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وزارة اخلارجية

 قرار رقم )26( ل�شنة 2018

 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة الوطنية ملتابعة التزام مملكة البحرين 

بكافة القرارات ال�شادرة عن جمل�س الأمن الدويل 

وزير الخارجية:

ال�شادر بجل�شته رقم )2122(  الوزراء رقم )2122-08(  بعد الطالع على قرار جمل�س 

2011 ب�شاأن ت�شكيل جلنة ُتعَنى مبتابعة التزامات مملكة البحرين  7 اأغ�شط�س  املنعقدة بتاريخ 

بكافة القرارات ال�شادرة عن جمل�س الأمن الدويل،

املنعقدة   )2153( رقم  بجل�شته  ال�شادر   )2153-05( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  وعلى 

بتاريخ 8 اأبريل 2012 باملوافقة على تو�شعة اخت�شا�شات اللجنة املعنية مبتابعة التزامات مملكة 

البحرين بكافة القرارات ال�شادرة عن جمل�س الأمن الدويل،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة اخلارجية لل�شئون الدولية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتن�شاأ جلنة ت�شمى )اللجنة الوطنية ملتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات ال�شادرة 

ل برئا�شة وكيل  عن جمل�س الأمن الدويل(، وُي�شار اإليها يف هذا القرار بكلمة )اللجنة(، وُت�شكَّ

وزارة اخلارجية لل�شئون الدولية، وع�شوية ُكلٍّ من:

1 - مدير اإدارة المنظمات بوزارة الخارجية.

2 - ممثل عن وزارة الخارجية.

3 - ممثل عن وزارة الداخلية.

4 - ممثل عن قوة دفاع البحرين.

5 - ممثل عن مكتب النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء. 

6 - ممثل عن وزارة �شئون مجل�س الوزراء.

7 - ممثل عن جهاز الأمن الوطني.

8 - ممثل عن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

9 - ممثل عن �شئون الجمارك.

10- ممثل عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
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11- ممثل عن م�شرف البحرين المركزي.

12- ممثل عن وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

13- ممثل عن �شئون الطيران المدني.

14- ممثل عن الموؤ�ش�شة العامة للموانىء البحرية.

15- ممثل عن جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري.

وعلى كل جهة من اجلهات امل�شار اإليها حتديد َمن ميثلها يف ع�شوية اللجنة، على األ يقل 

م�شتوى التمثيل عن درجة مدير اإدارة اأو من يف حكمه.

املادة الثانية

تكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة، واإذا خال مكان اأيِّ 

ع�شو من اأع�شائها لأيِّ �شبب من الأ�شباب يحل حمله ممثل عن ذات اجلهة بناًء على تر�شيحها 

وبعد اإخطار رئي�س اللجنة، ويكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

وتختار اللجنة يف اأول اجتماع لها من بني اأع�شائها نائبًا للرئي�س يحل حمل الرئي�س يف حالة 

غيابه، ومقررًا للجنة.

املادة الثالثة

للجنة – يف �شبيل اأداء عملها - اأْن ت�شتعني مبن تراه منا�شبًا من ذوي اخلربة والخت�شا�س، 

واأْن تدعوه حل�شور اجتماعاتها لإبداء الراأي اأو امل�شورة اأو تزويدها باملعلومات ال�شرورية ملبا�شرة 

اخت�شا�شاتها دون اأْن يكون له احلق يف الت�شويت على قرارات اللجنة.

املادة الرابعة

تخت�س اللجنة باملهام الآتية:

1 - تن�شيـــق ال�شيا�شـــات والجهـــود الحكومية في مجـــال تنفيذ قرارات مجل�ـــس الأمن الدولي في 

مملكة البحرين، ورفع الأمر للجهات المخت�شة.

2 - اإعداد التقارير المطلوبة عماًل بقرارات مجل�س الأمن الدولي ورْفِعها اإلى الجهات المخت�شة 

دة. لتقديمها اإلى الأمم المتحدة في مواعيدها المحدَّ

3 -  متابعة زيارات الوفود الر�شمية وفرق خبراء الأمم المتحدة الزائرين لمملكة البحرين حول 

هذا ال�شاأن، بما في ذلك تن�شيق الزيارات ومرافقة الزوار، واإعداد تقارير الزيارات ومتابعة 

النتائج ورْفِعها اإلى الجهات المخت�شة بمملكة البحرين.  

4 - الـــرد علـــى ال�شتف�شارات الواردة من لجان الجـــزاءات المنبثقة عن مجل�س الأمن الدولي اأو 
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فرق الخبراء التابعة لتلك اللجان.

5 - مراجعـــة الت�شريعـــات الوطنية ذات ال�شلة والتن�شيق مع الجهـــات المخت�شة ل�شتكمالها اإذا 

لزم الأمر.

6 - متابعـــة القرارات ال�شادرة من مجل�س الأمـــن الدولي ب�شاأن مكافحة الإرهاب، والتن�شيق مع 

الجهات المعنية بمملكة البحرين لتنفيذها.

املادة اخلام�شة

اإىل  اأو كلما دعت احلاجة  اأ�شهر  تعقد اللجنة اجتماعاتها بوزارة اخلارجية مرة كل ثالثة 

ذلك بدعوة من رئي�شها اأو نائبه، ويكون اجتماع اللجنة �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على 

اأْن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه.

َت�شاوي  وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  وتو�شياتها  قراراتها  اللجنة  وُت�شِدر 

ح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع. الأ�شوات ُيرجَّ

 

املادة ال�شاد�شة

اإبالغ  ويتم  وتو�شياتها،  اأعمالها  نتائج  يت�شمن  �شنويًا  تقريرًا  الوزراء  ملجل�س  اللجنة  ترفع 

اجلهات املعنية بالتو�شيات.

املادة ال�شابعة

التايل  اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  الدولية  لل�شئون  وزارة اخلارجية  وكيل  على 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

  

وزير اخلارجية

خالد بن اأحمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 �شـفــر 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 25 اأكتوبر 2018م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 قرار رقم )94( ل�شنة 2018

 ب�شاأن اإجراءات انتخاب اأع�شاء جمل�س النواب

بالن�شبة للناخبني املوجودين خارج مملكة البحرين

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة اخلام�شة والع�شرين منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )36( ل�شنة 2018 ب�شاأن حتديد ميعاد النتخاب والرت�شيح لع�شوية 

جمل�س النواب،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

اأو  اأو قن�شلية  النواب يف كل �شفارة  اأع�شاء جمل�س  والفرز لنتخاب  ل جلنة لالقرتاع  ت�شكَّ

البعثة  رئي�س  اأو  العام  القن�شل  اأو  ال�شفري  برئا�شة  باخلارج،  البحرين  ململكة  دبلوما�شية  بعثة 

الدبلوما�شية،  البعثة  اأو  القن�شلية  اأو  ال�شفارة  يف  امل�شئولني  من  اثنني  وع�شوية  الدبلوما�شية، 

ويتوىل اأحدهما اأمانة �شر اللجنة.

وتتوىل كل جلنة مبا�شرة عمليتي القرتاع وفرز اأ�شوات الناخبني املوجودين يف بلد ال�شفارة 

اأو القن�شلية اأو البعثة الدبلوما�شية ب�شاأن انتخاب اأع�شاء جمل�س النواب.

املادة الثانية

على اللجان امل�شار اإليها يف املادة ال�شابقة مراعاة الإجراءات الآتية:

1- اإجـــراء النتخاب فـــي ال�شفارات والقن�شليـــات والبعثات الدبلوما�شية يـــوم الثالثاء الموافق 

2018/11/27، وفـــي الحـــالت التي تقت�شي اإعـــادة النتخاب تجري الإعـــادة يوم الثالثاء 

الموافـــق 2018/11/27. ويبداأ القتـــراع من ال�شاعة الثامنة �شباحًا حتـــى ال�شاعة الثامنة 

م�شـــاًء، ح�شـــب التوقيـــت المحلـــي للمدينة التي توجـــد بها ال�شفـــارة اأو القن�شليـــة اأو البعثة 

الدبلوما�شية.

2- اإجراءات القتراع وفرز الأ�شوات:



العدد: 3392 – الخميس 8 نوفمبر 2018

9

اأيِّ م�شتَند ر�شمي معتَمد،  اأو  ق من �شخ�شية الناخب من خالل جواز ال�شفر  اأ- يتم التََّحقُّ

ق من الدائرة النتخابية المقيَّد فيها الناخب، واأنه لم ي�شبق له الإدلء ب�شوته.  والتََّحقُّ

اأية  اأو  ب�شوته،  الناخب  اإدلء  يفيد  بما  اإلكترونيًا  اأو  يدويًا  الناخبين  جدول  في  ر  ويوؤ�شَّ

ها رئي�س اللجنة العليا لالإ�شراف العام على �شالمة  و�شيلة اأخرى تفيد الإدلء ب�شوته ُيِقرُّ

انتخاب اأع�شاء مجل�س النواب.

ْدِلي بها، 
ُ
ر مح�شر بذلك، وي�شتمل على عدد الأ�شوات التي اأ ب- بعد انتهاء عملية الفرز يحرَّ

وعدد الأ�شوات ال�شحيحة والباطلة، والأ�شوات التي ح�شل عليها كل مر�شح في الدائرة 

بها،  ال�شر  واأمين  اللجنة  رئي�س  من  الفرز  مح�شر  ع  ويوقَّ اللجنة.  وقرارات  النتخابية، 

ويو�شع المح�شر واأوراق القتراع، وك�شف ببيانات جميع َمن اأدلوا باأ�شواتهم في مظروف 

ُمْحَكم الغْلق.

انتخاب  �شالمة  العام على  لالإ�شراف  العليا  اللجنة  اإلى  اإليه  الم�شار  المظروف  ير�شل  ج- 

اأع�شاء مجل�س النواب، وكذلك ن�شخة من محتواه عن طريق البريد الإلكتروني اأو الفاك�س 

على الفور.

د- يحق لمن لم ُيْدِل ب�شوته في ال�شفارة اأو القن�شلية اأو البعثة الدبلوما�شية اأْن ُيْدِلي ب�شوته 

اأمام اللجنة المخت�شة في دائرته النتخابية في حالة وجوده داخل مملكة البحرين في 

يوم النتخاب.

املادة الثالثة

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

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

رئي�س اللجنة العليا لالإ�شراف العام

على �شالمة انتخاب اأع�شاء جمل�س النواب

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 30 �شـفــر 1440هـ

الـمــــوافـــــــق: 8 نوفمبــر 2018م
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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )28( ل�شنة 2018

 بتحديد ِن�شب اإ�شافات ملح الطعام 

يف منتجات املخابز ال�شعبية والآلية

وزيرة ال�شحة: 

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

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

الطعام  مللح  الفنية اخلليجية  الالئحة  اعتماد  ب�شاأن   2012 ل�شنة  رقم )79(  القرار  وعلى 

كالئحة فنية وطنية،

وعلى تو�شيات منظمة ال�شحة العاملية ب�شاأن تقليل اإ�شافات ملح الطعام يف منتجات اخلبز، 

وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

مادة )1( 

تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّنة قرين كلٍّ منها، 

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

مل���ح الطعام )ملح الغ���ذاء(: ُمنَتج ِبلَّوري يتكون اأ�شا�شًا من كلوريد ال�شوديوم، ويمكن الح�شول 

عليه من البحر وال�شخور الأر�شية الملحية والمياه الطبيعية �شديدة الملوحة. 

ال�شودي���وم: هـــو عن�شر غذائي اأ�شا�شي من الأمالح المعدنيـــة )تحتوي ملعقة �شغيرة من الملح 

علـــى حوالـــي 2300 ميللغرام من ال�شوديـــوم، وهي اأكثر من احتياج الج�شـــم اليومي منه باأربعة 

اأ�شعاف(.

المخابز ال�شعبية )اليدوية(: المخابز التي تنتج الخبز ال�شعبي با�شتخدام اأفران التنور.

المخاب���ز العربي���ة والأوروبي���ة )الآلي���ة(: المخابـــز التـــي تنتج الخبـــز العربي وخبـــز ال�شرائح 

)تو�شت( وغيرها من المخبوزات وذلك با�شتخدام المعدات الآلية.

البطاق���ة الغذائية: هـــي و�شف تو�شيحي للم�شتهلك لالإفادة مـــن الخ�شائ�س التغذوية للغذاء، 
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حيث تتكون من اإي�شاحات حول العن�شر الغذائي �شواء كان ن�شًا قيا�شيًا اأو قائمة لمحتوى الغذاء 

من العن�شر الُمغذي ومعلومات تغذوية اإ�شافية.

مادة )2( 

خْف�س ِن�شب اإ�شافات ملح الطعام يف الدقيق امل�شتخَدم يف منتجات املخابز

اإ�شافات ملح الطعام مبنتجات املخابز ال�شعبية واملخابز العربية والأوروبية  ِن�شب  �س  ُتَخفَّ

على   )%0.5( بن�شبة  اأق�شى  كحد  لتكون  القرار،  بهذا  العمل  تاريخ  من  �شنوات  ثالث  خالل 

م�شتوى الدقيق اخلام، وهو ما ُيعادل حجم ملعقة �شاي لكل كيلوغرام من الدقيق.

مادة )3( 

البطاقة الغذائية 

العالقة،  ذات  الوطنية  الفنية  واللوائح  القيا�شية  املوا�شفات  مبتطلبات  الإخالل  عدم  مع 

يجب اللتزام بالآتي:

1 - تدويـــن كمية ملح الطعـــام الم�شافة اإلى منتجـــات المخابز العربيـــة والأوروبية في بطاقات 

نة. المواد الغذائية الخا�شة به �شمن بيانات التغذية المدوَّ

2 - علـــى المخابـــز ال�شعبية اإبـــراز �شهادة ت�شير فيها اإلى هذا القـــرار، وتبيِّن فيها محتوى الملح 

بمنَتج الخبز ال�شعبي، وتكون �شالحية ال�شهادة مدة �شنة واحدة من تاريخ اإ�شدارها.

3 - تحديث بطاقة البيانات الإي�شاحية لمنتجات المخابز الآلية بحيث تت�شمن الن�شبة الم�شتهَدفة 

لإ�شافات ملح الطعام بموجب هذا القرار.

مادة )4(

التفتي�س واملراقبة

يكون ملفت�شي ق�شم مراقبة الأغذية باإدارة ال�شحة العامة - يف حدود اخت�شا�شاتهم - اأْخُذ 

نات من منتجات املخابز بغر�س نْقِلها اإىل خمتربات ال�شحة العامة اأو املختربات املخت�شة  عيِّ

واملعتَمدة؛ لتقرير مدى مطابقتها للموا�شفات املعتَمدة من عدمه.

مادة )5(

العقوبات

العامة  ال�شحة  قانون  من  والع�شرين  ال�شابع  الف�شل  اأحكام  املخالفة  املخابز  على  ت�شري 

ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.
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مادة )6( 

ُيلغى كل ُحْكم يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )7( 

على وكيل وزارة ال�شحة واملخت�شني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من بداية 

ال�شهر التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

وزيرة ال�شحة

فائقة بنت �شعيد ال�شالح

�شدر بتاريخ: 27 �شفــر 1440هـ

الـمــوافــــــــق: 5 نوفمبــر 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )176( ل�شنة 2018

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة البحري بالرفاع - جممع 937

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

اإىل   937 جممع  بالرفاع  البحري  مبنطقة  الكائن   09060688 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ت�شنيف مناطق اخِلْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 

القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء 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�ْشِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 20 �شفـــــر 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 29 اأكتوبـــر 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )177( ل�شنة 2018

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة الق�شيبية - جممع 325

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

325 اإىل ت�شنيف  03030478 الكائن مبنطقة الق�شيبية جممع  يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  ِوْفقًا   )PS( مناطق اخلدمات واملرافق العامة

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء 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�ْشِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 20 �شفـــــر 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 29 اأكتوبـــر 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )178( ل�شنة 2018

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة النعيم - جممع 314

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  اإىل   314 جممع  النعيم  مبنطقة  الكائن   03240039 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  ِوْفقًا   )PS( مناطق اخلدمات واملرافق العامة

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء 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�ْشِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 20 �شفـــــر 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 29 اأكتوبـــر 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )179( ل�شنة 2018

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة توبلي - جممع 701

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 08022708 الكائن مبنطقة توبلي جممع 701 اإىل ت�شنيف مناطق 
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القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع 

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء 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�ْشِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 20 �شفـــــر 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 29 اأكتوبـــر 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )180( ل�شنة 2018

ب�شاأن ت�شنيف عدد من العقارات يف منطقة �شماهيج - جممع 236

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  �شمن   236 جممع  �شماهيج  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنَّف 
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املت�شل ب )RHB(، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س 

الوزراء 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�ْشِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 20 �شفـــــر 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 29 اأكتوبـــر 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )181( ل�شنة 2018

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقارين يف منطقة �شلماباد - جممع 712

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

07031127 الكائنني مبنطقة �شلماباد  07031223 والعقار رقم  يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 
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وارد يف  ِلـما هو  ِوْفقًا   )SP( الطبيعة اخلا�شة امل�شاريع ذات  اإىل ت�شنيف مناطق   712 جممع 

اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليهما ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار 

رئي�س جمل�س الوزراء 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�ْشِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 20 �شفـــــر 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 29 اأكتوبـــر 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )182( ل�شنة 2018

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة �شلماباد - جممع 712

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  اإىل   712 جممع  �شلماباد  مبنطقة  الكائن   07031222 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق 

القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء 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�ْشِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 20 �شفـــــر 1440هـ

الـمـــــوافـــــق: 29 اأكتوبـــر 2018م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

 

 قرار رقم )81( ل�شنة 2018

 بتعديل بع�س اأحكام الالئحة التنفيذية

 للمر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 1999

 ب�شاأن اإن�شاء وتنظيم املناطق ال�شناعية

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2000

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

املناطق  وتنظيم  اإن�شاء  ب�شاأن   1999 ل�شنة   )28( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

ل باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 2015، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار  ال�شناعية، املعدَّ

رقم )1( ل�شنة 2000 وتعديالتها،

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

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

م�شتاأجري  مع  املتَبعة  التنظيمية  الإجراءات  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )45( رقم  القرار  وعلى 

الق�شائم ال�شناعية يف اإدارة املناطق ال�شناعية،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون ال�شناعة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبَدل بن�س املادة )29( من الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 1999 

ب�شاأن اإن�شاء وتنظيم املناطق ال�شناعية، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2000، الن�س الآتي:

:)29( "المادة 
ما مل يقت�س العقد بخالف ذلك، فاإنه يف حالة انتهاء مدة العقد دون جتديد، اأو يف حالة 

اإلغائه وعدم رغبة الوزارة بالحتفاظ باملباين واملن�شاآت القائمة على الق�شيمة ال�شناعية، فيتم 

اتباع الآتي:

اأ - َتمنـــح الـــوزارة الم�شتاأجر مهلـــة ل تزيد عن �شتة اأ�شهـــر لإزالة المباني والمن�شـــاآت المكتملة 

وغيـــر المكتملة على الق�شيمة ال�شناعية من تلقاء نف�شه وعلى نفقته الخا�شة، اأو التفاق مع 

م�شتثمر اآخر ببيع تلك المباني والمن�شاآت اإليه، على اأْن يقوم الم�شتثمر الجديد - وقبل اإتمام 

عملية البيع - بالح�شول على الموافقة الم�شبقة من الوزارة با�شتئجار الق�شيمة ال�شناعية.



العدد: 3392 – الخميس 8 نوفمبر 2018

35

ب - في حالة عدم قيام الم�شتاأجر باإزالة المباني والمن�شاآت القائمة على الق�شيمة ال�شناعية، اأو 

نين  بيعها خالل المهلة الممنوحة له بموجب الفقرة ال�شابقة، تقوم الوزارة بتعيين ثالثة مَثمِّ

عقارييـــن لتقييم المباني والمن�شاآت القائمة علـــى الق�شيمة ال�شناعية بغر�س بْيعها على اأيِّ 

م�شتثمر اآخر يرغب با�شتئجار الق�شيمة، على اأْن يقوم الم�شتثمر الجديد بدفع قيمة المباني 

والمن�شاآت، مع احتفاظ الوزارة بمبلغ البيع للم�شتاأجر الذي قام بالبناء لَت�َشلُّمه في اأيِّ وقت، 

دون اأْن يكـــون لـــه حق العترا�س على مبلغ التثمين اأو مبلـــغ البيع اأو عملية الدفع، وذلك كله 

دون الإخـــالل بحق الوزارة فـــي ا�شتقطاع اأية مبالغ تكون م�شتَحقة لهـــا على الم�شتاأجر، بما 

فيها مبلغ التثمين.

ر ح�شول الوزارة على م�شتثمر جديد يرغب ب�شراء المباني والمن�شاآت القائمة  ج - في حالة تعذُّ

علـــى الق�شيمة ال�شناعية، يحق للوزارة اإزالـــة هذه المباني والمن�شاآت على نفقة الم�شتاأجر، 

ويكـــون لها الحق في الرجـــوع عليه بما تكبَّدته من م�شروفات في �شبيـــل اإزالة هذه المباني 

والمن�شاآت.

ويف جميع الأحوال، ل يحق للم�شتاأجر مطالبة الوزارة باأية تعوي�شات."

املادة الثانية

ُت�شاف اإىل الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 1999 ب�شاأن اإن�شاء وتنظيم 

املناطق ال�شناعية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2000 مواد جديدة باأرقام )33(، )34(، 

)35(، )36( و)37( ن�شو�شها الآتي:

:)33( "المادة 
يجب على م�شتاأجر الق�شيمة ال�شناعية اأن يقوم بت�شييج الق�شيمة ال�شناعية ب�شور منا�شب، 

على اأْن يكون �شور الواجهة الأمامية من الطوب اأو اخلر�شانة وال�شباك، وذلك بعد احل�شول على 

موافقة الإدارة ب�شاأن ت�شييج الق�شيمة.

المادة )34(:

يجب على امل�شتاأجر اأْن يلتزم بو�شع لوحة با�شم امل�شنع اأو ال�شركة يف مكان بارز على مدخل 

الباب الرئي�شي للمن�شاأة مبقا�س ل يقل عن )2×4( اأمتار، بحيث يظهر ب�شكل وا�شح رقم ال�شجل 

التجاري ورقم الت�شجيل ال�شناعي اأو الرتخي�س ال�شناعي.

المادة )35(:

على م�شتاأجر الق�شيمة ال�شناعية اأْن يلتزم بتوفري مواقف داخلية لل�شيارات ح�شب املوا�شفات 

املعمول بها يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009 باإ�شدار ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف 

املناطق يف اململكة.
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الإدارة،  دها  حتدِّ للت�شجري،  ال�شناعية  الق�شيمة  م�شاحة  من  ن�شبة  بتخ�شي�س  يقوم  كما 

وللوزارة - يف �شبيل حت�شني املناظر الطبيعية للق�شائم ال�شناعية - حث امل�شتاأجر وت�شجيعه على 

القيام بت�شجري الق�شائم ال�شناعية طبقًا للطرق التي تراها منا�شبة يف هذا ال�شاأن.

المادة )36(:

باملخالفة  بيان  ن�شر  للوزارة  القانون،  املادة )33( من  البند )ج( من  الإخالل بن�س  دون 

التي ثبت وقوعها من ِقَبل املخالف عرب اجلريدة الر�شمية اأو اإحدى اجلرائد املحلية اأو الو�شائل 

الإلكرتونية اأو عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي.

المادة )37(:

التحقيق الإداري

1 - يجـــوز لالإدارة اأْن ُتجـــِري تحقيقًا اإداريًا اإذا ارتاأت من تلقاء نف�شها اأو بناًء على ما تتلقاه من 

ق من اأيـــة مخالفة على الم�شتاأجر لأحـــكام القانون ولئحته  ية، للتََّحقُّ بالغـــات اأو �شـــكاٍو جدِّ

التنفيذيـــة والقـــرارات ال�شادرة تنفيذًا لـــه، ويجوز لها اأْن ُتجِري التحقيـــق اإذا قامت لديها 

ية تحملها على العتقاد باأنَّ المخالفة على و�ْشك الوقوع، وكان من �شاأن فتح تحقيق  دلئل جدِّ

فيها اأْن يمنع وقوعها.

          ويجـــب علـــى الم�شتاأجـــر تقديـــم مـــا يطلبـــه القائـــم بالتحقيق مـــن م�شتنـــدات اأو اأوراق اأو 

بيانـــات اأو معلومـــات تتعلـــق بالمخالفـــة محل التحقيـــق، واأْن يجيب على ما ُتطـــرح عليه من 

اأ�شئلة وا�شتف�شارات، لتمكين القائم بالتحقيق من اإنجاز مهمته وك�ْشف الحقيقة في مو�شوع 

التحقيق.

2 - في �شبيل اإجراء التحقيق، يجب على الإدارة مراعاة الإجراءات وال�شوابط الآتية:

اأ - اإخطار الم�شتاأجر قبل اإجراء التحقيق بوقت كاٍف ببيان موجز بالمخالفة اأو المخالفات 

محل التحقيق.

ب - تمكين الم�شتاأجر من اإبداء اأْوُجه دفاعه، وال�شماح له بال�شتعانة بمحام اإْن اأراد ذلك.

اإعداد  في  المتبعة  لالإجراءات  ِوْفقًا  اإعــداده  يتم  مح�شر  في  واإثباته  التحقيق  كتابة   - ج 

محا�شر التحقيق الإداري.

د - المحافظة على �شرية المعلومات المت�شلة بالتحقيق، وعدم جواز الإف�شاح عنها اإل في 

رة قانونًا. الحدود المقرَّ

3 - عنـــد ثبوت المخالفة على الم�شتاأجر، �شواء من خالل التحقيق الإداري اأو من خالل الزيارة 

ع على الم�شتاأجر  الميدانيـــة لمفت�شي الـــوزارة، فاإن للجنة �شئون المناطق ال�شناعيـــة اأْن ُتَوقِّ

المخالف اأيًا من التدابير المن�شو�س عليها في المادة )33( من القانون.

4 - اإذا اأ�شفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية، فعلى الإدارة اأن ترفع تقريرًا بالأمر اإلى الوزير 
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المخت�ـــس فور انتهـــاء التحقيق. ويتولى الوزيـــر المخت�س اأو َمن ينيبـــه الت�شرف في الأمر 

واإحالة الأوراق اإلى النيابة العامة ِوْفقًا للفقرة )ج( من المادة )33 مكررًا( من القانون."

املادة الثالثة

ًيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

املادة الرابعة

على وكيل الوزارة ل�شئون ال�شناعة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

 زايد بن را�شد الزياين

 

�شدر بتاريخ: 20 �شـفــر 1440هـ

الــمـــوافــــــق: 29 اأكتوبر 2018م
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الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء

قرار رقم )1.اأ( ل�شنة 2018

بتعديل املادة )1( من لئحة نظام العمل

مبجل�س اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2014

رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء:

لعلوم  الوطنية  الهيئة  وتنظيم  باإن�شاء   2014 ل�شنة   )11( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

الف�شاء وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2014 بت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2014 باإ�شدار لئحة نظام العمل مبجل�س اإدارة الهيئة الوطنية 

ل بالقرار رقم )1( ل�شنة 2016، لعلوم الف�شاء، املعدَّ

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبَدل بتعريف )الوزير( الوارد باملادة )1( من لئحة نظام العمل مبجل�س اإدارة الهيئة 

الوطنية لعلوم الف�شاء ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2014 التعريف الآتي:

الوزير: وزير الموا�شالت والت�شالت.

املادة الثانية

ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة

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

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء

الدكتور حممد اأحمد العامر

�شـدر بتاريخ: 14 �شفـــر 1440هـ

الـمــــوافــــــــق: 23 اأكتوبر 2018م



العدد: 3392 – الخميس 8 نوفمبر 2018

39

جمل�س املناق�شات واملزايدات

 ت�شاف املناق�شات الآتية اإىل قائمة مناق�شات �شهر اأبريل ل�شنة 2018:

اإعالنات من جمل�س املناق�شات واملزايدات
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اإعالن رقم )5( ل�شنة 2018

ب�شاأن قرارات الرت�شية ال�شادرة يف املناق�شات خالل �شهر مايو 2018

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )37( املادة  لأحكام  اإعماًل 

املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، ُتن�َشر املناق�شات الآتية:
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 اإعالن رقم )6( ل�شنة 2018

ب�شاأن قرارات الرت�شية ال�شادرة يف املناق�شات خالل �شهر يونيو 2018

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )37( املادة  لأحكام  اإعماًل 

املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية ُتن�َشر املناق�شات الآتية:
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اإعالن من غرفة البحرين لت�شوية املنازعات 

اإعالن بقيد لئحة الدعوى وموعد الجتماع الأول لإدارة الدعوى واحل�شور

رالمدعي الأول: عمر بن نا�شر بن عثمان

المدعي الثاني: اأحمد عمر �شليمان 

وكيلتهما: المحامية رباب عبدالنبي العري�س

 المدعى عليها الأولى: �شركة جوي ليف للتجارة ذ.م.م )مجهولة العنوان(.

المدعى عليه الثاني: محمود غ�شان عبدالحليم )مجهول العنوان(.

المدعى عليها الثالثة: �شركة جرين تك الخليج للمقاولت )مجهولة العنوان(

المدعى عليه الرابع: خالد محمد مبارك اآل اإبراهيم )مجهول العنوان(.

موعد الجتماع الأول لإدارة الدعوى : 19 نوفمبر 2018 ال�شاعة ١١:٣٠ �شباًحا

 

بقيد  اأعــاله  المذكورين  عليهم  المدعى  المنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن  لــذا 

رقم  تحت  الثامنة  المدنية  الكبرى  المحكمة  من  والمحالة   2018  /25 رقــم  تحت  الدعوى 

لح�شورهم  اأعــاله،  المذكور  الدعوى  لإدارة  الأول  الجتماع  وبموعد   ،02/2016/19923/9

من  و30(  المادتين )29  بن�س  عماًل  وذلك  القانونيين،  ممثليهم  اأو  عنهم  وكالًء  اأو  �شخ�شيًا 

القرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية المنازعات التي تخت�س بها غرفة 

البحرين لت�شوية المنازعات. وبموجب الف�شـل الأول من الباب الثاني من المر�شــوم بقانون رقم 

)30( ل�شنــة 2009، على الأطراف ح�شور الجتماع الأول اأمام مدير الدعوى المبين ا�شمه اأدناه 

لَت�َشلُّم جدول المواعيد الخا�شة بمرحلة اإدارة الدعوى، ولتقديم مذكرات الدفاع والدفوع والأدلة 

وطلبات اإجراءات الإثبات وكافة الأمور المتعلقة بالدعوى خالل الجتماعات والآجال المبينة في 

جدول المواعيد.

 

مدير الدعوى

بغرفة البحرين لت�شوية املنازعات

نوف خالد عجاجي
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اإعالن

رقم التاأديب: 9/تاأديب/2018

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�شد: المحامي علي اأحمد حبيب.

اأ�شدر مجل�س تاأديب المحامين بجل�شته المنعقدة بتاريخ 2018/10/9 قراره، وجاء منطوقه 

كالتالي: »قرر المجل�س معاقبة المدعى عليه بالمْنع من مزاولة المهنة لمدة �شنة واحدة«.

جمل�س تاأديب املحامني 

اإعالن

رقم التاأديب: 9/تاأديب/2017 والم�شتاأَنف تحت رقم 3/تاأديب ا�شتئنافي/2018

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�شد: المحامي را�شد حمد الجار.

اأ�شدر مجل�س تاأديب المحامين بجل�شته المنعقدة بتاريخ 2018/1/23 قراره، وجاء منطوقه 

واحــدة«،  �شنة  لمدة  المهنة  مزاولة  من  بالمْنع  عليه  المدعى  معاقبة  المجل�س  »قرر  كالتالي: 

واأ�شدر مجل�س تاأديب المحامين ال�شتئنافي بجل�شته المنعقدة بتاريخ 2018/11/6 قراره، وجاء 

القرار  وتاأييد  ه  برْف�شِ المو�شوع  وفي  �شكاًل  ال�شتئناف  قبول  المجل�س  »قرر  كالتالي:  منطوقه 

الم�شتاأَنف وتحميل الم�شتاأِنف الم�شاريف«.

جمل�س تاأديب املحامني 

اإعالن

رقم التاأديب: 10/تاأديب/2017 والم�شتاأَنف تحت رقم 4/تاأديب ا�شتئنافي/2018

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�شد: المحامي عبدالرحمن را�شد الخ�شرم.

اأ�شدر مجل�س تاأديب المحامين بجل�شته المنعقدة بتاريخ 2018/2/6 قراره، وجاء منطوقه 

اأ�شهر«.  �شتة  لمدة  المهنة  مزاولة  عن  بالوْقف  عليه  المدعى  معاقبة  المجل�س  »قرر  كالتالي: 

واأ�شدر مجل�س تاأديب المحامين ال�شتئنافي بجل�شته المنعقدة بتاريخ 2018/11/6 قراره، وجاء 

القرار  وتاأييد  ه  برْف�شِ المو�شوع  وفي  �شكاًل  ال�شتئناف  قبول  المجل�س  »قرر  كالتالي:  منطوقه 

الم�شتاأَنف وتحميل الم�شتاأِنف الم�شاريف«.

جمل�س تاأديب املحامني 

اإعالنات من جمل�س تاأديب املحامني
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اإعالن

رقم التاأديب: 12/تاأديب/2017 والم�شتاأَنف تحت رقم 1/تاأديب ا�شتئنافي/2018

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�شد: المحامي اأحمد محمد المرباطي.

وجاء  ــراره،  ق  2018/1/23 بتاريخ  المنعقدة  بجل�شته  المحامين  تاأديب  مجل�س  اأ�شدر 

منطوقه كالتالي: »قرر المجل�س وْقف المحامي اأحمد محمد عبدالجليل المرباطي عن مزاولة 

مهنة المحاماة لمدة ثالثة اأ�شهر تبداأ من تاريخ �شيرورة القرار نهائيًا«. واأ�شدر مجل�س تاأديب 

كالتالي:  منطوقه  وجاء  قراره،   2018/11/6 بتاريخ  المنعقدة  بجل�شته  ال�شتئنافي  المحامين 

ه وتاأييد القرار الم�شتاأَنف وتحميل  »قرر المجل�س قبول ال�شتئناف �شكاًل وفي المو�شوع برْف�شِ

الم�شتاأِنف الم�شاريف«.

جمل�س تاأديب املحامني 

اإعالن

رقم التاأديب: 12/تاأديب/2016 والم�شتاأَنف تحت رقم 4/تاأديب ا�شتئنافي/2017

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�شد: المحامي ح�شين اأحمد عبا�س.

اأ�شدر مجل�س تاأديب المحامين بجل�شته المنعقدة بتاريخ 2017/3/20 قراره، وجاء منطوقه 

كالتالي: »قرر المجل�س مجازاة المدعى عليه بالمنع من مزاولة المهنة لمدة �شهر واحد، واأ�شدر 

مجل�س تاأديب المحامين ال�شتئنافي بجل�شته المنعقدة بتاريخ 2018/11/6 قراره، وجاء منطوقه 

ه وتاأييد القرار الم�شتاأَنف  كالتالي: »قرر المجل�س قبول ال�شتئناف �شكاًل وفي المو�شوع برْف�شِ

وتحميل الم�شتاأنفتين الم�شاريف«.

جمل�س تاأديب املحامني 
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اإعالن

رقم التاأديب : 02/تاأديب/2018 والم�شتاأنف تحت رقم 7/تاأديب ا�شتئنافي/2018

المقامة من : وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والوقاف )ب�شفته(.

�شد: المحامي عي�شى فرج البور�شيد .

اأ�شدر مجل�س تاأديب المحامين بجل�شته المنعقدة بتاريخ 2018/4/10 قراره وجاء منطوقه 

كالتالي : »قرر المجل�س معاقبة المدعى عليه بالمنع من مزاولة المهنة لمدة ثالثة اأ�شهر« واأ�شدر 

مجل�س تاأديب المحامين ال�شتئنافي بجل�شته المنعقدة بتاريخ 2018/11/6 قراره وجاء منطوقه 

كالتالي : »قرر المجل�س قبول ال�شتئناف �شكال وفي المو�شوع برف�شه وتاأييد القرار الم�شتاأنف 

وتحميل الم�شتاأنف الم�شاريف«.

جمل�س تاأديب املحامني 

اإعالن

رقم التاأديب : 15/تاأديب/2017 والم�شتاأنف تحت رقم 6/تاأديب ا�شتئنافي/2018

المقامة من : وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والوقاف )ب�شفته(.

�شد: المحاميتان لولوة مبارك الذوادي و غدير علي بني خالد.

اأ�شدر مجل�س تاأديب المحامين بجل�شته المنعقدة بتاريخ 2018/2/20 قراره وجاء منطوقه 

كالتالي : »قرر المجل�س معاقبة المحاميتان المدعى عليهما بالمنع من مزاولة المهنة لمدة ثالثة 

 2018/11/6 بتاريخ  المنعقدة  بجل�شته  ال�شتئنافي  المحامين  تاأديب  مجل�س  واأ�شدر  ا�شهر” 

برف�شه  المو�شوع  وفي  �شكال  ال�شتئناف  قبول  المجل�س  “ قرر   : كالتالي  وجاء منطوقه  قراره 

وتاأييد القرار الم�شتاأنف وتحميل الم�شتاأنفتين الم�شاريف “.

جمل�س تاأديب املحامني 
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز امل�شتثمرين

 

اإعالن رقم )767( ل�شنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة تو�شية ب�شيطة

  

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،35452 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الأ�شود(،  الحزام  )مركز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية 

القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 158.400 دينار بحريني.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات المويِّ

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

اإعالن رقم )768( ل�شنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة تو�شية ب�شيطة

اإىل �شركة ت�شامن 

 

�شركة  مالكو  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

التو�شية الب�شيطة التي تحمل ا�شم )�شمبدوريا هوم بانتي لالإن�شاءات والتعمير الدولية(، الم�شجلة بموجب القيد 

مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،105148 رقم 

10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات المويِّ

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

اإعالن رقم )769( ل�شنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ ازدهار 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  نظمي(،  )مطعم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عابدة،  مح�شن  وجيه 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،29582

اإ�شماعيل  2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ازدهار وجيه مح�شن عابدة، واأحمد  مقداره 

اأحمد ح�شن.
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اإعالن رقم )770( ل�شنة 2018

ب�شاأن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد  

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

الفردية التي تحمل ا�شم )2006 لل�شتائر والمظالت والتابلين للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 55538، 

طالبًا تحويل الفرعين الأول والرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات المويِّ

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

اإعالن رقم )771( ل�شنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن 

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم  اإليها ال�شيد/ خليفة 

والمقاولت(،  للتجارة  )اأفريكانو  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  البراهيم،  مبارك  خليفة  يو�شف 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 117398، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 

 وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني،  وتكون مملوكة لكل من: خليفة يو�شف خليفة مبارك البراهيم، 

.Mdnuruzzaman Abdulkadirو

اإعالن رقم )772( ل�شنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل موؤ�ش�شة فردية

اأفنان حارث  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  )كدزمانيا  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  دروي�س،  حيدر  ح�شن 

القيد رقم 107327-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية ا�شمها التجاري 

)كدزمانيا(، للمالكة نف�شها ومتابعتها اإجراءات التحويل.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات المويِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )773( ل�شنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ت�شامن

نجيب  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

عبداللة علي اإبراهيم �شلمان مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإن. جي. بي. اي المحدودة �س.�س.و(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم  101522، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن 

ا�شمها التجاري �شركة )اإن. جي. بي. اي ت�شامن بحرينية(، وبراأ�شمال مقداره 50 )خم�شون( دينارًا بحرينيًا، 

وتكون مملوكة لكل من: نجيب عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان، وعلي عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان. 

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات المويِّ

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

اإعالن رقم )774( ل�شنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ب�شمان العقارية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 69171، طالبًا تغيير 

10،000 )ع�شرة  ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

اآلف( دينار بحريني.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات المويِّ

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

اإعالن رقم )775( ل�شنة 2018

ب�شاأن حتويل فروع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم ال�شيد/ ح�شين �شعيد محمد 

المخرق، نيابة عن ال�شيد/ عبدالر�شول عي�شى عبداهلل �شالح، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تنجيدات 

اليابان(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 32496، طالبًا تحويل الفروع )3 و4 و9 و10( من الموؤ�ش�شة اإلى فرع من فروع 

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )دورو البحرين تريدينج ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 100316،  

 ،Joseph Davis Alappattو  ،Azeez Puthiyadathilو �شالح،  عبداهلل  عي�شى  عبدالر�شول  من:  لكل   المملوكة 

.Mona Abdulla Jasim Ali Abdulaalو ،Kundu Kulangara Joseph Simonو



العدد: 3392 – الخميس 8 نوفمبر 2018

60

اإعالن رقم )776( ل�شنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن 

 

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

القيد  الم�شجلة بموجب  للمقاولت ذ.م.م(،  اأوروبا  التي تحمل ا�شم )ق�شر  الم�شئولية المحدودة   ال�شركة ذات 

رقم 108925، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 100 

)مائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: علياء عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان، وعلي عبداهلل علي اإبراهيم 

�شلمان.

اإعالن رقم )777( ل�شنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ ناديا 

فايز مالك الم�شري، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شوريجينال للخياطة(، الم�شجلة بموجب القيد 

محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،1-113528 رقم 

الم�شري،  مالك  فايز  هبة  من:  لكل  مملوكة  وتكون   ، بحريني  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال 

وناديا فايز مالك الم�شري.            

اإعالن رقم )778( ل�شنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل فرع من موؤ�ش�شة فردية

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )نيور ل�شن اإنترنا�شيونال للتجارة ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 

 ،108656 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الفردية،  الموؤ�ش�شة  لت�شبح فرعًا من  ال�شركة  تحويل  109128، طالبين 

المملوكة من قبل كل من: عبداهلل عبدالجليل علي اأحمد من�شورو علي غازي، وقيام ال�شيد/ عبداهلل عبدالجليل 

علي اأحمد من�شور بمتابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )779( ل�شنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب  الموؤ�ش�شة 
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الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شايب لمعدات التاأجير( الم�شجلة بموجب القيد رقم 66147 فرع 20، طالبين تحويل 

ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلهااإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات المويِّ

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

اإعالن رقم )780( ل�شنة 2018

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

ريا�س  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

الحكومية  المعامالت  لتخلي�س  )البيرمي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اأحمد،  مح�شن  اأحمد 

الم�شمى الموؤ�ش�شة،  من   11 رقــم  الفرع  تحويل  طالبًا   ،51854 رقــم  القيد  بموجب  الم�شجلة   والر�شمية(، 

وبــراأ�ــشــمــال  ــهــا،  ــذات ب قــائــمــة  مـــحـــدودة  م�شئولية  ذات  �ــشــركــة  اإلــــى  والــ�ــشــيــاحــة(  لل�شفر  الــ�ــشــفــر  )مــديــنــة 

ـــــــــف( ديـــنـــار بــحــريــنــي ، وتـــكـــون مــمــلــوكــة لــكــل مـــن: ريـــا�ـــس اأحـــمـــد مــحــ�ــشــن اأحــمــد،   مـــقـــداره ١،٠٠٠ )األ

.wwm .Junaida Abdurahimanو  ،Abdurahiman Kuttiyil Thazhe Kuniو

اإعالن رقم )781( ل�شنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

تيعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه الدكتور ح�شين بن 

عبدالرزاق بن ح�شين الجزائري، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )د. ح�شين الجزائري للمقاولت  

اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1-99911 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(، 

�شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة الدكتور ح�شين الجزائري للمقاولت ذ.م.م(، وبراأ�شمال 

مقداره 10،000.000 دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: الدكتور ح�شين بن عبدالرزاق بن ح�شين الجزائري، 

ومحمد�شامر نجم الدين الب�شتاني. 

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات المويِّ

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

اإعالن رقم )782( ل�شنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

نا�شر  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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الدغيم، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اآي �شي �شي للم�شاريع �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 120023-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، ا�شمها 

التجاري )�شركة اآي �شي �شي للم�شاريع ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 2،500.00 دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل 

من: نا�شر بن عبداهلل بن نا�شر الدغيم، واي فور ا�س ليميت. 

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات المويِّ

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

اإعالن رقم )783( ل�شنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد 

 

�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

الت�شامن التي تحمل ا�شم )الدواب لالأدوية البيطرية/ ت�شامن بحرينية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 120690-

1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 10،000 

)ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عبدالأمير �شعبان علي محمد.

اإعالن رقم )784( ل�شنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

هانى  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

اإبراهيم الكفراوى ح�شانين محمود، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كنوز القاهرة للخدمات التجارية(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 60610-3، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، ا�شمها التجاري )�شركة كنوز القاهرة للخدمات التجارية �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( 

دينار بحريني، وتكون مملوكة للمالك نف�شه.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات المويِّ

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


