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وزارة�العدل�وال�ضئون�االإ�ضالمية�واالأوقاف

�قرار�رقم�)122(�ل�ضنة��2021
باإعادة�ت�ضكيل�جلنة�املعونة�الق�ضائية�

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

 ،1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة، 

وعلى القرار رقم )118( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل جلنة املعونة الق�شائية، 

وبعد تر�شيح جمعية املحامني البحرينية، 

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

قرر�االآتي:�
املادة�االأوىل�

ُيـعاد ت�شكيل جلنة املعونة الق�شائية على النحو الآتي: 

رئي�شًا.  ـود    1-  المحامية �شناء محمد بوحمُّ

ع�شوًا.  2-  المحامي �شامي عي�شى �شيادي   

ع�شوًا.  ـاف    3-   المحامي يا�شر جا�شم ال�شحَّ

ع�شوًا احتياطيًا.   4-  المحامي خليفة محبوب الوردي   

املادة�الثانية�
باملر�شوم  ال�شادر  ِلقانون املحاماة  ِوْفـقًا  الق�شائية  املعونة  بالنظر يف مْنـح  اللجنة  تخت�س 

بقانون رقم )26( ل�شنة 1980، والقرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة. 

املادة�الثالثة�
تبا�شر اللجنة اخت�شا�شها املن�شو�س عليه يف املادة ال�شابقة ملدة �شنتني. 

املادة�الرابعة�
على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

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

وزير�العدل�
وال�ضئون�االإ�ضالمية�واالأوقاف�

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة�
�شدر بتاريخ: 2 ربيع الآخر 1443هـ  

الـمـــوافـــــــق: 7 نوفــمبـــــــر 2021م  
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وزارة�العدل�وال�ضئون�االإ�ضالمية�واالأوقاف

�قرار�رقم�)123(�ل�ضنة��2021
باإعادة�ت�ضكيل�جمل�ضي�التاأديب�والتاأديب�اال�ضتئنايف�للمحامني�

 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة، 

وعلى القرار رقم )117( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل جمل�شي التاأديب والتاأديب ال�شتئنايف 

للمحامني، املعدل بالقرار رقم )72( ل�شنة 2020،  

وعلى تر�شيح جمعية املحامني البحرينية، 

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،  

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

 

قرر�االآتي:�
املادة�االأوىل�

ُيعاد ت�شكيل جمل�س تاأديب املحامني على النحو الآتي: 

رئي�شًا.  قا�شي حمكمة التمييز القا�شي خليفة را�شد املجريان 1 

ع�شوًا.  قا�شي حمكمة ال�شتئناف املدنية  القا�شي عبدالعزيز علي اجلابري 2 

ع�شوًا.  وكيل باملحكمة الكربى املدنية القا�شي اأحمد عبدالرزاق ال�شديقي 3 

ع�شوًا احتياطيًا  وكيل باملحكمة الكربى املدنية القا�شي نواف يو�شف املناعي 4 

ع�شوًا  املحامية زينات عبدالرحمن املن�شوري 5 

ع�شوًا  املحامي حامد عبدالرحمن املحمود 6 

ع�شوًا احتياطيًا  املحامي جا�شم حممد �شرحان 7 

 

املادة�الثانية�
 ُيـعاد ت�شكيل جمل�س تاأديب املحامني ال�شتئنايف على النحو الآتي:  
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رئي�شًا  قا�شي حمكمة التمييز القا�شي اإبراهيم �شلطان الزايد 1 

ع�شوًا  قا�شي حمكمة التمييز القا�شي جمعة عبداهلل املو�شى 2 

ع�شوًا  رئي�س املحكمة الكربى املدنية القا�شي بدر عبداللطيف العبداهلل 3 

ع�شوًا  احتياطيًا  قا�شي باملحكمة الكربى املدنية فئة )ب( القا�شي حممد ه�شام املعاودة 4 

ع�شوًا  املحامي حممد علي الوطني 5 

ع�شوًا  املحامي  را�شد عبدالرحمن اإبراهيم 6 

ع�شوًا  احتياطيًا  املحامي حممد جعفر مدن 7 

 

املادة�الثالثة�
يكون اخت�شا�س املجل�شني ِوْفـقًا لقانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 

1980، والقرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة. 

 

املادة�الرابعة�
تكون ع�شوية املجل�شني املن�شو�س عليهما يف هذا القرار ملدة �شنتني. 

 

املادة�اخلام�ضة�
على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

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

وزير�العدل�
وال�ضئون�االإ�ضالمية�واالأوقاف�

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة�

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الآخر 1443هـ  

الـمـــوافـــــــق: 7 نوفــمبــــــــر 2021م 
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وزارة�العدل�وال�ضئون�االإ�ضالمية�واالأوقاف

�قرار�رقم�)124(�ل�ضنة�2021
ب�ضاأن��ضْطـب�حمامني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة،

وبناًء على عْر�س امل�شجل العام،

قرر�االآتي:
مادة�)1(

ُيـ�شَطـب املحامون، واملحامون حتت التدريب الواردة اأ�شماوؤهم بالك�شف املرفق بهذا القرار 

من جدول قْيـد املحامني، اإنفاذًا حلكم املادة )9( من قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون 

رقم )26( ل�شنة 1980. 

مادة�)2(
على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

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

�وزير�العدل
وال�ضئون�االإ�ضالمية�واالأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الآخر 1443هــ   

الـمــوافــــــــق: 7 نوفمـــبـــــــر 2021م
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نوع القْيـدا�شم املحاميالت�شل�شل

اأمام التمييزعبداهلل حممد الفردان1

ـي عي�شى حممد2 اأمام التمييزاأحمد من�شور ر�شِ

اأمام التمييزخليل اإبراهيم خليل �شوار3

حمام م�شتغل خديجة جا�شم اأحمد حبيب4

حمام م�شتغلدلل عي�شى جا�شم حمد املقهوي5

حمام م�شتغلعبداهلل زعل حممد اأحمد البوفال�شة 6

حمام م�شتغل زينب حممد علي يعقوب7

حمام م�شتغلاإميان عدنان حممد خلف فخرو 8

حمام م�شتغلاإميان علي عبا�س جعفر اأحمد9

حمام م�شتغل زاهدة ال�شيد ح�شني علوي اأمني 10

حتت التدريب�شارة يو�شف اإ�شحاق حممد هادي11

حتت التدريبَفـْي خالد نا�شر �شعيد العامري 12

حتت التدريب�شارة جالل يو�شف اأحمد ال�شرقي13

حتت التدريبهزمي حمد هزمي ال�شام�شي 14

حتت التدريبفاطمة عبدالرحمن را�شد اجلودر15

حتت التدريبولء حم�شن يعقوب عمران عبداهلل 16

حتت التدريب�شفاء جعفر علي اأحمد عبدالر�شول17

حتت التدريب�شارة حممد عبدالنور حممد فقيهي18

حتت التدريبُعـال في�شل حممد التُّـُحـو 19

حتت التدريبنور جمال عبداهلل احلَكـم20

حتت التدريبهيا جمال را�شد حممد املحي�شن 21

حتت التدريبعبداهلل خليفة عبداهلل م�شفر الرميحي22

حتت التدريب نوف حممد من�شور علي نعمه 23
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حتت التدريب �شامي علي حممد اأبو �شاره24

ي25 حتت التدريباإبراهيم خليل اإبراهيم حممد احلدِّ

حتت التدريباإميان داُود اإبراهيم �شلمان النعيمي 26

حتت التدريبعمر را�شد جا�شم را�شد يا�شني27

28

 رحاب عبداحل�شني عي�شى عي�شى عبداهلل 

ال�شعلة

حتت التدريب

حتت التدريبحممد ح�شني عبدالكرمي جا�شم ح�شن29

حتت التدريبعائ�شة حممد �شعد ظافر الدو�شري30

حتت التدريب�شيخة علي �شعد ظافر الدو�شري 31

ـد32 حتت التدريبولء اإبراهيم علي ح�شني زويِّ

حتت التدريبمرمي يو�شف حممد ال�شيخ اآل حمود33

حتت التدريبحممود اأحمد عبداهلل عي�شى اآل نوح34

حتت التدريب زينب عبا�س علي عبا�س الأمر35

حتت التدريبزهراء حممد جعفر علي عبدالنبي يو�شف36

حتت التدريب�شرينة حممد علي ح�شني علي37

ـد38 حتت التدريب نورة اإبراهيم عبدالرحمن زويِّ

ـي عثمان39 حتت التدريبمازن عمر عثمان املْر�شِ

حتت التدريبخديجة عادل عبداهلل اإبراهيم علي40

حتت التدريب عمر خالد اأمني عبدالكرمي باقر41

حتت التدريب هنادي عبدالعزيز البلو�شي42
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية

�قرار�رقم�)80(�ل�ضنة��2021
ب�ضاأن�تعديل�النظام�االأ�ضا�ضي�جلمعية�العالقات�العامة�البحرينية�

 

وزير العمل والتنمية الجتماعية: 

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

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

ل�شنة 1989، وتعديالته، 

وعلى القرار  رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية، 

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 

العامة  العالقات  جمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )41( رقم  القرار  وعلى 

البحرينية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية العالقات العامة البحرينية، 

املنعقدة  البحرينية  العامة  العالقات  جلمعية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  وعلى 

بتاريخ 15 �شبتمرب 2021، 

 

قرر�االآتي:
مادة�)1(�

العمومية  اجلمعية  قرار  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قْيـد  �شجل  يف  ـد  يقيَّ

بتاريخ                                                  املنعقدة  بجل�شتها  ال�شادر  البحرينية،  العامة  العالقات  جلمعية  العادية  غـري 

15 �شبتمرب 2021، وهو كالآتي: 

اأواًل: ُيـ�شاف بند جديد للمادة )8( والخا�شة باأهداف الجمعية، كالآتي: 
-   اإبــراز منجــزات مملكــة البحريــن في مختلف المجالت وفــي كافة الميادين وذلك بعد اأْخـــذ 

ـة وبالتن�شيق معها.  الموافقات الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شَّ

ثانياً: ُيـ�شاف بند جديد للمادة )11( من النظام الأ�شا�شي للجمعية، والخا�شة ب�شروط ع�شوية 
الجمعية العمومية بالجمعية، كالآتي : 

- اأن يكون حاماًل لموؤهل جامعي اأو احترافي ل يقل عن البكالوريو�س اأو ما يعادله في اأيِّ فرع من 

فروع العالقات العامة والت�شال. 
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��مادة�)2(
ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره. 

وزير�العمل�والتنمية�االجتماعية��
�جميل�بن�حممد�علي�حميدان�

 

 �شدر بتاريخ: 2 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــــق: 7 نوفمــبـــــــر 2021م
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية

�قرار�رقم�)81(�ل�ضنة�2021
ب�ضاأن�تعيني�جمل�س�اإدارة�موؤقت�جلمعية�املحامني�البحرينية

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،

جمعية املحامني  ت�شجيل  باإعادة  الرتخي�س  ب�شاأن   1991 ل�شنة   )61( رقم  القرار  وعلى 

البحرينية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية املحامني البحرينية،

2021/11/7 والثابتة فيها  اإدارة دْعـم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

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

ل�شنة 1989، وعدم عْقـد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

جديد 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 املحامني البحرينية،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

قرر�االآتي:
مادة�)1(

ال�شيد/  برئا�شة  اأ�شهر  اأربعة  ملدة  البحرينية  املحامني  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ـن  ُيـعيَّ

ح�شن اأحمد عبداهلل خليفة بديوي وع�شوية كل من:

1- �شعاد محمد اأحمد يا�شين    

2-  �شهام نا�شر ح�شين �شليبيخ                                    

3- محمد ح�شين ح�شن فتيل                                         

4- محمد جا�شم مطلق جمعه الذوادي                           

5- طالل علي عبداهلل عبدالنبي الأيوبي   

6- عبد الوهاب ح�شن علي ح�شن اأمين       
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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 ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

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

ـاًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة�)6(
على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                                                                                                                                                                           

وزير�العمل�والتنمية�االجتماعية
جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الآخر 1443هـ

الـمــوافــــــــق: 7 نوفمــبــــــــر 2021م
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية

�قرار�رقم�)82(�ل�ضنة�2021
�ب�ضاأن��ضْحـب�ترخي�س�مركز�اإ�ضكوفيري�كوليناري�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،

كوليناري  اإ�شكوفيري  مركز  باإن�شاء  الرتخي�س  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )76( رقم  القرار  وعلى 

للتدريب )موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(،

�شبتمرب   22 يف  املوؤرخ   )1068( رقم  التدريبية  للموؤ�ش�شة  التفتي�شية  الزيارة  تقرير  وعلى 

2021م،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر�االآتي:
مادة�)1(

رقم  القرار  الغريب مبوجب  لل�شيدة/ حف�شة حممد عبداهلل  املمنوح  الرتخي�س  ُيـ�ْشـَحـب 

)موؤ�ش�شة  للتدريب  كوليناري  اإ�شكوفيري  مركز  باإن�شاء  الرتخي�س  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )76(

رة �شد املوؤ�ش�شة التدريبية يف تقرير الزيارة التفتي�شية  تدريبية خا�شة(، وذلك للمخالفة املحرَّ

التدريبية  للموؤ�ش�شة  مقر  وجود  عدم  يف  ـلة  املتمثِّ �شبتمرب2021م،   22 يف  املوؤرخ   )1068( رقم 

واإخالء املقر املعتَمـد لدى الوزارة دون علم اأو اإخطار الإدارة املعنية.

مادة�)2(
واملالية  القانونية  ـِبـعات  والتَّ امل�شئوليات  كافة  ال�شابقة  املادة  يف  املذكورة  املوؤ�ش�شة  تتحمل 

ـبة على تنفيذ اأحكام هذا القرار. املرتتِّ

مادة�)3(
على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�االجتماعية
جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الآخر 1443هـ

الـمــوافــــــــق:  7 نوفمــبــــــر 2021م
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وزارة�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

�قرار�رقم�)113(�ل�ضنة��2021
�ب�ضاأن�تنظيم�االإعالن�بالو�ضائل�االإلكرتونية�للقرارات�امللِزمة��

د�وامل�ضتهلك� ـة�يف�اخلالفات�التي�تن�ضاأ�بني�املزوِّ ال�ضادرة�من�االإدارة�املخت�ضَّ
 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

الأخ�س  وعلى  امل�شتهلك،  ب�شاأن حماية   2012 ل�شنة  رقم )35(  القانون  على  الطالع  بعد 

املادة )8( منه، 

امل�شتهلك ال�شادرة  حماية  2012 ب�شاأن  ل�شنة   )35( رقم  التنفيذية للقانون  وعلى الالئحة 

بالقرار رقم )66( ل�شنة 2014، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة، 

قرر�االآتي:�
املادة�االأوىل��

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعاين الواردة يف 

القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك، وتكون للكلمات والعبارات التالية املعاين 

ـنة قرين كل منها، ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:  املبيَّ

ـــية  ـ�شِّ االإعــالن�االإلكتروني: الإعالن الــذي يتــم بوا�شــطة البريــد الإلكترونــي اأو الر�شــالة النَّ
الق�شيرة )SMS( ِوْفـًقا لأحكام هذا القرار. 

د  ــة فــي الخالفــات التــي تن�شــاأ بيــن المزوِّ القــرار�الملِزم: القرار ال�شــادر مــن الإدارة المخت�شَّ
والم�شــتهلك ب�شــاأن تنفيــذ اأيٍّ من اللتزامات المن�شو�س عليها في المــادة )8( من القانون رقم 

)35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية الم�شتهلك. 

اأقــرَّ  اأو  اأدلــى  التــي  التوا�شــل  واأرقــام  الإلكترونــي  البريــد  المعتَمدة: بيانــات  البيانــات�
ـ�شة  ـدة عنه لدى الجهات اأو الهيئات العامة اأو �شركات الت�شالت المرخَّ د اأو تلك المقيَّ بها المزوِّ

في مملكة البحرين. 

املادة�الثانية�
د.  ُيـعتَمـد الإعالن الإلكرتوين كو�شيلة لإعالن القرار امللِزم اإىل املزوِّ
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املادة�الثالثة�
يكون الإعالن الإلكرتوين ِوْفـقًا لقاعدة البيانات املعتَمـدة يف الوزارة. 

اأو  الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات  هيئة  لدى  املعتَمـدة  البيانات  بقاعدة  ال�شتعانة  ويجوز 

هيئة تنظيم �شوق العمل اأو اأية جهة عامة اأخرى، فاإْن مل تتوافر البيانات املطلوبة لدى اجلهات 

ـ�شة يف اململكة،  العامة جاز ال�شتعانة بقاعدة البيانات املعتَمـدة لدى �شركات الت�شالت املرخَّ

وذلك كله مبراعاة القوانني والأنظمة املعمول بها. 

املادة�الرابعة��
ُيـعتَبـر الإعالن الإلكرتوين طبًقا لأحكام هذا القرار ُمـنِتـًجا لكافة اآثاره القانونية من تاريخ 

د.  اإر�شاله اإىل املزوِّ

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

اجلريدة الر�شمية. 

  

وزير�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة�
�������������������������������������������������������������������������������زايد�بن�را�ضد�الزياين��

 

�شدر بتاريخ: 25 ربيع الأول 1443هـ 

الـمــوافــــــــق: 31 اأكتـــوبـــــــر 2021م 
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وزارة�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

�قرار�رقم�)117(�ل�ضنة��2021
�ب�ضاأن�ال�ضروط�واالأو�ضاع�وال�ضوابط�اخلا�ضة�باإ�ضدار�االأ�ضهم�املمتازة�

لل�ضركات�امل�ضاهمة�املقفلة
 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

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

2001، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )111( منه،

وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006، وتعديالته،

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

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

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر�االآتي:
مادة�)1(

نطاق�التطبيق
املقفلة  امل�شاهمة  ال�شركات  التي ت�شدرها  املمتازة  الأ�شهم  القرار على  اأحكام هذا  ت�شري 

البحرين املركزي،  لها من قبل م�شرف  املالية، وغري املرخ�س  الأوراق  غري املدرجة يف �شوق 

وُي�شار اإليها يف هذا القرار بكلمة »ال�شركة«.

مادة�)2(
اإ�ضدار�االأ�ضهم�املمتازة

يجوز لل�شركة اإ�شدار اأ�شهم ممتازة، بالإ�شافة لالأ�شهم العادية، اإذا كان م�شرحًا لها بذلك  اأ- 

بموجب نظامها الأ�شا�شي. 

ب-   يجوز اأن ين�س النظام الأ�شا�شــي لل�شــركة على اأن تكون الأ�شــهم الممتازة من فئة واحدة اأو 

اأكثر يكون لكل فئة منها حقوق ومزايا خا�شة بها على اأن تت�شاوى الأ�شهم من ذات الفئة في 

الحقوق والمزايا.  
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ج-  يجــب اأن ين�ــس النظــام الأ�شا�شــي لل�شــركة على كافــة الحقــوق والمزايا المقررة لالأ�شــهم 

الممتازة وفئاتها في حال تعددها.

يجب قبل كل اإ�شدار لأ�شــهم ممتازة موافقة الجمعية العامة غير العادية لل�شــركة على ذلك  د- 

بموجب قرار ين�س على عدد الأ�شهم الم�شرح باإ�شدارها و�شائر ال�شروط الأخرى المتعلقة 

بالإ�شــدار التــي ل تكون واردة في ن�شو�س النظام الأ�شا�شــي لل�شــركة. وفــي جميع الأحوال، 

يجب اأن تكون �شــروط الإ�شدار مت�شــقة مع الن�شو�س الخا�شة بالأ�شهم الممتازة الواردة في 

النظام الأ�شا�شي لل�شركة. 

يجوز لل�شركة اإ�شدار جميع الأ�شهم الممتازة الم�شرح باإ�شدارها بموجب نظامها الأ�شا�شي،  هـ- 

اأو اإ�شدار جزء منها، اأو عدم اإ�شدار اأي منها.

ل يجوز لل�شركة تحويل اأي من اأ�شهمها العادية اإلى اأ�شهم ممتازة.   و- 

مادة�)3(
حظر�اإ�ضدار�اأ�ضهم�ممتازة

ل يجوز لل�شركة اإ�شدار اأ�شهم ممتازة يف اأي من الأحوال الآتية:

اإذا كانــت متخلفة عن �شــداد الأرباح الم�شــتحقة لأ�شحاب الأ�شــهم الممتــازة من اأي اإ�شدار  اأ- 

قائم.

اإذا لم تكن القيمة الإ�شمية لأ�شهمها العادية قد �ُشددت بالكامل. ب- 

مادة�)4(
حقوق�ومزايا�االأ�ضهم�املمتازة

تت�شاوى الأ�شهم الممتازة، واأي من فئاتها في حال تعددها، في الحقوق والمزايا التي ين�س  اأ- 

عليها النظام الأ�شا�شي لل�شركة.

ب-  ف�شاًل عن الحقوق والمزايا المقررة لحملة الأ�شهم العادية، يجوز اأن ترتب الأ�شهم الممتازة 

لحامليها الحقوق والمزايا التالية اإذا ُن�س عليها في النظام الأ�شا�شي:

1-  الح�شول على مبلغ مقطوع، اأو مقدار يتحدد بموجب �شيغة معينة، من الأرباح التي يجوز 

توزيعها طبقًا للقانون )Participating Preferred Shares(، وذلك وفقًا لما ين�س عليه 

النظام الأ�شا�شي لل�شركة.

2-  اأولوية الح�شول على ن�شيبهم من القيمة الإ�شمية لالأ�شهم الممتازة، وذلك بعد �شداد 

ديون ال�شركة وم�شاريف الت�شفية.
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الجمعية  اأو  الممتازة،  لالأ�شهم  العامة  الجمعية  اجتماعات  في  والت�شويت  الم�شاركة    -3

العامة لفئة ذلك ال�شهم الممتاز في حال تعدد فئات الأ�شهم الممتازة، ب�شاأن ما يخ�س 

حقوق  مراعاة  مع  وذلك  لل�شركة،  الأ�شا�شي  النظام  عليه  ين�س  لما  وفقًا  الأ�شهم  هذه 

حملة الأ�شهم العادية. 

4-  الموافقة على تعديل الحقوق والمزايا المقررة لالأ�شهم الممتازة اأو فئات تلك الأ�شهم 

حال تعددها وفقًا لأحكام القانون وهذا القرار.

العادية  وغير  العادية  العامة  الجمعية  اجتماعات  في  ُتــدرج  اأخــرى  ومزايا  حقوق  اأي    -5

لل�شركة، وذلك وفقًا لما ين�س عليه النظام الأ�شا�شي لل�شركة. 

يكون لحملة الأ�شــهم الممتازة حق اأف�شلية في الكتتاب في اأي اإ�شدار لحق لأ�شــهم ممتازة  ج- 

جديدة، وفي حال تعدد فئات الأ�شهم الممتازة يكون لحاملي الأ�شهم الممتازة من تلك الفئة 

اأولوية في الكتتاب في اأي اإ�شدار لحق لأ�شهم ممتازة جديدة من ذات الفئة.

مادة�)5(
حق�االكتتاب�يف�االأ�ضهم�العادية

ل يكون حلامل ال�شهم املمتاز حق اأولوية يف الكتتاب يف اأي اإ�شدار جديد لالأ�شهم العادية 

لل�شركة على غريه من امل�شاهمني.

مادة�)6(
االكتتاب�يف�االأ�ضهم�املمتازة

 )Offering Memorandum( يكون عر�س الأ�شهم املمتازة لالكتتاب من خالل مذكرة عر�س

حتدد فيها ال�شروط ذات العالقة. 

مادة�)7(
تعديل�احلقوق�واملزايا�املقررة�لالأ�ضهم�املمتازة

ل يجوز تعديل احلقوق واملزايا لالأ�شهم املمتازة، اأو اأي من فئاتها يف حالة تعددها، اإل مبوجب 

قرار ي�شدر عن اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة وموافقة ثلثي مالكي الأ�شهم املمتازة من 

تلك الفئة. وُيعد من قبيل التعديل للحقوق واملزايا املقررة لأي فئة من الأ�شهم املمتازة اإ�شدار 

الأ�شهم  حلملة  املقررة  واملزايا  احلقوق  يف  اأف�شلية  اأو  اأولوية  لها  يكون  فئة  من  جديدة  اأ�شهم 

املمتازة ال�شادرة من قبل.  
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مادة�)8(
طلب�التاأ�ضري�عند�اإ�ضدار�اأ�ضهم�ممتازة

يجب على جمل�س اإدارة ال�شركة التاأ�شري يف ال�شجل التجاري بزيادة راأ�شمال ال�شركة عند 

اإ�شدار اأ�شهم ممتازة من خالل تقدمي طلب للوزارة م�شفوعًا بامل�شتندات الآتية:

م�شودة تعديل النظام الأ�شا�شي لل�شركة وعقد التاأ�شي�س.  -1

�شورة من قرار الجمعية العامة غير العادية لل�شركة بالموافقة على اإ�شدار الأ�شهم الممتازة.    -2

اأي م�شتندات اأخرى، اأو اإي�شاحات، تطلبها الوزارة.  -3

مادة�)9(
�ضراء�ال�ضركة�الأ�ضهمها�املمتازة

يجوز لل�شركة �شراء اأ�شهمها املمتازة، وذلك مبراعاة ال�شروط وال�شوابط املقررة يف �شاأن 

�شراء ال�شركة لأ�شهمها العادية. 

مادة�)10(
النفاذ

يف  ن�شره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تـنفيذ  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية. 

وزير�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة
زايد�بن�را�ضد�الزياين

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الآخر 1443هـ

المــــــوافــــــق: 10 نـوفمـبـــــر 2021م
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وزارة�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

�قرار�رقم�)118(�ل�ضنة���2021
�ب�ضاأن��ضروط�و�ضوابط�اإ�ضدار��ضندات�الدين�القابلة�للتحويل�

من�قبل�ال�ضركات�امل�ضاهمة�املقفلة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

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

2001، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )239 مكررًا( منه،

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

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

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر�االآتي:
مادة�)1(�

ت�شدرها  التي  اأ�شهم  اإىل  للتحويل  القابلة  الدين  �شندات  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري 

ال�شركات امل�شاهمة املقفلة غري املرخ�شة من قبل م�شرف البحرين املركزي. 

مادة�)2(
يجوز لل�شركة بعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية القرتا�س بهدف زيادة راأ�شمالها عن 

طريق اإ�شدار �شندات دين قابلة للتحويل اإىل اأ�شهم يف ال�شركة وذلك مبراعاة اأحكام نظامها 

الأ�شا�شي، وت�شمى هذه ال�شندات »�شندات الدين القابلة للتحويل«.

مادة�)3(
اإدارة رقابة ال�شركات كتابيًا بعزمها على القرتا�س عن طريق  يجب على ال�شركة اإخطار 

القيمة  الإخطار  يت�شمن  اأن  ويجب  ال�شركة،  اأ�شهم يف  اإىل  للتحويل  قابلة  دين  �شندات  اإ�شدار 

اإ�شدارها،  املزمع  للتحويل  القابلة  الدين  ل�شندات  الرئي�شية  والبيانات  القر�س  ملبلغ  الإجمالية 

ويجب اأن يكون الإخطار م�شحوبًا بتقرير حما�شبي عن حالة ال�شركة ون�شاطها وجدوى القرتا�س 

من خالل اإ�شدار �شندات الدين القابلة للتحويل. 

ولإدارة رقابة ال�شركات طلب اأية معلومات اإ�شافية من ال�شركة ب�شفة دورية عن تطورات 

اإ�شدار �شندات الدين القابلة للتحويل.
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مادة�)4(
يعد �شند الدين القابل للتحويل اإقرارًا من ال�شركة على اقرتا�شها من حامل ال�شند للمبلغ 

املدون فيه.

ويجب اأن يت�شمن �شند الدين القابل للتحويل ما يفيد �شراحة عن تقرير فوائد م�شتحقة عن 

ال�شند من عدمه، مع بيان ن�شبة تلك الفوائد يف حال ا�شتحقاقها.

مادة�)5(
تتعهد ال�شركة مبوجب �شند الدين القابل للتحويل بتحويله - �شاماًل فوائده اإن وجدت - اإىل 

والأو�شاع  لل�شروط  وفقًا  كله  وذلك  ال�شند،  حامل  ل�شالح  ال�شركة  يف  ممتازة  اأو  عادية  اأ�شهم 

والقواعد املتفق عليها بني ال�شركة وحامل ال�شند، �شريطة عدم الإخالل باأي قيود مقررة وفقًا 

لأحكام القانون ب�شاأن متلك الأ�شهم يف ال�شركات التجارية. 

ويتم حتويل �شندات الدين القابلة للتحويل اإىل اأ�شهم خالل فرتة ل جتاوز خم�س �شنوات من 

تاريخ اإ�شدارها، واإل التزمت ال�شركة ب�شداد قيمة القر�س وما ترتب عليه من فوائد - اإن وجدت 

- وذلك خالل ثالثني يومًا من طلب حامل ال�شند ذلك. 

مادة�)6(
مع مراعاة اأحكام املادة )140( من القانون، ل يجوز لل�شركة اإ�شدار �شندات الدين القابلة 

للتحويل اإل بعد الوفاء براأ�س املال ال�شادر كاماًل.

مادة�)7(
يجوز لل�شركة وحامل ال�شند التفاق على ما يلي:

1-  اأن يتم �شرف مبلغ القر�س في اأوجه محددة اأو اأن يكون ذلك خا�شعًا لقيود خا�شة.

2-  اأن يكون لحامل ال�شند ف�شخ التفاق مع ال�شركة في حالت معينة، وتلتزم ال�شركة عند الف�شخ 

ب�شداد مبلغ القر�س وما ترتب عليه من فوائد.

3- الح�شــول على اأية بيانات اأو معلومات خا�شة بال�شــركة، وح�شــور اجتماعات الجمعية العامة 

العادية وغير العادية لل�شركة واأن ي�شترك في المداولت دون اأن يكون له حق الت�شويت.

4-  األ تتجــاوز قيمــة ال�شــركة مبلغًا محــددًا عنــد تقييمها، لأغرا�س ح�شــاب م�شــتحقات حامل 

ال�شهم لأ�شهم ممتازة اأو عادية مقابل القر�س، وما ترتب عليه من فوائد.

5-  اأن يكون لحامل ال�شــند الحق في الح�شول على تخفي�س في قيمة ال�شــهم الممتاز اأو العادي 

عند تحويل م�شتحقاته من مبلغ القر�س والفوائد المترتبة عليه اإلى اأ�شهم ممتازة اأو عادية. 

6-  اأن يكــون لل�شــركة فــي اأي وقت قبل انق�شــاء المدة المتفق عليها لإتمــام تحويل مبلغ القر�س 

وفوائــده اإلى اأ�شــهم، �شــداد مبلغ القر�ــس كله اأو جزء منه وذلك ب�شــرط اأن تخطر ال�شــركة 

حامل ال�شند قبل ثالثين يومًا عن عزمها القيام بذلك.
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تحديد ما اإذا كان القترا�س مقترن بكفالة اأو ب�شمان من عدمه.  -7

اأن يكون لحامل ال�شند اأولوية في الكتتاب في اأية �شندات دين قابلة للتحويل تطرحها ال�شركة   -8

في الم�شتقبل وذلك دون الإخالل باأحكام المادة )150( من القانون.

مادة�)8(
يجوز اأن ُت�شمن جميع ال�شروط املتفق عليها بني ال�شركة وحامل ال�شند يف اتفاقية منف�شلة 

ُي�شار لها يف �شند الدين القابل للتحويل، وتعترب جزءًا ل يتجزاأ منه. 

اأن تكون هذه التفاقية املنف�شلة مع عدد غري حمدد من حاملي ال�شندات وت�شري  ويجوز 

عليهم اأحكام هذه التفاقية، ويف هذه احلالة ت�شدر ال�شركة لكل منهم �شند دين قابل للتحويل 

باملبلغ الذي اأقر�شه لل�شركة.

مادة�)9(
يجب على ال�شركة م�شك �شجل ي�شمى »�شجل �شندات الدين القابلة للتحويل« تدون فيه جميع 

البيانات اخلا�شة مبا اأ�شدرته من �شندات دين قابلة للتحويل وجميع ما يطراأ على بياناتها من 

تغيري، ويكون الطالع عليه متاحًا جلميع م�شاهمي ال�شركة. 

مادة�)10(
اأ�شهم يف  اإىل  للتحويل  القابلة  ين  الدَّ اإفال�شها قبل حتويل �شندات  اأو  ال�شركة  عند ت�شفية 

ين وما ترتب عليه من فوائد على حقوق  ال�شركة، يتقدم حق حامل ال�شند يف ا�شرتداد مبلغ الدَّ

امل�شاهمني يف ال�شركة.

مادة�)11(
يف  ن�شره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

وزير�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة
زايد�بن�را�ضد�الزياين

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الآخر 1443هـ

المــــــوافــــــق: 10 نـوفمـبـــــر 2021م
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وزارة�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

�قرار�رقم�)119(�ل�ضنة���2021
�ب�ضاأن�تنظيم�عمل�برامج�متلك�العاملني�لالأ�ضهم

يف��ضركات�امل�ضاهمة�املقفلة�غري�املدرجة�يف��ضوق�االأوراق�املالية�

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

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

2001، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )216 مكررًا( منه،

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

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

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر�االآتي:
مادة�)1(

اأ�شهم العاملني التي يتم من خاللها متلك العاملني  ت�شري اأحكام هذا القرار على برامج 

لأ�شهم يف ال�شركات امل�شاهمة املقفلة غري املدرجة يف �شوق الأوراق املالية وغري املُرخ�شة من 

ِقبل م�شرف البحرين املركزي. 

مادة�)2(
اأ�شهم  برامج  من  اأكرث  اأو  برنامج  فيها،  العاملني  حتفيز  بهدف  لل�شركة  يكون  اأن  يجوز 

العاملني، ب�شرط اأن ين�س النظام الأ�شا�شي لل�شركة على ذلك واأن توافق اجلمعية العامة غري 

العادية لها على تفا�شيل هذه الربامج مبا يف ذلك �شروط ا�شتحقاق متلك العاملني لالأ�شهم وفقًا 

لهذه الربامج. 

ويكون اإ�شدار اأ�شهم جديدة خم�ش�شة ح�شرًا لأغرا�س برامج اأ�شهم العاملني بقرار من 

اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة. 

مادة�)3(
يجب على ال�شركة اأن تف�شح للعاملني لديها عن التفا�شيل الكاملة لربامج اأ�شهم العاملني، 

مبا يف ذلك �شروط ا�شتحقاقهم لتملك تلك الأ�شهم.
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مادة�)4(
يجوز اأن تت�شمن برامج اأ�شهم العاملني ا�شرتاط اأن يكون متلك العامل لالأ�شهم موقوفًا على 

ا�شتمراره يف العمل لدى ال�شركة، اأو اأن يعمل لديها لفرتة حمددة. 

ويجب يف هذه الأحوال اأن تبني التفا�شيل الكاملة لربامج اأ�شهم العاملني ما يرتتب على ترك 

العامل العمل لدى ال�شركة، ومدى اأحقية ال�شركة يف ا�شرتداد الأ�شهم التي متلكها العامل، وما 

يجب على ال�شركة �شداده للعامل مقابل ا�شرتداد هذه الأ�شهم، واأي حقوق اأخرى ترتبت للعامل 

ب�شاأنها. 

مادة�)5(
مع مراعاة اأحكام املادة )236 مكررًا 1( من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، يجوز لل�شركة اأن تتملك الأ�شهم التي يتم ا�شرتدادها من العامل 

اأية قيود  اأ�شهم، خالية من  ُكٌل بن�شبة ما ميلك من  اأن تقوم بتوزيعها على باقي امل�شاهمني،  اأو 

مقررة على هذه الأ�شهم. 

مادة�)6(
يف  ن�شره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

 

وزير�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة
زايد�بن�را�ضد�الزياين

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الآخر 1443هـ

المــــــوافــــــق: 10 نـوفمـبـــــر 2021م
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وزارة�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

�قرار�رقم�)120(�ل�ضنة�2021
�ب�ضاأن�تبني�موا�ضفات�قيا�ضية�دولية

واعتمادها�كموا�ضفات�قيا�ضية�وطنية�

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

تاأ�شي�س  وثيقة  على  بالت�شديق   1994 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

منظمة التجارة الدولية،

وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س ال�شادرة 

بالقرار رقم )155( ل�شنة 2017،

وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها الثالث واخلم�شني املنعقد 

كموا�شفات  واعتمادها  دولية  قيا�شية  موا�شفات  تبني  على  باملوافقة   2021 مار�س   31 بتاريخ 

قيا�شية وطنية، 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر�االآتي:
املادة�االأوىل

القائمة  القيا�شية الدولية املتبناة بامل�شادقة والواردة بياناتها يف  ُتعتمد قائمة املوا�شفات 

املرافقة لهذا القرار، كموا�شفات قيا�شية وطنية.

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

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

وزير�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة
زايد�بن�را�ضد�الزياين

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1443هـ

المــــــوافــــــق: 11 نـوفمـبـــــر 2021م
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قائمة�املوا�ضفات�القيا�ضية�الدولية�
لعدد�)7(�موا�ضفات�ُتعتمد�كموا�ضفات�قيا�ضية�وطنية
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وزارة�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

قرار�رقم�)121(�ل�ضنة�2021
��ب�ضاأن�اعتماد�الالئحة�الفنية�اخلا�ضة�ملنتجات�النيكوتني�االإلكرتونية

)نظائر�منتجات�التبغ�التقليدية(

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

بعد الطالع على القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س ال�شادرة 

بالقرار رقم )155( ل�شنة 2017،

وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها الثالث واخلم�شني املنعقد 

النيكوتني  مبنتجات  اخلا�شة  الفنية  الالئحة  اعتماد  على  باملوافقة   2021 مار�س   31 بتاريخ 

الإلكرتونية،

وبعد التن�شيق مع وزارة ال�شحة،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر�االآتي:
املادة�االأوىل

ُيعمل باأحكام الالئحة الفنية اخلا�شة مبنتجات النيكوتني الإلكرتونية )نظائر منتجات التبغ 

التقليدية(.

املادة�الثانية
ُتفو�س وزارة ال�شحة مبراقبة تطبيق الالئحة الفنية اخلا�شة مبنتجات النيكوتني الإلكرتونية 

هذا  باأحكام  العمل  تاريخ  من  تبداأ  اأ�شهر  �شتة  ملدة  وذلك  التقليدية(،  التبغ  منتجات  )نظائر 

القرار.

املادة�الثالثة
القرار، ويعمل به من  اأحكام هذا  الوزارة واملعنيني - كٌل فيما يخ�شه - تنفيذ  على وكيل 

اليوم التايل مل�شي �شتة اأ�شهر على تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة
زايد�بن�را�ضد�الزياين

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1443هـ

المــــــوافــــــق: 11 نـوفمـبـــــر 2021م
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وزارة�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

�قرار�رقم�)122(�ل�ضنة�2021
�ب�ضاأن�وْقف�العمل�بالرتخي�س�ال�ضياحي

ملطعم��55اأولد��ضرتيت

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته،

واملعار�س،  لل�شياحة  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   2006 ل�شنة  القانون رقم )62(  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، املعدَّ

ل بالقرار رقم  وعلى القرار رقم )196( ل�شنة 2017 ب�شاأن ر�شوم اخلدمات الفندقية، املعدَّ

)109( ل�شنة 2018،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2018 ب�شاأن ر�شوم منح وجتديد تراخي�س اخلدمات ال�شياحية،

وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر�االآتي:
مادة�)1(

يوَقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملطعم 55 اأولد �شرتيت ملدة ثالثة اأ�شهر، وذلك لإخالل 

اإدارة املطعم باللتزامات وعدم �شداد ر�شوم اخلدمات الفندقية.

ويعاد العمل بالرتخي�س ال�شياحي ب�شكل تلقائي فور �شداد الر�شوم املقررة.

مادة�)2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

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

                                                              

�وزير�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة
���������������������������������������������������������������زايد�بن�را�ضد�الزياين

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1443هـ

المـــــــوافـــــق: 11 نـوفمـبـــــر 2021م
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وزارة�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

�قرار�رقم�)123(�ل�ضنة�2021
�ب�ضاأن�وْقف�العمل�بالرتخي�س�ال�ضياحي

ملطعم�العندليب�

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته،

واملعار�س،  لل�شياحة  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   2006 ل�شنة  القانون رقم )62(  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، املعدَّ

ل بالقرار رقم  وعلى القرار رقم )196( ل�شنة 2017 ب�شاأن ر�شوم اخلدمات الفندقية، املعدَّ

)109( ل�شنة 2018،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2018 ب�شاأن ر�شوم منح وجتديد تراخي�س اخلدمات ال�شياحية،

وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر�االآتي:
مادة�)1(

اإدارة  اأ�شهر، وذلك لإخالل  العندليب ملدة ثالثة  العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملطعم  يوَقف 

املطعم باللتزامات وعدم �شداد ر�شوم اخلدمات الفندقية.

رة. ويعاد العمل بالرتخي�س ال�شياحي ب�شكل تلقائي فور �شداد الر�شوم املقرَّ

مادة�)2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

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

�������������������������������������������������������������وزير�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة
���������������������������������������������������������������زايد�بن�را�ضد�الزياين

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1443هـ

المـــــــوافـــــق: 11 نـوفمـبـــــر 2021م
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وزارة�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

�قرار�رقم�)124(�ل�ضنة�2021
�ب�ضاأن�وْقف�العمل�بالرتخي�س�ال�ضياحي
ملطعم�11˘.�11ميك�اأ�و�س�ري�ضتورانت�ذ�م�م

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته،

واملعار�س،  لل�شياحة  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   2006 ل�شنة  القانون رقم )62(  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، املعدَّ

ل بالقرار رقم  وعلى القرار رقم )196( ل�شنة 2017 ب�شاأن ر�شوم اخلدمات الفندقية، املعدَّ

)109( ل�شنة 2018،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2018 ب�شاأن ر�شوم منح وجتديد تراخي�س اخلدمات ال�شياحية،

وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر�االآتي:
مادة�)1(

ثالثة  ملدة  ذ.م.م  ري�شتورانت  و�س  اأ  11.11ميك  العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملطعم  يوَقف 

اأ�شهر، وذلك لإخالل اإدارة املطعم باللتزامات وعدم �شداد ر�شوم اخلدمات الفندقية.

ويعاد العمل بالرتخي�س ال�شياحي ب�شكل تلقائي فور �شداد الر�شوم املقررة.

مادة�)2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

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

�������وزير�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة
���������������������������������������������������������������زايد�بن�را�ضد�الزياين

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1443هـ

المـــــــوافـــــق: 11 نـوفمـبـــــر 2021م
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وزارة�االأ�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)299(�ل�ضنة�2021
ب�ضاأن�حتديد�خط�الدفان�يف�خليج�توبلي

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على القانون رقم )53( ل�شنة 2006 باعتبار خليج توبلي منطقة حممية طبيعية،

وعلى القرار رقم )70( ل�شنة 2011 ب�شاأن حتديد خط الدفان يف خليج توبلي،

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�االآتي:
املادة�االأوىل�

لهذا  واملرافقة  املعتمدة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا  توبلي  خليج  يف  الدفان  خط  ُيحدد 

القرار.

املادة�الثانية
ُيعاقب كل من ُيخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبة الواردة يف املادة )5( من القانون رقم 

)53( ل�شنة 2006 باعتبار خليج توبلي منطقة حممية طبيعية.

املادة�الثالثة
ُيلغى القرار رقم )70( ل�شنة 2011 ب�شاأن حتديد خط الدفان يف خليج توبلي.

املادة�الرابعة�
على املعنيني - ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير�االأ�ضغال�و�ضئون�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�ضام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الآخر 1443هـ

الـمــوافــــــــق: 9 نوفمــبــــــــر 2021م
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جهاز�اخلدمة�املدنية�

�قرار�رقم�)3(�ل�ضنة���2021
�باإ�ضدار�تعليمات�اخلدمة�املدنية���
ب�ضاأن�تنظيم�االإيفاد�يف�مهام�ر�ضمية��

  

رئي�س جهاز الخدمة المدنية:  

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )17( منه،  

 )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

ل�شنة 2010 ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها، وعلى الأخ�س املادة )20( 

منها،  

 

قرر�االآتي:��
مادة�)1(��

ُيـعمل بتعليمات اخلدمة املدنية ب�شاأن تنظيم الإيفاد يف مهام ر�شمية، املرافقة لهذا القرار.  

  

مادة�)2(��
ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.  

  

 

رئي�س�جهاز�اخلدمة�املدنية��
اأحمد�بن�زايد�الزايد��

 

�شدر بتاريخ: 27 �شفـر 1443هـ 

الـمـــوافـــــــق: 4 اأكتوبــر 2021م 
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تعليمات�اخلدمة�املدنية�ب�ضاأن�تنظيم�االإيفاد�يف�مهام�ر�ضمية��
  

اأواًل:�الهـدف:��
�شمن  تقع  التي  املهام  لأداء  املوظفني  �شوابط اإيفاد  حتديد  تهدف هذه التعليمات اإىل 

اخت�شا�شات اجلهة احلكومية التي ينت�شب اإليها املوظف داخل اأو خارج اململكة.  

ثانياً:�اأنواع�االإيفاد:��
1- داخل المملكة: اإيفاد الموظف للقيام بمهام وم�شئوليات الجهة الحكومية داخل المملكة.  

2- خارج المملكة: اإيفاد الموظف للقيام بمهام وم�شئوليات الجهة الحكومية خارج المملكة.    

ثالثاً:��ضوابط�االإيفاد:����
1- اأن تكــون المهــام التي �شــيوؤديها الموظف اأثنــاء اإيفاده تدخل �شمن مهام وم�شــئوليات الجهة 

الحكومية التي ينت�شب اإليها.  

2- األَّ يوؤثر غياب الموظف لالإيفاد على �شْيـر وم�شلحة العمل اأو تترتب على ذلك اأعباء مالية اأو 

ال�شتعانة بقوى عاملة اإ�شافية على عاتق الجهة الحكومية التابع لها.  

ـــة وِوْفـــقًا للميزانية المعتَمـــدة بعد موافقة جهاز  3- اأن يكون الإيفاد بقرار من ال�شلطة المخت�شَّ

الخدمة المدنية.  

4- اأن تكون لدى الموظف الخبرة العملية والموؤهل العلمي الالزم في مجال العمل الموَفـد له.    

رابعاً: الم�ضئوليات:��
1-�جهــاز�الخدمــة�المدنية: الموافقــة على طلبــات الإيفاد بعد التاأكد من ا�شــتيفائها لل�شوابط 

رة.   المقرَّ

2-�الجهــة�الحكومية: تنفيــذ الأحــكام الواردة في هــذه التعليمات والتاأكد مــن انطباق �شوابط 
الإيفاد على الموظفين قبل اإر�شال الطلبات اإلى جهاز الخدمة المدنية للموافقة عليها. 
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قرار�جلنة�التثمني�يف�اجلل�ضة�رقم�)اأ-7(�ل�ضنة�2021

لة لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009  اإن جلنة التثمني بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

ُمـْلـك ال�شيد/ حممد علي  ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة قد قررت تثمني جزء من 

ـل باملقدمة رقم 1975/1469، وذلك يف جل�شتها رقم         مدن عبداهلل الكائن يف املعامري ، امل�شجَّ

)اأ-7( ل�شنة 2021 بتاريخ 2021/9/28، ب�شعر 26/250 دينارًا بحرينيًا )�شتة وع�شرون دينارًا 

بحرينيًا  دينارًا   282/555 يعادل  ما  اأي  لالأر�س،  املربع  للقدم  فل�شًا فقط(  وخم�شون  ومائتان 

)مائتان واإثنني وثمانون دينارًا وخم�شمائة وخم�شة وخم�شون فل�شًا فقط( للمرت املربع.

ويف حالة العرتا�س، يُـرجى تقدمي ا�شتئناف اإىل اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س خالل خم�شة 

واأربعني يومًا من تاريخ هذا الإ�شعار.

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

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

لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

مدير�اإدارة�اال�ضتمالك�والتعوي�س�
�حمود�بن�اإبراهيم�اآل�خليفة�
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وزارة�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

اإعالنات�اإدارة�الت�ضجيل

اإعالن�رقم�)893(�ل�ضنة�2021
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل�فرع�ب�ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة�قائمة
�

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ كري�شلدا اإ�س مو�شي�س 

لك�شون، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأزياء الإطالل الجديد(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 28201، 

الجديد  الإطالل  )اأزياء  الم�شماة  المحدودة  الم�شئولية  بال�شركة ذات  فرع  اإلى  الفردية  الموؤ�ش�شة  تحويل  طالبة 

 MUHAMMEDو  ،KHASIM PUTHIYOTTILو لك�شون،  مو�شي�س  اإ�س  كري�شلدا  من:  لكل  المملوكة  ذ.م.م(، 

.NASEER PUTHAN PURAYIL

اإعالن�رقم�)894(�ل�ضنة�2021
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

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

 ،1-38310 قنبر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )محمد ح�شين علي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

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

 SULINDERو  ،)%51 )ن�شبة  قنبر  ح�شين  علي  ح�شين  محمد  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األفين( 

SINGH NIRMAL SINGH )ن�شبة 35%(، وSIMRANJIT SINGH )ن�شبة %7(،  ANMOL SINGH )ن�شبة %7(.

اإعالن�رقم�)895(�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/ خالد عبداهلل اإبراهيم 

جا�شم المطوع، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون بوعبداهلل للحالقة الرجالية(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 24298، طالبًا تحول الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة الم�شجل با�شم )كلينماك�س للتنظيف وال�شيانة( اإلى 
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�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم 

 MUHAMMED HANEEFA ADAPARAMBATHكل من: خالد عبداهلل اإبراهيم جا�شم المطوع )ن�شبة 1%(، و

)ن�شبة 94%(، وROZARIO CHINNAPPAN CHARLES )ن�شبة %5(.

اإعالن�رقم�)896(�ل�ضنة�2021
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

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

ربيعة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ربيعة لخدمات التاأمين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 33755-

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

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

 

اإعالن�رقم�)897(�ل�ضنة�2021
ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ت�ضامن
                                    

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ �شناء هادي محمد 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  لالإلكترونيات(،   لينك  )اأوك�شيما  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  علي، 

�شركة  اإلى  لالإلكترونيات(  لينك  )اأوك�شيما  با�شم  الم�شجل  الموؤ�ش�شة  من  العا�شر  الفرع  تحويل  طالبة   ،55445

 KALLINGAL ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره  1،000  )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

PARAMBIL  KOYA NOUSHAD )ن�شبة 99%(، و�شناء هادي محمد علي  )ن�شبة  %1(.

اإعالن�رقم�)898(�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/ عادل اأحمد حاجي غلوم 

�شاه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اي كي لقطع الغيار(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 115440، طالبًا 

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

)األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عادل اأحمد حاجي غلوم �شاه، وPREMJIT VALIYA VEETIL، و

.RODOLPHE ROGER GEORGES PERRIOD
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اإعالن�رقم�)899(�ل�ضنة�2021
ب�ضاأن�حتويل�فرع��ضركة�اأجنبية
اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

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

�س.م.ح(،  �شي�شتمز  )فام  ا�شم  تحمل  التي  الأجنبية  ال�شركة  فرع  اأ�شحاب  عن  نيابة   ،APPUKUTTAN NAIR

قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  المذكور  الفرع  تحويل  طالبًا   ،1-68718 رقم  القيد  بموجب  الم�شجل 

 VINAYA CHANDRAN :بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني. وت�شجل با�شم كل من

 .MAMTA VINAYACHANDRAN APPUKUTTAN NAIRو ،APPUKUTTAN NAIR

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�)900(�ل�ضنة�2021
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

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

ال�شيخ محمد بوح�شين، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كفتريا غوري ودلة(، الم�شجلة بموجب القيد 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  76078-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وتحويلها  رقم 

مقداره 1،000  )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: RAOOF KUZHICHALU PARAMBATH )ن�شبة 

60%(، ونجالء ربيعة ال�شيخ محمد بوح�شين )ن�شبة 20%(، ورا�شد علي را�شد علي مهنا البوعينين )ن�شبة %20(.

اإعالن�رقم�)901(�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 تقدمت اإليها ال�شيدة/ مريم محمد علي 

ح�شن الزاكي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مقاولت الزاكي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 94502، 

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

51%(، و الزاكي )ن�شبة  اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مريم محمد علي ح�شن  5،000 )خم�شة 

VISWAMBHARAN SUNIL KUMAR )ن�شبة %49(.
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اإعالن�رقم�)902(�ل�ضنة�2021
ب�ضاأن�حتويل�فرع�ب�ضركة�ت�ضامن
اإىل�فرع�مبوؤ�ض�ضة�فردية�قائمة

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

تحمل ا�شم )وكالة النعيمي لل�شحن البحري/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 7541، طالبين تحويل الفرع 

الثاني من ال�شركة اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية القائمة الم�شجلة بموجب القيد رقم 29002، والمملوكة لل�شيد/ 

لالإن�شاءات(،  الأولى  النعيمي  )موؤ�ش�شة  للموؤ�ش�شة  التجاري  ال�شم  ي�شبح  وبحيث  النعيمي،  علي  محمد  محمد 

ومبا�شرة المالك متابعة اإجراءات التحويل. 

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�)903(�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 تقدمت اإليها ال�شيدة/ امتياز اأحمد محمد 

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  للتجارة(،  التي تحمل ا�شم )�شبير  الفردية  الموؤ�ش�شة  طفيل غالم مرت�شى، مالكة 

51242، طالبة تغيير ال�شكل القانوني من الموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: امتياز اأحمد محمد طفيل غالم مرت�شى 

)ن�شبة 1%(، وSHAHKHOJIM TAHIR )ن�شبة %99(.

اإعالن�رقم�)904(�ل�ضنة�2021
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية
اإىل�فرع�ب�ضركة�ت�ضامن

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

)اأقم�شة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  محمد،  علي  بهائي  عبا�س  الدين  زكي  ال�شيد/  عن  نيابة 

اأبويو�شف(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 78329-3، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة اإلى فرع من �شركة الت�شامن الم�شماة 

)اأقم�شة زكي العبا�س/ ت�شامن Zaki Alabbas Textiles Bahraini Partnership Company(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 1-148879.

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�)905(�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 تقدمت اإليها ال�شيدة/ ماجدة تح�شين محمد 

اأ�شلم جودريو، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مغ�شلة يونيماك اإك�شبري�س(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 101151، طالبة تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

RINTU PULIMOOTTIL CHACKO، و مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

 CHAMPA PRIYADARSHANI RANAWEERAو ،MOHAMMED SHAFY NEDUNGADU KUNJIKOYA

ARACHCHILAGE، وSUNEER POOLAKKAL، وجميل عبدالكريم اإ�شماعيل ح�شن. 

اإعالن�رقم�)906(�ل�ضنة�2021
ب�ضاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ت�ضامن

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

عبداهلل عي�شى ال�شبع، نيابة عن الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شاحل لأجهزة تحلية المياه(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 66914، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني وت�شجل با�شم كل من: عي�شى عبداهلل علي عبداهلل عي�شى ال�شبع، وريم 

نا�شر النعم �شالح الدين. 

اإعالن�رقم�)907(�ل�ضنة��2021
ب�ضاأن�حتويل�موؤ�ض�ضة�فردية

اإىل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة�
�

بن  بن �شالح  ال�شيد/ حمد  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

عبدالرحمن الحوا�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )حمد �شالح عبدالرحمن الحوا�س(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،51210 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 

اإعالن�رقم�)908(�ل�ضنة�2021
ب�ضاأن�حتويل��ضركة�ذات�م�ضئولية�حمدودة

اإىل��ضركة�غري�هادفة�للربح
تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ �شالح اإبراهيم نا�شر 
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الف�شالة، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )عقارات و�شم ذ.م.م(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 66735، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة غير هادفة للربح، 

وبراأ�شمال مقداره 100،000 )مائة األف( دينار بحريني.

اإعالن�رقم�)909(�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/ محمد جا�شم محمود 

جا�شم الحرم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الحرم للتجارة ALHARAM TRADING(، الم�شجلة 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  69277-3، طالبًا  القيد رقم  بموجب 

 ،)AL HARAM PLUS TRADING CO W.L.L( محدودة ا�شمها التجاري )�شركة الحرم بل�س للتجارة ذ.م.م

 SULFIKKER ALI KARAYIL :وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

 MAHAMOODو  ،)%25 )ن�شبة  الحرم  جا�شم  محمود  جا�شم  ومحمد   ،)%50 )ن�شبة   PANIKKA VEETTIL

KAIPPANI )ن�شبة %25(. 

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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ا�ضتدراك

ورد يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )3555( ال�شادر بتاريخ 30 �شبتمرب 2021 خطاأ 

القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   2021 ل�شنة  رقم )25(  بقانون  املر�شوم  ديباجة  مادي يف 

2006 ب�شاأن مهام واخت�شا�شات الهيئة الوطنية للنفط والغاز املن�شاأة  رقم )10( ل�شنة 

باملر�شوم رقم )63( ل�شنة 2005 وتعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 

الطالع  بعد   « الديباجة على عبارة  ُن�س يف  البحرين، حيث  نفط  �شركة  باإن�شاء   1999

الد�شتور« وال�شحيح هو »بعد الطالع على الد�شتور«. 

لذا لزم التنويه،


