التي تحمل ا�شم )بحرين فيب  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأحمد الخباز، مالك  ال�شيد/ فا�شل عبا�س عبداهلل  نيابة عن 

�شنتر للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 37280-3، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك 

نف�شه.

اإعالن�رقم�)811(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  الفنية(،  التي تحمل ا�شم )ور�شة المملكة  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأحمد المطوع، مالك 

48668-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

المطوع، و اأحمد  با�شم كل من: هالل ح�شن ح�شن  مقداره 2،500 )األفان وخم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل 

 .MANJOT SINGH SEMBHI

اإعالن�رقم�)812(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�فرع�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شفاة للخدمات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 81321، طالبًا تحويل 

لند  هوم  )�شركة  التجاري  ا�شمها  بذاتها  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع 

التجارية(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فهد علي محمد علي، واأنتون 

جيرني�شوف.

اإعالن�رقم�)813(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�غري�هادفة�للربح�

 MARY JUSTINE DAILEY تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها
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TODD، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز �شم�شها للمراأة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 92301، 

طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة غير هادفة للربح ا�شمها التجاري )�شركة مركز 

�شم�شها للمراأة �س.غ.ر(، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.  

اإعالن�رقم�)814(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

الت�شامن )عبدالعال  اإليها �شركة  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الخليج للتدقيق(، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون الوزان للتجميل(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  القيد رقم 4588-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

و الــوزان،  عبدالعزيز  اأحمد  وداد  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األفين(   2،000 مقداره  وبراأ�شمال 

SHEELAMMA CHERIAN، وراجي�س كري�شنان ناميبر نامبين�شري. 

 

اإعالن�رقم�)815(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

�شعد  بن  من�شور  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

ال�شمرانى، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيدلية الربيع مدينة حمد(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،89193

مقداره 20،000 )ع�شرون األف دينار بحريني(، وت�شجل با�شم كل من: من�شور بن �شعد بن �شعد ال�شمراني، و 

.NISAR THANIKKAPARAMBIL ASHRAFو ،MUJEEB ADATTIL

  

اإعالن�رقم�)816(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

رقم          القيد  بموجب  الم�شجلة   ،)24 الحد  منور  )اأ�شواق  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  �شلمان،  داود 

71050-7، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 NASIR UDDINمقداره 6،000 )�شتة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: جميلة علي داود �شلمان، و

  .SARWAR ABDUS SOBHAN SOBHANو ،MOZIBUL HAQUE
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اإعالن�رقم�)817(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل��شركة�ت�شامن�

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة�

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

تحمل ا�شم )كراج دلمن/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1291-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،450 )األف واأربعمائة وخم�شون( دينارًا 

بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل من: SHYJU VARGHESE، وعادل جا�شم جابر را�شد الجابر.

اإعالن�رقم�)818(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل��شركه�ذات�م�شئولية�حمدودة

اإىل�فرع�ب�شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة�قائمة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مكتب �شركة الت�شامن المهنية 

ا�شم  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ال�شركة ذات  اأ�شحاب  نيابة عن  �شتيفينز/ت�شامن(،  المتخ�ش�شة )مور 

ذات  بال�شركة  فرع  اإلى  تحويلها  طالبين   ،1-88235 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للم�شاريع  )الموؤيد 

الم�شئولية المحدودة القائمة الم�شماة )الموؤيد العمومية ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 62316-1، البالغ 

توفيق  موؤيد  من:  لكل  والمملوكة  بحريني،  دينار  األــف(  وخم�شون  )مائتان   250،000 مقداره  مبلغًا  راأ�شمالها 

عبدالرحمن الموؤيد، وطالل توفيق عبدالرحمن الموؤيد. 

اإعالن�رقم�)819(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة�

 

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

�شريف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم بيفكو(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 133601، طالبًا 

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

بيفكو ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عدنان محمود 

اأحمد �شريف، وليلى اإبراهيم غلوم محمد الديري.

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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اإعالن�رقم�)820(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

بموجب  الم�شجلة  الإلكترونيات(،  )اأرقــى  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شاري،  جا�شم  مرهون 

القيد رقم 47564-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبدالزهرة عبداهلل مرهون جا�شم 

.IFTHAKARUL AZAD CHOWDHURY AZAD CHOWDHURYال�شاري، و

اإعالن�رقم�)821(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حل��شركة�)ذي��شب�شل�ون�لوجن�ذ�م�م(

وحتويلها�اإىل�فرع�ب�شركة�)مطعم�كرايف�ذ�م�م(

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

المحدودة التي تحمل ا�شم )ذي �شب�شل ون لونج ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 145532، معلنًا حل ال�شركة 

وطالبًا تحويلها اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شجلة با�شم )مطعم كرايف ذ.م.م(.

اإعالن�رقم�)822(�ل�شنة�2021

�ب�شاأن�حتويل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

اإىل��شركة�م�شاهمة�بحرينية�مقفلة

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

التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  ذ.م.م(،  لال�شت�شارات  جيمبرز  )الموؤيد  المحدودة 

تحمل ا�شم )م�شاريع الأمل القاب�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 144439، طالبة تغيير ال�شكل القانوني 

ل�شركة )م�شاريع الأمل القاب�شة ذ.م.م( وذلك بتحويلها اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبراأ�شمال مقداره 

2،850،000 )مليونان وثمانمائة وخم�شون األف( دينار بحريني.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.  

اإعالن�رقم�)823(�ل�شنة�2021

�ب�شاأن�التنازل�عن�جزء�من�حمل�جتاري�ملوؤ�ش�شة�فردية�

وحتويلها�اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه  قد تقدم اإليها ال�شيد/ فا�شل محمد عبا�س 
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زاير، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دانة دارين للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 94430، 

معلنًا عن تنازله عن جزء من اأ�شول وموجودات المحل التجاري لموؤ�ش�شته. وبموجب ذلك ي�شبح الجزء المتنازل 

 PARVAZ KABIR MD NUR ALIعنه ملكًا لل�شركاء التالية اأ�شماوؤهم: فا�شل محمد عبا�س زاير بن�شبة )75%(، و

PRAMANIK بن�شبة )25%(. وتحويل باقي الموؤ�ش�شة الى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 200 )مائتا( دينار بحريني.

اإعالن�رقم�)824(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�التنازل�عن�جزء�من�حمل�جتاري�ملوؤ�ش�شة�فردية�

وحتويلها�اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

القيد  بموجب  الم�شجلة  الطبية(،  والأجهزة  لالأدوات  )بيرز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  اأكديبا، 

ذلك  وبموجب  لموؤ�ش�شتها،  التجاري  المحل  وموجودات  اأ�شول  من  تنازلها عن جزء  معلنة عن  رقم 1-60140، 

 BOVITAو بن�شبة 30%،  اأكديبا  بيرز  بيرز  اأ�شماوؤهم: مارلين  التالية  لل�شركاء  المتناَزل عنه ملكًا  الجزء  ي�شبح 

SARAHCHANDRA RAVICHANDRA بن�شبة %20، وALWIN SAM CHANDRA RAVICHANDRA بن�شبة 

%50. وتحويل باقي الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( 

دينار بحريني. 


