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 قانون رقم )20( ل�سنة 2022

 بتعديل املادة )5( من قانون تنظيم املباين 

ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )13( ل�سنة 1977

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة                 ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، وتعديالته،

قنا عليه واأ�شدرناه: ـه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة الأوىل

بقانون رقم )13(  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  املادة )5( من  بن�س  ُيـ�شتبَدل 

ل�شنة 1977، الن�س الآتي:

»ل يجوز اإعطاء الرتخي�س اإل بعد تقدمي الر�شومات والوثائق الآتية: 

1- ر�ْشــم للموقــع العمومي مو�شحًا عليه العقــارات المتاخمة �شمن دائرة ن�شف قطرها )100( 

دها الالئحة التنفيذية.  متر على الأقل، وذلك با�شتثناء البنايات ال�شغيرة التي تحدِّ

ــن عليه موقع البناء بالن�شــبة لالأر�س وكذلك المن�شــاآت القائمــة عليها وقت تقديم  ٢- ر�ْشــم مبيَّ

الطلب. 

3- الر�شومات المعمارية للبناء والمذكرة الح�شابية الإن�شائية. 

٤- الر�شومات الإن�شائية لالأ�شا�شات وجميع الطوابق.

5- �شهادة فْحـَّ�س للتربة التي �شيتم البناء عليها.

ـن �شفته اأو عالقته بموقع البناء اأو العمل.  ٦- اأن يقدم طالب الترخي�س ما يبيِّ

�شالفة  والوثائق  الر�شومات  ـباع يف  التِّ باملقايي�س واجبة  الأنظمة اخلا�شة  البلدية  وُتـ�شِدر 

الذكر وبالر�شومات الأخرى والوثائق التي تراها �شرورية.

ـنة  ـن الالئحة التنفيذية لهذا القانون �شروط واإجراءات قبول �شهادة فْحـ�س الرتبة املبيَّ وتبيِّ

اأحوال الإعفاء من تقدمي الر�شومات  البند )5( من الفقرة الأوىل من هذه املادة، وكذلك  يف 

ـنة يف البنود )1، ٢، 3، ٤( من الفقرة الأوىل من هذه املادة على اأن يكون �شبب الإعفاء هو  املبيَّ

تكاليف حْفـر  قلة  اأو  البناء  انخفا�س قيمة  اأو  البناء عليها  اإقامة  املزمع  الأر�س  ـَغـر م�شاحة  �شِ

رها الالئحة التنفيذية وتتعلق بالظروف اخلا�شة  الأر�س اأو رْدمها اأو لالأ�شباب الأخرى التي تقرِّ

بكل طلب.«
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املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: ٢3 �شوال 1٤٤3هـ

الموافق: ٢٤ مـايــو ٢0٢٢م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )66( ل�سنة 2022

ـذ اخلا�ص   ب�ساأن مْنـح ترخي�ص مزاولة ن�ساط الـُمَنـفِّ

ل�سركة اجلبل للتنفيذ اخلا�ص ذ.م.م

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)٢٢( ل�شنة ٢0٢1،

اأعمال  ملزاولة  الرتخي�س  طلب  ر�ْشـم  حتديد  ب�شاأن   ٢0٢٢ ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

ـذ اخلا�س ور�ْشـم جتديد الرتخي�س،  الـُمـَنـفِّ

ـذ اخلا�س، وعلى القرار رقم )٤( ل�شنة ٢0٢٢ ب�شاأن تنظيم مزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

-1( رقم  حتت  التجاري  ال�شجل  يف  ـدة  املقيَّ ذ.م.م  اخلا�س  للتنفيذ  اجلبل  �شركة  ُتـمنح 

ـذ اخلا�س. 1530٢٢( ترخي�شًا ملزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

املادة الثانية

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

 وزير العدل

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: ٢٤ �شـــوال 1٤٤3هـ

الـمـــوافـــــــق: ٢5  مـايــــو ٢0٢٢م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )67( ل�سنة 2022

ـذ اخلا�ص   ب�ساأن مْنـح ترخي�ص مزاولة ن�ساط الـُمَنـفِّ

ل�سركة احلكمة للتنفيذ �سركة تو�سية ب�سيطة

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)٢٢( ل�شنة ٢0٢1،

اأعمال  ملزاولة  الرتخي�س  طلب  ر�ْشـم  حتديد  ب�شاأن   ٢0٢٢ ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

ـذ اخلا�س ور�ْشـم جتديد الرتخي�س،  الـُمـَنـفِّ

ـذ اخلا�س، وعلى القرار رقم )٤( ل�شنة ٢0٢٢ ب�شاأن تنظيم مزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ال�شجل التجاري حتت رقم                   ـدة يف  للتنفيذ �شركة تو�شية ب�شيطة املقيَّ ُتـمنح �شركة احلكمة 

ـذ اخلا�س. )1-153700( ترخي�شًا ملزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

املادة الثانية

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

 وزير العدل

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: ٢٤ �شـــوال 1٤٤3هـ

الـمـــوافـــــــق: ٢5  مـايــــو ٢0٢٢م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )68( ل�سنة 2022

ـذ اخلا�ص   ب�ساأن مْنـح ترخي�ص مزاولة ن�ساط الـُمَنـفِّ

ـذ اخلا�ص ذ.م.م ل�سركة الرائد الـُمَنـفِّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)٢٢( ل�شنة ٢0٢1،

اأعمال  ملزاولة  الرتخي�س  طلب  ر�ْشـم  حتديد  ب�شاأن   ٢0٢٢ ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

ـذ اخلا�س ور�ْشـم جتديد الرتخي�س،  الـُمـَنـفِّ

ـذ اخلا�س، وعلى القرار رقم )٤( ل�شنة ٢0٢٢ ب�شاأن تنظيم مزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

-1( رقم  حتت  التجاري  ال�شجل  يف  ـدة  املقيَّ ذ.م.م  اخلا�س  ـذ  الـُمَنـفِّ الرائد  �شركة  ُتـمنح 

ـذ اخلا�س. 153385( ترخي�شًا ملزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

املادة الثانية

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

 وزير العدل

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: ٢٤ �شـــوال 1٤٤3هـ

الـمـــوافـــــــق: ٢5  مـايــــو ٢0٢٢م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )69( ل�سنة 2022

ـذ اخلا�ص   ب�ساأن مْنـح ترخي�ص ُمزاولة ن�ساط الـُمَنـفِّ

ل�سركة الرواد كونفرين�ص رووم ذ.م.م

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)٢٢( ل�شنة ٢0٢1،

اأعمال  ملزاولة  الرتخي�س  طلب  ر�ْشـم  حتديد  ب�شاأن   ٢0٢٢ ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

ـذ اخلا�س ور�ْشـم جتديد الرتخي�س،  الـُمـَنـفِّ

ـذ اخلا�س، وعلى القرار رقم )٤( ل�شنة ٢0٢٢ ب�شاأن تنظيم مزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

-3( رقم  حتت  التجاري  ال�شجل  يف  ـدة  املقيَّ ذ.م.م  رووم  كونفرين�س  الرواد  �شركة  ُتـمنح 

ـذ اخلا�س. 107303( ترخي�شًا ملزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

املادة الثانية

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

 وزير العدل

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: ٢٤ �شـــوال 1٤٤3هـ

الـمـــوافـــــــق: ٢5  مـايــــو ٢0٢٢م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )70( ل�سنة 2022

ـذ اخلا�ص   ب�ساأن مْنـح ترخي�ص مزاولة ن�ساط الـُمَنـفِّ

ل�سركة الكا�سب للتنفيذ اخلا�ص ذ.م.م

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)٢٢( ل�شنة ٢0٢1،

اأعمال  ملزاولة  الرتخي�س  طلب  ر�ْشـم  حتديد  ب�شاأن   ٢0٢٢ ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

ـذ اخلا�س ور�ْشـم جتديد الرتخي�س،  الـُمـَنـفِّ

ـذ اخلا�س، وعلى القرار رقم )٤( ل�شنة ٢0٢٢ ب�شاأن تنظيم مزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـدة يف ال�شجل التجاري حتت رقم )153٤31-1(  ُتـمنح �شركة الكا�شب للتنفيذ اخلا�س ذ.م.م املقيَّ

ـذ اخلا�س. ترخي�شًا ملزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

املادة الثانية

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

 وزير العدل

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: ٢٤ �شـــوال 1٤٤3هـ

الـمـــوافـــــــق: ٢5  مـايــــو ٢0٢٢م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )71( ل�سنة 2022

ـذ اخلا�ص   ب�ساأن مْنـح ترخي�ص مزاولة ن�ساط الـُمَنـفِّ

ل�سركة تريو للتنفيذ اخلا�ص ذ.م.م

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)٢٢( ل�شنة ٢0٢1،

اأعمال  ملزاولة  الرتخي�س  طلب  ر�ْشـم  حتديد  ب�شاأن   ٢0٢٢ ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

ـذ اخلا�س ور�ْشـم جتديد الرتخي�س،  الـُمـَنـفِّ

ـذ اخلا�س، وعلى القرار رقم )٤( ل�شنة ٢0٢٢ ب�شاأن تنظيم مزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

-1( رقم  حتت  التجاري  ال�شجل  يف  ـدة  املقيَّ ذ.م.م  اخلا�س  للتنفيذ  تريو  �شركة  ُتـمنح 

ـذ اخلا�س. 153153( ترخي�شًا ملزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

املادة الثانية

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

  وزير العدل

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: ٢٤ �شـــوال 1٤٤3هـ

الـمـــوافـــــــق: ٢5  مـايــــو ٢0٢٢م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )72( ل�سنة 2022

ـذ اخلا�ص   ب�ساأن مْنـح ترخي�ص ُمزاولة ن�ساط الـُمَنـفِّ

ل�سركة تنفيذ لأعمال التنفيذ اخلا�ص ذ.م.م

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)٢٢( ل�شنة ٢0٢1،

اأعمال  ملزاولة  الرتخي�س  طلب  ر�ْشـم  حتديد  ب�شاأن   ٢0٢٢ ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

ـذ اخلا�س ور�ْشـم جتديد الرتخي�س،  الـُمـَنـفِّ

ـذ اخلا�س، وعلى القرار رقم )٤( ل�شنة ٢0٢٢ ب�شاأن تنظيم مزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

التجاري حتت رقم                     ال�شجل  ـدة يف  املقيَّ التنفيذ اخلا�س ذ.م.م  تنفيذ لأعمال  ُتـمنح �شركة 

ـذ اخلا�س. )1-153٢٦5( ترخي�شًا ملزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

املادة الثانية

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

 وزير العدل

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: ٢٤ �شـــوال 1٤٤3هـ

الـمـــوافـــــــق: ٢5  مـايــــو ٢0٢٢م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )73( ل�سنة 2022

ـذ اخلا�ص   ب�ساأن مْنـح ترخي�ص مزاولة ن�ساط الـُمَنـفِّ

ل�سركة �سمان للدعم القانوين ذ.م.م

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)٢٢( ل�شنة ٢0٢1،

اأعمال  ملزاولة  الرتخي�س  طلب  ر�ْشـم  حتديد  ب�شاأن   ٢0٢٢ ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

ـذ اخلا�س ور�ْشـم جتديد الرتخي�س،  الـُمـَنـفِّ

ـذ اخلا�س، وعلى القرار رقم )٤( ل�شنة ٢0٢٢ ب�شاأن تنظيم مزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـدة يف ال�شجل التجاري حتت رقم )153155-1(  ُتـمنح �شركة �شمان للدعم القانوين ذ.م.م املقيَّ

ـذ اخلا�س. ترخي�شًا ملزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

املادة الثانية

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

 وزير العدل

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: ٢٤ �شـــوال 1٤٤3هـ

الـمـــوافـــــــق: ٢5  مـايــــو ٢0٢٢م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )74( ل�سنة 2022

ـذ اخلا�ص   ب�ساأن مْنـح ترخي�ص مزاولة ن�ساط الـُمَنـفِّ

ل�سركة غ�سان عبدالرحمن العبيديل ذ.م.م

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)٢٢( ل�شنة ٢0٢1،

اأعمال  ملزاولة  الرتخي�س  طلب  ر�ْشـم  حتديد  ب�شاأن   ٢0٢٢ ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

ـذ اخلا�س ور�ْشـم جتديد الرتخي�س،  الـُمـَنـفِّ

ـذ اخلا�س، وعلى القرار رقم )٤( ل�شنة ٢0٢٢ ب�شاأن تنظيم مزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـدة يف ال�شجل التجاري حتت رقم )1- ُتـمنح �شركة غ�شان عبدالرحمن العبيديل ذ.م.م املقيَّ

ـذ اخلا�س. 153055( ترخي�شًا ملزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

املادة الثانية

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

وزير العدل

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: ٢٤ �شـــوال 1٤٤3هـ

الـمـــوافـــــــق: ٢5  مـايــــو ٢0٢٢م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )75( ل�سنة 2022

ـذ اخلا�ص   ب�ساأن مْنـح ترخي�ص مزاولة ن�ساط الـُمَنـفِّ

ـذ خا�ص ذ.م.م ل�سركة هيثم بوغمار ُمـَنـفِّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)٢٢( ل�شنة ٢0٢1،

اأعمال  ملزاولة  الرتخي�س  طلب  ر�ْشـم  حتديد  ب�شاأن   ٢0٢٢ ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

ـذ اخلا�س ور�ْشـم جتديد الرتخي�س،  الـُمـَنـفِّ

ـذ اخلا�س، وعلى القرار رقم )٤( ل�شنة ٢0٢٢ ب�شاأن تنظيم مزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

-1( رقم  حتت  التجاري  ال�شجل  يف  ـدة  املقيَّ ذ.م.م  خا�س  ـذ  ُمـَنـفِّ بوغمار  هيثم  �شركة  ُتـمنح 

ـذ اخلا�س. 153038( ترخي�شًا ملزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

املادة الثانية

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

وزير العدل

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: ٢٤ �شـــوال 1٤٤3هـ

الـمـــوافـــــــق: ٢5  مـايــــو ٢0٢٢م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )25( ل�سنة 2022

بتعديل الرتخي�ص املمنوح ل�سركة »كوين مينا �ص.م.ب. )مقفلة(«

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم 

)٦٤( ل�شنة ٢00٦، وتعديالته،

٢007 ب�شاأن اخِلـْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين  وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 

املركزي، وتعديالتها،

اإن مينا �س.م.ب.  ل�شركة »�شي  ب�شاأن مْنـح ترخي�س   ٢0٢0 ل�شنة  القرار رقم )35(  وعلى 

)مقفلة(«،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:

مادة )1(

»ِخـْدمات  ترخي�س  من  )مقفلة(«  �س.م.ب.  مينا  »كوين  ل�شركة  املمنوح  الرتخي�س  ل  ُيـعدَّ

ـرة - الفئة 3«. ـرة - الفئة ٢« اإىل ترخي�س »ِخـْدمات الأ�شول امل�شفَّ الأ�شول امل�شفَّ

مادة )2(

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: ٢٢ �شوال 1٤٤3هـ

الـمـــوافـــــــق: ٢3 مايــــو ٢0٢٢م
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 املوازنة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي ل�سنة 2021

جلمعية التجمع القومي الدميوقراطي
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات اإدارة الت�سجيل

اإعالن رقم )61( ل�سنة 2022 

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

التي تحمل ا�شم )تريتون بال�س للتجارة/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 131790، طالبين تغيير ال�شكل 

القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري �شركة )تريتون بال�س للتجارة 

  PRADEEP KISHAN :ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5,000 )خم�شة اآلف( دينار  بحريني، وتكون مملوكة لكل من

.ZAINAB ALI ABDULHUSAIN ALI EIDو ،PRAMOD KUMAR CHOUDHARY و ،KOTWANI

رة  ـدة 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 )62( ل�سنة 2022 

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

  

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها �شركة مولير ال�شرق الأو�شط 

�س. م. ب. )مقفلة( الم�شجلة بموجب القيد رقم 988٢5-1، طالبين تحويل ال�شكل القانوني لل�شركة المذكورة 

من �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال مقداره ٤,57٢,900 د.ب )اأربع 

ماليين وخم�شمائة واثنان و�شبعون األفًا وت�شعمائة( دينار بحريني.

رة  ـدة 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�ستدراك 

الر�شمية  اجلريدة  يف  املن�شور   ٢0٢1 ل�شنة   )٢5٦( رقم  ال�شتمالك  قرار  ـح  ي�شحَّ

بتاريخ ٦ يناير٢0٢٢ العدد )3577(، اخلا�س با�شتمالك عقار ال�شيدة/ زينة اأميد علي 

حممد عزيز، الكائن يف اجلنبية رقم العقار )090٢985٦(، وامل�شتمَلك من اأجل م�شاريع 

الطرق، بحيث يكون قرار ال�شتمالك با�شم ال�شيد/ حممد يعقوب حممد �شديق وزينة 

اأميد علي حممد عزيز، ح�شب املقدمتني رقم ٢017/1٢900 ورقم  ٢017/18737 .

لذا لزم التنويه.


