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وزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

 قرار رقم )92( ل�سنة 2018

 ب�صاأن تخويل بع�ض موظفي وزارة املوا�صالت واالت�صاالت 

ْبط الق�صائي �صفة ماأموري ال�صَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

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

املادة )18(  الأخ�س  2014، وعلى  ل�شنة  بالقانون رقم )23(  ال�شادر  املرور  قانون  وعلى 

منه، 

وبعد التفاق مع وزير املوا�شالت والت�شالت،

قرر الآتي:

املادة االأوىل

ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم  التالية  والت�شالت  املوا�شالت  وزارة  موظفو  ل  يخوَّ

الق�شائي، وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام قانون املرور 

ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، وهم:

1 - منيرة �شالم يو�شف البوعينين.

2 - اأحمد جمال اأحمد الدو�شري.

3 - هيا يو�شف علي عبداهلل الحمادي.

املادة الثانية

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

وزير العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 �شفر 1440هـ

الــمـــوافــــــق: 5 نوفمبر 2018م
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وزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

 قرار رقم )96( ل�سنة 2018

بت�صكيل جلان االقرتاع والفرز النتخاب اأع�صاء جمل�ض النواب

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

 وعلى املر�شوم رقم )71( ل�شنة 2014 ب�شاأن حتديد املناطق والدوائر النتخابية وحدودها 

واللجان الفرعية لنتخابات جمل�س النواب،

وعلى املر�شوم رقم )80( ل�شنة 2014 باإ�شافة جلنة عامة لالقرتاع والفرز لنتخاب اأع�شاء 

جمل�س النواب،

وعلى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 2018 باإ�شافة جلنة عامة لالقرتاع والفرز لنتخاب اأع�شاء 

جمل�س النواب،

وعلى القرار رقم )79( ل�شنة 2018 بتحديد مقار اللجان الفرعية لالقرتاع والفرز لنتخاب 

اأع�شاء جمل�س النواب،

وعلى القرار رقم )82( ل�شنة 2018 بتحديد مقار اللجان العامة لالقرتاع والفرز لنتخاب 

اأع�شاء جمل�س النواب،

 وبناًء على تر�شيحات اجلهات املعنية،

قرر الآتي:

املادة االأوىل

النحو املبنيَّ باجلدولني  النواب على  اأع�شاء جمل�س  ل جلان القرتاع والفرز لنتخاب  ُت�شكَّ

رقمي )1( و)2( املرافَقني لهذا القرار.

املادة الثانية

اأحد  حمله  يحل  العمل،  من  مينعه  مانع  قام  اأو  الأع�شاء،  اأحد  اأو  الروؤ�شاء  اأحد  غاب  اإذا 

الروؤ�شاء اأو اأحد الأع�شاء الواردة اأ�شماوؤهم باجلدول رقم )3( املرافق لهذا القرار.
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املادة الثالثة

على كل جلنة من جلان القرتاع والفرز العامة الأربع ع�شرة التي ميتد اخت�شا�شها جلميع 

�س  يخ�شَّ بحيث  اأمامها،  والفرز  لالقرتاع  اأكرث  اأو  �شناديق  اأربعة  تخ�ش�س  اأْن  اململكة  اأنحاء 

�شندوق اأو اأكرث لكل منطقة انتخابية بكافة دوائرها.

املادة الرابعة

تخت�س جلان القرتاع والفرز املن�شو�س عليها يف هذا القرار - كل يف دائرة اخت�شا�شها - 

مببا�شرة عمليتي القرتاع والفرز طبقًا لالأحكام املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم )14( 

ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية. ويعلن رئي�س جلنة الإ�شراف على �شالمة النتخاب 

يف كل منطقة انتخابية نتيجة انتخاب اأع�شاء جمل�س النواب يف جميع الدوائر النتخابية التابعة 

اأ�شوات، وذلك بعد و�شول جميع حما�شر جلان  ح من  ملنطقته، وعدد ما ح�شل عليه كل مر�شَّ

القرتاع والفرز والأوراق النتخابية من خمتلف جلان القرتاع والفرز. وتر�َشل ن�شخة من نتيجة 

النتخاب مع جميع املحا�شر والأوراق النتخابية اإىل اللجنة العليا لالإ�شراف العام على �شالمة 

بقانون  املر�شوم  من  ع�شرة  الثامنة  املادة  يف  عليها  املن�شو�س  النواب  جمل�س  اأع�شاء  انتخاب 

جميع  يف  النواب  جمل�س  اأع�شاء  لنتخاب  العامة  للنتيجة  النهائي  الإعالن  لتتوىل  اإليه  امل�شار 

اأنحاء اململكة واإخطار الفائزين بالع�شوية.

املادة اخلام�صة

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

وزير العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

رئي�ض اللجنة العليا لالإ�صراف العام على �صالمة

انتخاب اأع�صاء جمل�ض النواب

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الأول 1440هـ

المــــــوافــــــق: 14 نوفمبــــر 2018م
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جدول رقم )1(

اخلا�ض بت�صكيل اللجان الفرعية لالقرتاع والفرز 

النتخاب اأع�صاء جمل�ض النواب

  

 حمافظة العا�صمة

اللجنة االأولى ومقرها: مدر�شة رابعة العدوية البتدائية للبنات: 

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ محمد خمي�س علي الرميحي.                     

اأمينًا لل�شر 2 -  جهاد محمد الها�شمي.                                      

ع�شوًا 3 - �شالح يو�شف رم�شان المال.                              

اللجنة الثانية ومقرها: مدر�شة حطين البتدائية للبنين:

رئي�شًا 1 - القا�شي/ جمعة عبداهلل محمد المو�شى.                     

اأمينًا لل�شر 2 -  نوال عبداهلل ح�شن اأحمد مكي قرقور.                       

ع�شوًا 3 - خالد جا�شم بو�شليبي.                                       

اللجنة الثالثة ومقرها: مدر�شة ال�شناب�س الإعدادية للبنات:

رئي�شًا 1 - القا�شي/عبدالعزيز علي محمد الجابري.                     

اأمينًا لل�شر 2 - منى �شالح غانم اأحمد خلف الحدي.                         

ع�شوًا 3 - ح�شين فريد العو�شي.                                      

اللجنة الرابعة ومقرها: مدر�شة اأم الح�شم البتدائية للبنين:

رئي�شًا 1 - القا�شي/ محمد عبداهلل علي المعاودة.                     

اأمينًا لل�شر 2 - عبير عبدالعزيز عبداهلل خمي�س ال�شروقي.                   

ع�شوًا 3 - خليفة يو�شف اآل بن علي.                                  

اللجنة الخام�صة ومقرها: مدر�شة حليمة ال�شعدية الإعدادية للبنات:

رئي�شًا 1 - القا�شي/ اأحمد عبدالرزاق �شريف ال�شديقي.                  

اأمينًا لل�شر 2 - بثينة جا�شم النامة.                                           

ع�شوًا 3 - اإبراهيم اأمين اأحمد محمد.                                    

اللجنة ال�صاد�صة ومقرها: نادي التحاد الريا�شي:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ عديلة حبيب ح�شن الم�شيقري.                     

اأمينًا لل�شر 2 -  �شارة عبدالرحمن اأحمد اآل محمود.                          

ع�شوًا 3 - عبدالرحمن محمد عبداهلل عبدالغفار.                         

اللجنة ال�صابعة ومقرها: مدر�شة الوفاء الثانوية للبنات:

رئي�شًا 1 - القا�شي/ مر�شية ح�شن محمد قمبر.                         

اأمينًا لل�شر 2 -  اأمل عبدالرحمن الذوادي.                                  

ع�شوًا 3 - اأحمد فريد اأحمد حاجم ها�شم الخزرجي.                     
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اللجنة الثامنة ومقرها: مدر�شة �شترة البتدائية للبنات:

رئي�شًا 1 - القا�شي/ د. ريا�س محمد اإبراهيم �شيادي.                          

اأمينًا لل�شر 2 -  اأمينة اأحمد الجزيري.                                      

ع�شوًا 3 - اأحمد عبداهلل اأحمد محمود المحمود.                        

اللجنة التا�صعة ومقرها: مدر�شة غرناطة البتدائية للبنات:

رئي�شًا 1 -  الم�شت�شار الم�شاعد/ محمد عبدالرحمن خليل عبداهلل.      

اأمينًا لل�شر 2 - عبداللطيف عبدالعزيز البدر.                               

ع�شوًا 3 - فا�شل عبا�س اإبراهيم اأحمد.                                

اللجنة العا�صرة ومقرها: مدر�شة التعاون الثانوية للبنين:

1 - رئي�س النيابة/ محمد خالد محمد الهزاع.         رئي�شًا

اأمينًا لل�شر 2 - ح�شن را�شد طراده.                                         

ع�شوًا 3 - �شالم عي�شى مفتاح عي�شى م�شيفر.                           

حمافظة املحرق

اللجنة االأولى ومقرها: معهد ال�شيخ خليفة بن �شلمان للتكنولوجيا:

رئي�شًا 1 -   رئي�س النيابة/ محمد �شالح ح�شن �شالح.         

اأمينًا لل�شر 2 -  منال عبداهلل يو�شف عبداهلل �شنان.                         

ع�شوًا 3 - يو�شف اأحمد اإبراهيم ال�شوفه.                               

اللجنة الثانية ومقرها: مدر�شة الب�شيتين البتدائية للبنات:

رئي�شًا 1 -  رئي�س النيابة/ اأحمد كامل القر�شي.              

اأمينًا لل�شر 2 -  عائ�شة عبدالمنعم اأحمد اآل محمود.                         

ع�شوًا 3 - عادل اإبراهيم ظاعن الظاعن.                                

 اللجنة الثالثة ومقرها: مدر�شة المحرق الثانوية للبنات:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ را�شد عبداللطيف اأحمد ال�شحاف.                

اأمينًا لل�شر 2 -  جا�شم محمد يو�شف علي �شليبيخ.                       

ع�شوًا 3 - محمد غلوم حاجي رم�شان.                                

اللجنة الرابعة ومقرها: مدر�شة ح�شان بن ثابت البتدائية للبنين:

رئي�شًا 1 -  رئي�س النيابة/ موزة ح�شن علي النعار.             

اأمينًا لل�شر 2 -  لطيفة عبدالعزيز الجار.                                  

ع�شوًا 3 - فهد را�شد محمد البوعينين.                                 

اللجنة الخام�صة ومقرها: مدر�شة رقية البتدائية للبنات:

1 - القا�شي/ ال�شيخ را�شد بن اأحمد بن عبداهلل اآل خليفة.            رئي�شًا
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اأمينًا لل�شر 2 -  يا�شر اإبراهيم علي.                                         

ع�شوًا 3 - جمال عبداهلل �شالم العباد.                                 

 اللجنة ال�صاد�صة ومقرها: مدر�شة الدير البتدائية الإعدادية للبنات:

رئي�شًا 1 -  الم�شت�شار/ اإيمان جعفر ح�شن العرادي.                   

اأمينًا لل�شر اري.                               2 - مريم ح�شن خليفة العمَّ

ع�شوًا 3 - اإبراهيم يو�شف ح�شن بوزبون.                              

 اللجنة ال�صابعة ومقرها: مدر�شة الخوارزمي البتدائية للبنين:

رئي�شًا 1 - القا�شي/ ح�شين �شعيد علي زامل.                   

اأمينًا لل�شر 2 -  هدى هالل علي مهيزع.                                 

ع�شوًا 3 - �شمية عبدالكريم البلو�شي.                                

اللجنة الثامنة ومقرها: مدر�شة الحد الثانوية للبنات: 

رئي�شًا 1 - القا�شي/ حمد اأحمد محمد ال�شويدي.                     

اأمينًا لل�شر 2 -  لطيفة محمد �شالح م�شطفى العبا�شي.                 

ع�شوًا 3 - �شعيد يو�شف �شعيد عيد.                                 

 

املحافظة ال�صمالية

اللجنة االأولى ومقرها: مدر�شة كرانة البتدائية للبنات:

1 -  رئي�س النيابة/ زينب �شلمان اأحمد العويناتي.    رئي�شًا

اأمينًا لل�شر 2 -  وفاء ميرزا اأحمد.                                      

ع�شوًا 3 - محمد جا�شم هجر�س.                                     

اللجنة الثانية ومقرها: مدر�شة جابر بن حيان البتدائية للبنين:

رئي�شًا 1 -  رئي�س النيابة/ عدنان ال�شيد علي الوداعي.              

اأمينًا لل�شر 2 -  زكريا اإبراهيم عي�شى.                                

ع�شوًا 3 - ح�شن محمد ح�شن عابد.                              

اللجنة الثالثة ومقرها: مدر�شة ال�شيخ محمد بن خليفة اآل خليفة البتدائية الإعدادية للبنين:

رئي�شًا 1 -  الم�شت�شار الم�شاعد/ محمد اأحمد ال�شيخ محمد المهزع.  

اأمينًا لل�شر 2 -  اأحمد محمد ح�شين الفردان.                 

ع�شوًا 3 -  عبدالنا�شر يو�شف عبداهلل المحميد.                  

اللجنة الرابعة ومقرها: مدر�شة جدحف�س الإعدادية للبنين:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ اأحمد �شعيد عبدالنبي �شيف.            

اأمينًا لل�شر 2 -  عبدالر�شا عبدالكريم الكوفي.                       

ع�شوًا 3 -  اأحمد عبداهلل الغرير.                                 
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 اللجنة الخام�صة ومقرها: مدر�شة �شار البتدائية للبنين:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ من�شور عبداهلل اأحمد ا�شرابوه.       

2 -  حمد عبدالمنعم خليفة عبدالحي عيد الخالدي.         اأمينًا لل�شر

ع�شوًا 3 -  محمود عبدالح�شين الإ�شكافي.                         

اللجنة ال�صاد�صة ومقرها: مدر�شة عالي البتدائية للبنين:

1 - رئي�س النيابة/ ح�شين ميرزا خمي�س �شلمان.    رئي�شًا

اأمينًا لل�شر 2 -  ماجد عي�شى ماجد اأحمد ال�شروقي.                 

ع�شوًا اد عبده اأحمد.                                3 - محمد عبَّ

اللجنة ال�صابعة ومقرها: مدر�شة �شار الثانوية للبنات:

رئي�شًا 1 - القا�شي/ ح�شين نجم محمد طه ال�شيخ.               

اأمينًا لل�شر 2 - جميلة علوي العلوي.                               

ع�شوًا 3 - ح�شين علي محمد العكري.                      

 اللجنة الثامنة ومقرها: مدر�شة مدينة حمد البتدائية للبنين:

رئي�شًا 1 -  رئي�س النيابة/ محمد علي محمد المالكي.    

اأمينًا لل�شر 2 -  مي �شريدة مبارك علي.                            

ع�شوًا 3 -  يو�شف اأحمد محمد علي المالود.                    

 اللجنة التا�صعة ومقرها: مدر�شة غازي الق�شيبي الثانوية للبنات:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ محمود رم�شان �شهوان.                           

اأمينًا لل�شر 2 -  مروة علي جا�شم محمد المو�شى.                

ع�شوًا 3 -  ال�شيد قا�شم مجيد اأحمد العلوي.                 

 اللجنة العا�صرة ومقرها: مدر�شة العهد الزاهر الثانوية للبنات:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ نواف يو�شف عبدالرحمن المناعي.           

اأمينًا لل�شر 2 -  يا�شر اأحمد علي.                                 

ع�شوًا 3 -  خمي�س علي جا�شم �شبت.                          

اللجنة الحادية ع�صرة ومقرها: مدر�شة ابن طفيل البتدائية للبنين:

رئي�شًا 1 -  رئي�س النيابة/ محمد �شالح جبر الم�شلم.              

اأمينًا لل�شر 2 -  رنا عبداهلل حمد الزياني.                           

ع�شوًا 3 -  اأحمد ال�شيد مهدي كاظم العلوي.                     

 اللجنة الثانية ع�صرة ومقرها: مدر�شة المالكية الإعدادية للبنات:

1 -  القا�شي/ عي�شى �شامي اأحمد المناعي.                   رئي�شًا

اأمينًا لل�شر 2 -  وداد خليفة البنغدير الدو�شري.                      

ع�شوًا 3 -  اإبراهيم علي عبا�س ح�شين الأمر.                     



العدد: 3393 – الخميس 15 نوفمبر 2018

12

  املحافظة اجلنوبية

اللجنة االأولى ومقرها: مدر�شة مدينة عي�شى البتدائية للبنين:

رئي�شًا 1 -  رئي�س النيابة/ حمد �شاهين محمد البوعينين.        

اأمينًا لل�شر 2 -  عمر ح�شن النعيمي.                               

3 -  عبا�س محمد ر�شي ح�شن علي الموؤمن.              ع�شوًا

اللجنة الثانية ومقرها: مدر�شة مدينة عي�شى الثانوية للبنات:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ جا�شم محمد جا�شم الجبن.                      

اأمينًا لل�شر 2 -  �شميحة اإ�شماعيل الأ�شقر.                           

ع�شوًا 3 -  محمد خليفة عبداهلل خليفة يعقوب.                  

اللجنة الثالثة ومقرها: مدر�شة الإمام مالك بن اأن�س البتدائية للبنين:

رئي�شًا 1 - القا�شي/ محمد علي خلف الدو�شري.                

اأمينًا لل�شر 2 - عبدال�شالم عبداهلل اأحمد.                           

ع�شوًا 3 - اأحمد علي ن�شف العثمان.                          

 اللجنة الرابعة ومقرها: مدر�شة الرفاع ال�شرقي الإعدادية للبنات:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ �شالح اأحمد عبا�س القطان.          

اأمينًا لل�شر 2 - �شمحة اأحمد علي اأحمد علي.                     

ع�شوًا 3 - �شالح توفيق �شالح البخيت.                        

 اللجنة الخام�صة ومقرها: مدر�شة الرفاع ال�شرقي الثانوية للبنين:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ د. علي محمد اأحمد الجزاف.           

اأمينًا لل�شر 2 -  �شامي �شعيد فار�س.                                

ع�شوًا 3 - علي حبيب م�شطفى.                               

 اللجنة ال�صاد�صة ومقرها: مدر�شة عقبة بن نافع البتدائية للبنين: 

1 -  القا�شي/ د. اإبراهيم �شالح اإبراهيم البوفال�شة.                   رئي�شًا

اأمينًا لل�شر 2 -  اأمل عبداهلل حمد محمد بوقي�س.                    

ع�شوًا 3 -  محمد اإبراهيم محمد اإبراهيم عبيد.                   

اللجنة ال�صابعة ومقرها: مدر�شة الرفاع الغربي الثانوية للبنات:

رئي�شًا 1 -  الم�شت�شار الم�شاعد/ �شلطان نا�شر �شلطان ال�شويدي.    

اأمينًا لل�شر 2 -  اإيمان خليفة علي.                                  

ع�شوًا 3 -  اأحمد �شالح غزال.                                   

 اللجنة الثامنة ومقرها: مدر�شة الرفاع ال�شرقي البتدائية للبنات:

رئي�شًا 1 -  الم�شت�شار الم�شاعد/ م�شعب عادل را�شد بو�شيبع.       

اأمينًا لل�شر اج عثمان العميري.                2 - عبدالرحمن محمد فرَّ

ع�شوًا 3 - محمد حمد جا�شم الجبن.                             
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 اللجنة التا�صعة ومقرها: مدر�شة الزلق البتدائية الإعدادية للبنات:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ ال�شيخ حمد بن �شلمان بن محمد اآل خليفة.   

اأمينًا لل�شر 2 -  �شلمان محمد محمود اآل محمود.                   

ع�شوًا 3 -  �شالح عبدالقادر محمد المير.                        

 اللجنة العا�صرة ومقرها: درة البحرين:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ د. رمزان عبداهلل النعيمي.    

اأمينًا لل�شر 2 - اأ�شامة محمد ماجد اأحمد �شالم ال�شروقي.              

ع�شوًا 3 - عادل يو�شف بحر محمد.                              

 

جدول رقم )2(

اخلا�ض بت�صكيل اللجان العامة لالقرتاع والفرز

النتخاب اأع�صاء جمل�ض النواب

اللجنة االأولى ومقرها: مجمع ال�شيف التجاري:

رئي�شًا 1 - القا�شي/جواهر عادل محمد العبدالرحمن.                   

اأمينًا لل�شر 2 - محمد خليفة علي البنجا�شم.                                

ع�شوًا 3 - عبداهلل عمر عبدالعزيز اآل محمود.                           

 اللجنة الثانية ومقرها: المعهد الديني:

رئي�شًا 1 - القا�شي/ خليفة را�شد اأحمد مجيران.                            

اأمينًا لل�شر 2 - دعد محمد �شالح علي ال�شيراوي.                              

ع�شوًا 3 - خالد فتح اهلل عبدالرحمن جناحي.                              

 اللجنة الثالثة ومقرها: مجمع �شترة التجاري:

رئي�شًا 1 - القا�شي/ �شلمان عبداهلل الع�شفور.                             

اأمينًا لل�شر 2 - �شمية محمد علي.                                              

ع�شوًا 3 - عمر محمود عبداهلل اأحمد حاجيه.                               

اللجنة الرابعة ومقرها: مدر�شة الحد الإعدادية للبنات:

رئي�شًا 1 - رئي�س النيابة/ ح�شين حميد �شالح ال�شيرفي.              

اأمينًا لل�شر 2 -  خليفة عبدالعزيز عي�شى.                                        

ع�شوًا 3 - ال�شيد م�شطفى علي علوي.                                      

اللجنة الخام�صة ومقرها: مطار البحرين الدولي:

رئي�شًا 1 -  المحامي العام الم�شت�شار/ هارون عثمان يو�شف الزياني.        

اأمينًا لل�شر 2 - عائ�شة اإبراهيم جمعة محمد الدوي.                               

ع�شوًا 3 - محمد عبداهلل محمد خمي�س زويد.                                
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اللجنة ال�صاد�صة ومقرها: ج�شر الملك فهد:

رئي�شًا 1 - القا�شي/ اإبراهيم �شلمان محمد الجفن.                       

اأمينًا لل�شر 2 - جا�شم محمد جا�شم محمد.                                   

ع�شوًا 3 - محمد يعقوب يو�شف �شيادي.                                 

اللجنة ال�صابعة ومقرها: مدر�شة مدينة حمد الثانوية للبنين:

رئي�شًا 1 - القا�شي/ جا�شم محمد جا�شم العجالن.                      

اأمينًا لل�شر 2 - محمد ر�شي علي.                                          

ع�شوًا 3 - محمد عبدالعزيز اليا�شي.                                    

اللجنة الثامنة ومقرها: �شالة وزارة التربية والتعليم:

رئي�شًا 1 - المحامي العام/ اأمينة عي�شى مبارك.                          

اأمينًا لل�شر 2 -  اأنوار عبدال�شيد محمد عامر.                                 

ع�شوًا 3 - مريم اإبراهيم جمعة محمد جمعة الدوي.                       

اللجنة التا�صعة ومقرها: مدر�شة وادي ال�شيل البتدائية الإعدادية للبنين:

رئي�شًا 1 - القا�شي/ بدر عبداللطيف محمد العبداهلل.                     

اأمينًا لل�شر 2 - نجم يو�شف عي�شى �شالمين.                                   

ع�شوًا 3 - محمد يو�شف �شيار.                                           

اللجنة العا�صرة ومقرها: نادي عوالي:

رئي�شًا 1 -  المحامي العام الم�شت�شار/ ح�شين محمد ح�شين البوعلي.        

اأمينًا لل�شر 2 -  فاطمة اأحمد محمد يو�شف.                                     

ع�شوًا 3 - علي يو�شف علي محمد البهدهي.                                

اللجنة الحادية ع�صرة ومقرها: حلبة البحرين الدولية )ال�شخير(:

رئي�شًا 1 -  المحامي العام الم�شت�شار/ نايف يو�شف محمد محمود.          

اأمينًا لل�شر 2 -  فتحية اأحمد يو�شف القعود.                                      

ع�شوًا 3 - اأحمد عي�شى الما�شي.                                           

اللجنة الثانية ع�صرة ومقرها: مدر�شة ع�شكر البتدائية الإعدادية للبنين:

رئي�شًا 1 -  رئي�س النيابة/ نواف عبدالعزيز عبدالرحمن العو�شي.       

اأمينًا لل�شر 2 -  �شميحة ح�شن محمد القطان.                                     

ع�شوًا 3 - محمد عبداهلل �شنداله.                                              

اللجنة الثالثة ع�صرة ومقرها: جامعة البحرين:

رئي�شًا 1 - القا�شي/ مي �شامي ح�شين مطر.                                 

اأمينًا لل�شر 2 - نورة خمي�س ال�شعدون.                                             

ع�شوًا 3 - عي�شى علي محمد حاجي.                                         
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 اللجنة الرابعة ع�صرة ومقرها: نادي المحرق الريا�شي:

1 - رئي�س النيابة/ عبداهلل عي�شى جبر الدو�شري.                      رئي�شًا

2 - علي خليفة علي جا�شم البنجا�شم.                                             اأمينًا لل�شر

3 - مو�شى محمد غلوم الخميري.                                                  ع�شوًا

جدول رقم )3(

الروؤ�صاء واالأع�صاء االحتياط

للجان االقرتاع والفرز النتخاب اأع�صاء جمل�ض النواب

رئي�شًا 1- القا�شي/ عبداهلل محمد علي اأبل.                        

رئي�شًا 2- رئي�س النيابة/ عي�شى علي الرويعي.              

رئي�شًا 3- رئي�س النيابة/ عبدالرحمن عادل عبدالرحمن المعاودة.    

رئي�شًا 4- القا�شي/ خليفة محمد خليفة الظهراني.                    

رئي�شًا 5- القا�شي/ محمد عبداهلل محمد �شالح.                   

رئي�شًا 6- القا�شي/ �شعود عبدالعزيز محمد المالكي.                  

7- رئي�س النيابة/ حمد جمال �شيف القالف.          رئي�شًا

رئي�شًا 8- القا�شي/ عبدالعزيز علي جا�شم �شويطر.              

رئي�شًا 9- الم�شت�شار/ حمد ح�شن اأحمد البوعينين.                   

اأمينًا لل�شر  10- فاطمة اإبراهيم علي بوع�شلي.                               

اأمينًا لل�شر  11- عائ�شة خليل اإبراهيم محمد اإبراهيم الحدي.                  

اأمينًا لل�شر  12- ميعاد علي ح�شن يو�شف العربي.                           

اأمينًا لل�شر  13- ميثم علي عبا�س علي العرادي.                             

اأمينًا لل�شر  14- محمد خليل اإبراهيم �شلمان التيتون.                         

اأمينًا لل�شر  15- عبداهلل عي�شى �شلمان المحي�شن.                            

ع�شوًا  16- عبداهلل حمد عبداهلل عبدالعزيز المنا�شير.                  

ع�شوًا  17- يو�شف عبداهلل �شعد عيد عا�شور.                           

ع�شوًا  18- محمد عبداهلل علي محمد تلفت.                            

ع�شوًا  19- ح�شين �شلمان اأحمد ح�شين الموؤمن.                         

ع�شوًا  20- ميثم عي�شى علي ح�شن الما�شي.                           

ع�شوًا  21- محمد عادل اأحمد محمد ال�شاعر.                          
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وزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

 قرار رقم )97( ل�سنة 2018

 بت�صكيل جلان االقرتاع والفرز

النتخاب اأع�صاء املجال�ض البلدية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته،

2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة الثامنة ع�شرة منه،

والدوائر  النتخابية  البلدية  املناطق  حتديد  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )35( رقم  القرار  وعلى 

النتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لنتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية،

وعلى القرار رقم )45( ل�شنة 2014 باإ�شافة جلنة عامة لالقرتاع والفرز لنتخاب اأع�شاء 

املجال�س البلدية،

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2018 باإ�شافة جلنة عامة لالقرتاع والفرز لنتخاب اأع�شاء 

املجال�س البلدية،

وعلى القرار رقم )78( ل�شنة 2018 بتحديد مقار اللجان الفرعية لالقرتاع والفرز لنتخاب 

اأع�شاء املجال�س البلدية،

وعلى القرار رقم )83( ل�شنة 2018 بتحديد مقار اللجان العامة لالقرتاع والفرز لنتخاب 

اأع�شاء املجال�س البلدية،

 وبناًء على تر�شيحات اجلهات املعنية،

قرر الآتي:

املادة االأوىل

ل جلان القرتاع والفرز لنتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية على النحو املبنيَّ باجلدولني  تُ�شكَّ

رقمي )1( و)2( املرافَقني لهذا القرار.

املادة الثانية

اأحد  حمله  يحل  العمل،  من  مينعه  مانع  قام  اأو  الأع�شاء،  اأحد  اأو  الروؤ�شاء  اأحد  غاب  اإذا 
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الروؤ�شاء اأو اأحد الأع�شاء الواردة اأ�شماوؤهم باجلدول رقم )3( املرافق لهذا القرار.

املادة الثالثة

على كل جلنة من جلان القرتاع والفرز العامة الأربع ع�شرة التي ميتد اخت�شا�شها جلميع 

�س  يخ�شَّ بحيث  اأمامها،  والفرز  لالقرتاع  اأكرث  اأو  �شناديق  ثالثة  �س  تخ�شِّ اأْن  اململكة  اأنحاء 

�شندوق اأو اأكرث لكل منطقة بلدية انتخابية بكافة دوائرها.

املادة الرابعة

دائـرة  يف  كـل   - القـرار  هـذا  يف  عليهـا  املن�شـو�س  والـفـرز  القـتـراع  جلــان  تختـ�س 

املر�شوم  املن�شو�س عليها يف  والفرز طبقًا لالأحكام  القرتاع  اخت�شا�شهـا - مببا�شرة عمليتي 

بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية. ويعلن رئي�س جلنة 

الإ�شراف على انتخابات اأع�شاء املجال�س البلدية يف كل منطقة بلدية انتخابية النتيجة العامة 

ح من اأ�شوات، وذلك بعد و�شول جميع حما�شر جلان القرتاع  بها، وعدد ما ح�شل عليه كل مر�شَّ

والفرز والأوراق النتخابية من خمتلف جلان القرتاع والفرز، وتر�َشل ن�شخة من نتيجة النتخاب 

مع جميع املحا�شر والأوراق النتخابية اإىل وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

املادة اخلام�صة

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

وزير العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الأول 1440هـ

الـمــوافــــــــق: 14 نوفـمبـــــر 2018م
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جدول رقم )1(

اخلا�ض بت�صكيل اللجان الفرعية لالقرتاع والفرز 

النتخاب اأع�صاء املجال�ض البلدية

حمافظة املحرق

اللجنة االأولى ومقرها: معهد ال�شيخ خليفة بن �شلمان للتكنولوجيا:

رئي�شًا 1 -   رئي�س النيابة/ محمد �شالح ح�شن �شالح.    

اأمينًا لل�شر 2 -  منال عبداهلل يو�شف عبداهلل �شنان.     

ع�شوًا 3 - يو�شف اأحمد اإبراهيم ال�شوفه.      

اللجنة الثانية ومقرها: مدر�شة الب�شيتين البتدائية للبنات:

رئي�شًا 1 -  رئي�س النيابة/ اأحمد كامل القر�شي.     

اأمينًا لل�شر 2 -  عائ�شة عبدالمنعم اأحمد اآل محمود.    

ع�شوًا 3 - عادل اإبراهيم ظاعن الظاعن.      

 اللجنة الثالثة ومقرها: مدر�شة المحرق الثانوية للبنات:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ را�شد عبداللطيف اأحمد ال�شحاف.   

اأمينًا لل�شر 2 -  جا�شم محمد يو�شف علي �شليبيخ.     

ع�شوًا 3 - محمد غلوم حاجي رم�شان.      

اللجنة الرابعة ومقرها: مدر�شة ح�شان بن ثابت البتدائية للبنين:

رئي�شًا 1 -  رئي�س النيابة/ موزة ح�شن علي النعار.     

اأمينًا لل�شر 2 -  لطيفة عبدالعزيز الجار.      

ع�شوًا 3 - فهد را�شد محمد البوعينين.      

اللجنة الخام�صة ومقرها: مدر�شة رقية البتدائية للبنات:

رئي�شًا 1 - القا�شي/ ال�شيخ را�شد بن اأحمد بن عبداهلل اآل خليفة.  

2 -  يا�شر اإبراهيم علي.       اأمينًا لل�شر

ع�شوًا اد.       3 - جمال عبداهلل �شالم الَعبَّ

 اللجنة ال�صاد�صة ومقرها: مدر�شة الدير البتدائية الإعدادية للبنات:

1 - الم�شت�شار/ اإيمان جعفر ح�شن العرادي.     رئي�شًا

اأمينًا لل�شر اري.       2 - مريم ح�شن خليفة العمَّ

ع�شوًا 3 - اإبراهيم يو�شف ح�شن بوزبون.      

 اللجنة ال�صابعة ومقرها: مدر�شة الخوارزمي البتدائية للبنين:

رئي�شًا 1 - القا�شي/  ح�شين �شعيد علي زامل.     

اأمينًا لل�شر 2 - هدى هالل علي مهيزع.      
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ع�شوًا 3 - �شمية عبدالكريم البلو�شي.      

اللجنة الثامنة ومقرها: مدر�شة الحد الثانوية للبنات: 

رئي�شًا 1 - القا�شي/ حمد اأحمد محمد ال�شويدي.     

اأمينًا لل�شر 2 -  لطيفه محمد �شالح م�شطفى العبا�شي.     

ع�شوًا 3 - �شعيد يو�شف �شعيد عيد.      

 

املحافظة ال�صمالية

اللجنة االأولى ومقرها: مدر�شة كرانة البتدائية للبنات:

رئي�شًا 1 -  رئي�س النيابة/ زينب �شلمان اأحمد العويناتي.   

اأمينًا لل�شر 2 -  وفاء ميرزا اأحمد.         

ع�شوًا 3 - محمد جا�شم هجر�س.       

اللجنة الثانية ومقرها: مدر�شة جابر بن حيان البتدائية للبنين:

رئي�شًا 1 -  رئي�س النيابة/ عدنان ال�شيد علي الوداعي.    

اأمينًا لل�شر 2 -  زكريا اإبراهيم عي�شى.      

ع�شوًا 3 - ح�شن محمد ح�شن عابد.         

اللجنة الثالثة ومقرها: مدر�شة ال�شيخ محمد بن خليفة اآل خليفة البتدائية الإعدادية للبنين:

رئي�شًا 1 -  الم�شت�شار الم�شاعد/ محمد اأحمد ال�شيخ محمد المهزع.   

اأمينًا لل�شر 2 -  اأحمد محمد ح�شين الفردان.     

ع�شوًا 3 -  عبدالنا�شر يو�شف عبداهلل المحميد.     

اللجنة الرابعة ومقرها: مدر�شة جدحف�س الإعدادية للبنني:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ اأحمد �شعيد عبدالنبي �شيف.             

اأمينًا لل�شر 2 -  عبدالر�شا عبدالكريم الكوفي.                       

ع�شوًا 3 -  اأحمد عبداهلل الغرير.                                 

 اللجنة الخام�صة ومقرها: مدر�شة �شار البتدائية للبنين:

1 -  القا�شي/ من�شور عبداهلل اأحمد ا�شرابوه.               رئي�شًا

2 -  حمد عبدالمنعم خليفة عبدالحي عيد الخالدي.                    اأمينًا لل�شر

3 -  محمود عبدالح�شين الإ�شكافي.                 ع�شوًا

اللجنة ال�صاد�صة ومقرها: مدر�شة عالي البتدائية للبنين:

رئي�شًا 1 - رئي�س النيابة/ ح�شين ميرزا خمي�س �شلمان.        

2 -  ماجد عي�شى ماجد اأحمد ال�شروقي.                اأمينًا لل�شر

3 - محمد عباد عبده اأحمد.                  ع�شوًا
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اللجنة ال�صابعة ومقرها: مدر�شة �شار الثانوية للبنات:

رئي�شًا 1 - القا�شي/ ح�شين نجم محمد طه ال�شيخ.     

اأمينًا لل�شر 2 - جميلة علوي العلوي.       

ع�شوًا 3 - ح�شين علي محمد العكري.     

 اللجنة الثامنة ومقرها: مدر�شة مدينة حمد البتدائية للبنين:

رئي�شًا 1 -  رئي�س النيابة/ محمد علي محمد المالكي.   

اأمينًا لل�شر 2 -  مي �شريدة مبارك علي.       

ع�شوًا 3 -  يو�شف اأحمد محمد علي المالود.     

 اللجنة التا�صعة ومقرها: مدر�شة غازي الق�شيبي الثانوية للبنات:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ محمود رم�شان �شهوان.     

اأمينًا لل�شر 2 -  مروة علي جا�شم محمد المو�شى.     

ع�شوًا 3 -  ال�شيد قا�شم مجيد اأحمد العلوي.     

 اللجنة العا�صرة ومقرها: مدر�شة العهد الزاهر الثانوية للبنات:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ نواف يو�شف عبدالرحمن المناعي.    

اأمينًا لل�شر 2 -  يا�شر اأحمد علي.       

ع�شوًا 3 -  خمي�س علي جا�شم �شبت.      

اللجنة الحادية ع�صرة ومقرها: مدر�شة ابن طفيل البتدائية للبنين:

رئي�شًا 1 -  رئي�س النيابة/ محمد �شالح جبر الم�شلم.    

اأمينًا لل�شر 2 -  رنا عبداهلل حمد الزياني.      

3 -  اأحمد ال�شيد مهدي كاظم العلوي.      ع�شوًا

 اللجنة الثانية ع�صرة ومقرها: مدر�شة المالكية الإعدادية للبنات:

1 -  القا�شي/ عي�شى �شامي اأحمد المناعي.    رئي�شًا

اأمينًا لل�شر 2 -  وداد خليفة البنغدير الدو�شري.     

ع�شوًا 3 -  اإبراهيم علي عبا�س ح�شين الأمر.     

  

املحافظة اجلنوبية

اللجنة االأولى ومقرها: مدر�شة مدينة عي�شى البتدائية للبنين:

رئي�شًا 1 - رئي�س النيابة/ حمد �شاهين محمد البوعينين.   

اأمينًا لل�شر 2 - عمر ح�شن النعيمي.      

ع�شوًا 3 - عبا�س محمد ر�شي ح�شن علي الموؤمن.    

اللجنة الثانية ومقرها: مدر�شة مدينة عي�شى الثانوية للبنات:

رئي�شًا 1 - القا�شي/ جا�شم محمد جا�شم الجبن.   
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اأمينًا لل�شر 2 - �شميحة اإ�شماعيل الأ�شقر.      

3 - محمد خليفة عبداهلل خليفة يعقوب.      ع�شوًا

اللجنة الثالثة ومقرها: مدر�شة الإمام مالك بن اأن�س البتدائية للبنين:

1 - القا�شي/ محمد علي خلف الدو�شري.     رئي�شًا

2 - عبدال�شالم عبداهلل اأحمد.       اأمينًا لل�شر

3 - اأحمد علي ن�شف العثمان.       ع�شوًا

 اللجنة الرابعة ومقرها: مدر�شة الرفاع ال�شرقي الإعدادية للبنات:

1 -  القا�شي/ �شالح اأحمد عبا�س القطان.     رئي�شًا

2 - �شمحة اأحمد علي اأحمد علي.      اأمينًا لل�شر

3 - �شالح توفيق �شالح البخيت.       ع�شوًا

 اللجنة الخام�صة ومقرها: مدر�شة الرفاع ال�شرقي الثانوية للبنين:

1 -  القا�شي/ د. علي محمد اأحمد الجزاف.     رئي�شًا

2 -  �شامي �شعيد فار�س.       اأمينًا لل�شر

3 - علي حبيب م�شطفى.        ع�شوًا

 اللجنة ال�صاد�صة ومقرها: مدر�شة عقبة بن نافع البتدائية للبنين: 

1 -  القا�شي/ د. اإبراهيم �شالح اإبراهيم البوفال�شة.     رئي�شًا

2 -  اأمل عبداهلل حمد محمد بوقي�س.      اأمينًا لل�شر

3 -  محمد اإبراهيم محمد اإبراهيم عبيد.      ع�شوًا

اللجنة ال�صابعة ومقرها: مدر�شة الرفاع الغربي الثانوية للبنات:

1 -  الم�شت�شار الم�شاعد/ �شلطان نا�شر �شلطان ال�شويدي.   رئي�شًا

2 -  اإيمان خليفة علي.        اأمينًا لل�شر

3 -  اأحمد �شالح غزال.       ع�شوًا

 اللجنة الثامنة ومقرها: مدر�شة الرفاع ال�شرقي البتدائية للبنات:

1 -  الم�شت�شار الم�شاعد/ م�شعب عادل را�شد بو�شيبع.    رئي�شًا

اج عثمان العميري.     اأمينًا لل�شر 2 - عبدالرحمن محمد فرَّ

3 - محمد حمد جا�شم الجبن.       ع�شوًا

 اللجنة التا�صعة ومقرها: مدر�شة الزلق البتدائية الإعدادية للبنات:

1 -  القا�شي/ ال�شيخ حمد بن �شلمان بن محمد اآل خليفة.    رئي�شًا

2 -  �شلمان محمد محمود اآل محمود.      اأمينًا لل�شر

3 -  �شالح عبدالقادر محمد المير.      ع�شوًا

 اللجنة العا�صرة ومقرها: درة البحرين:

1 -  القا�شي/ د. رمزان عبداهلل النعيمي.      رئي�شًا

2 - اأ�شامة محمد ماجد اأحمد �شالم ال�شروقي.     اأمينًا لل�شر

3 - عادل يو�شف بحر محمد.       ع�شوًا



العدد: 3393 – الخميس 15 نوفمبر 2018

22

 جدول رقم )2(

اخلا�ض بت�صكيل اللجان العامة لالقرتاع والفرز

النتخاب اأع�صاء املجال�ض البلدية

 

اللجنة االأولى ومقرها: مجمع ال�شيف التجاري:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/جواهر عادل محمد العبدالرحمن.    

اأمينًا لل�شر 2 -  محمد خليفة علي البنجا�شم.      

ع�شوًا 3 - عبداهلل عمر عبدالعزيز اآل محمود:     

 اللجنة الثانية ومقرها: المعهد الديني:

رئي�شًا 1 - القا�شي/ خليفة را�شد اأحمد مجيران.    

اأمينًا لل�شر 2 -  دعد محمد �شالح علي ال�شيراوي.      

ع�شوًا 3 - خالد فتح اهلل عبدالرحمن جناحي.     

 اللجنة الثالثة ومقرها: مجمع �شترة التجاري:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ �شلمان عبداهلل الع�شفور.     

اأمينًا لل�شر 2 -  �شمية محمد علي.        

ع�شوًا 3 - عمر محمود عبداهلل اأحمد حاجيه.     

اللجنة الرابعة ومقرها: مدر�شة الحد الإعدادية للبنات:

رئي�شًا 1 - رئي�س النيابة/ ح�شين حميد �شالح ال�شيرفي.    

اأمينًا لل�شر 2 -  خليفة عبدالعزيز عي�شى.       

ع�شوًا 3 - ال�شيد م�شطفى علي علوي.      

اللجنة الخام�صة ومقرها: مطار البحرين الدولي:

رئي�شًا 1 -  المحامي العام الم�شت�شار/ هارون عثمان يو�شف الزياني.   

اأمينًا لل�شر 2 - عائ�شة اإبراهيم جمعة محمد الدوي.    

ع�شوًا 3 - محمد عبداهلل محمد خمي�س زويد.     

اللجنة ال�صاد�صة ومقرها: ج�شر الملك فهد:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ اإبراهيم �شلمان محمد الجفن.     

اأمينًا لل�شر 2 -  جا�شم محمد جا�شم محمد.     

ع�شوًا 3 - محمد يعقوب يو�شف �شيادي.      

اللجنة ال�صابعة ومقرها: مدر�شة مدينة حمد الثانوية للبنين:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ جا�شم محمد جا�شم العجالن.    

اأمينًا لل�شر 2 -  محمد ر�شي علي.        

ع�شوًا 3 - محمد عبدالعزيز اليا�شي.       
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اللجنة الثامنة ومقرها: �شالة وزارة التربية والتعليم:

رئي�شًا 1 - المحامي العام/ اأمينة عي�شى مبارك.     

اأمينًا لل�شر 2 -  اأنوار عبدال�شيد محمد عامر.      

ع�شوًا 3 - مريم اإبراهيم جمعة محمد جمعة الدوي.     

اللجنة التا�صعة ومقرها: مدر�شة وادي ال�شيل البتدائية الإعدادية للبنين:

رئي�شًا 1 - القا�شي/ بدر عبداللطيف محمد العبداهلل.   

اأمينًا لل�شر 2 - نجم يو�شف عي�شى �شالمين.     

ع�شوًا 3 - محمد يو�شف �شيار.       

اللجنة العا�صرة ومقرها: نادي عوالي:

رئي�شًا 1 -  المحامي العام الم�شت�شار/ ح�شين محمد ح�شين البوعلي.   

اأمينًا لل�شر 2 -  فاطمة اأحمد محمد يو�شف.     

ع�شوًا 3 - علي يو�شف علي محمد البهدهي.      

اللجنة الحادية ع�صرة ومقرها: حلبة البحرين الدولية )ال�شخير(:

رئي�شًا 1 -  المحامي العام الم�شت�شار/ نايف يو�شف محمد محمود.   

اأمينًا لل�شر 2 -  فتحية اأحمد يو�شف القعود.     

ع�شوًا 3 - اأحمد عي�شى الما�شي.       

اللجنة الثانية ع�صرة ومقرها: مدر�شة ع�شكر البتدائية الإعدادية للبنين:

رئي�شًا 1 -  رئي�س النيابة/ نواف عبدالعزيز عبدالرحمن العو�شي.  

اأمينًا لل�شر 2 -  �شميحة ح�شن محمد القطان.      

ع�شوًا 3 - محمد عبداهلل �شنداله.       

اللجنة الثالثة ع�صرة ومقرها: جامعة البحرين:

رئي�شًا 1 -  القا�شي/ مي �شامي ح�شين مطر.      

اأمينًا لل�شر 2 - نورة خمي�س ال�شعدون.       

ع�شوًا 3 - عي�شى علي محمد حاجي.      

اللجنة الرابعة ع�صرة ومقرها: نادي المحرق الريا�شي:

رئي�شًا 1 -  رئي�س النيابة/ عبداهلل عي�شى جبر الدو�شري.          

اأمينًا لل�شر 2 -  علي خليفة علي جا�شم البنجا�شم.      

ع�شوًا 3 - مو�شى محمد غلوم الخميري.                                               
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جدول رقم )3(

الروؤ�صاء واالأع�صاء االحتياط

للجان االقرتاع والفرز النتخاب اأع�صاء املجال�ض البلدية

 

رئي�شًا 1- القا�شي/ عبداهلل محمد علي اأبل.                        

رئي�شًا 2- رئي�س النيابة/ عي�شى علي الرويعي.              

رئي�شًا 3- رئي�س النيابة/ عبدالرحمن عادل عبدالرحمن المعاودة.    

رئي�شًا 4- القا�شي/ خليفة محمد خليفة الظهراني.                    

رئي�شًا 5- القا�شي/ محمد عبداهلل محمد �شالح.                   

رئي�شًا 6- القا�شي/ �شعود عبدالعزيز محمد المالكي.                  

7- رئي�س النيابة/ حمد جمال �شيف القالف.          رئي�شًا

رئي�شًا 8- القا�شي/ عبدالعزيز علي جا�شم �شويطر.              

رئي�شًا 9- الم�شت�شار/ حمد ح�شن اأحمد البوعينين.                   

اأمينًا لل�شر  10- فاطمة اإبراهيم علي بوع�شلي.                               

اأمينًا لل�شر  11- عائ�شة خليل اإبراهيم محمد اإبراهيم الحدي.                  

اأمينًا لل�شر  12- ميعاد علي ح�شن يو�شف العربي.                           

اأمينًا لل�شر  13- ميثم علي عبا�س علي العرادي.                             

اأمينًا لل�شر  14- محمد خليل اإبراهيم �شلمان التيتون.                         

اأمينًا لل�شر  15- عبداهلل عي�شى �شلمان المحي�شن.                            

ع�شوًا  16- عبداهلل حمد عبداهلل عبدالعزيز المنا�شير.                  

ع�شوًا  17- يو�شف عبداهلل �شعد عيد عا�شور.                           

ع�شوًا  18- محمد عبداهلل علي محمد تلفت.                            

ع�شوًا  19- ح�شين �شلمان اأحمد ح�شين الموؤمن.                         

ع�شوًا  20- ميثم عي�شى علي ح�شن الما�شي.                           

ع�شوًا 21- محمد عادل اأحمد محمد ال�شاعر.                          
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وزارة الرتبية والتعليم

 قرار وزاري رقم )2204/م ع ن/2018(

ار�صني يف اخلارج باإلغاء ترخي�ض مكتب اململكة للِخْدمات التعليمية للدَّ

وزير التربية والتعليم:

1997 ب�شاأن مكاتب اخِلْدمات التعليمية  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 

ار�شني يف اخلارج، للدَّ

التعليمية  اخِلْدمات  ملكاتب  الرتخي�س  ب�شاأن   1997 ل�شنة   )2( رقم  الوزاري  القرار  وعلى 

ار�شني يف اخلارج، للدَّ

ور�شوم  البنكية،  الكفالة  قيمة  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )1688( رقم  الوزاري  القرار  وعلى 

ار�شني يف اخلارج، الرتخي�س وجتديده ملكاتب اخِلْدمات التعليمية للدَّ

وعـلـى الـقـرار الـوزاري رقــم )338/م ع ن/2008( بالـتـرخـيـ�س للـ�شيـخـة دانــة بنت علـي 

ار�شني يف اخلارج، حتت ا�شم مكتب اململكة للِخْدمات  اآل خليفة بفتح مكتب للِخْدمات التعليمية للدَّ

ار�شني يف اخلارج ال�شادر يف 5/26/ 2008،  التعليمية للدَّ

م من �شاحبة الرتخي�س، باإلغاء ترخي�س املكتب املوؤرخ يف 2018/10/14، وعلى الطلب املقدَّ

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة البعثات والـُملحقيات،

قرر الآتي:

املادة االأوىل

ار�شني يف اخلارج املمنوح لل�شيخة دانة  ُيلغى ترخي�س مكتب اململكة للِخْدمات التعليمية للدَّ

بنت علي اآل خليفة، مبوجب القرار الوزاري رقم )338/م ع ن/2008( ال�شادر بتاريخ 26 مايو 

.2008

املادة الثانية

على اجلهات املعنية - كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

  وزير الرتبية والتعليم

الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 3 ربـيـع الأول 1440هـ

الـمــــوافـــــــق: 11 نوفمبـــــر 2018م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )68( ل�سنة 2018

ب�صاأن الرتخي�ض بت�صجيل اجلمعية البحرينية للحجامة ال�صعبية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات 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 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد 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،

وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الرتخي�س بجْمع املال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية،

وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية للحجامة ال�شعبية،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

ل اجلمعية البحرينية للحجامة ال�شعبية يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية  ت�شجَّ

والثقافية حتت قيد رقم  )9/ج/ث(.

مادة - 2 -

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرفق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من 

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 29 �شفــر 1440هـ

الـمـــــوافــــــق: 7 نوفمـبر 2018م
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اأ�صماء موؤ�ص�صي

اجلمعية البحرينية للحجامة ال�صعبية

1 - عادل اإبراهيم �شعد �شلمان.

2 - محمد حمد جا�شم الجبن.

3 - عبدالعزيز جا�شم عبدالرحمن محمد المطوع.

4 - عبدالرحمن اإبراهيم �شعيد مبارك �شعيد النا�شر.

5 - اأمينة علي ح�شن �شالم.

6 - فواز اإبراهيم �شعيد مبارك �شعيد النا�شر.

7 - وفاء عبدالرزاق ح�شن علي.

ود. 8 - عائ�شة خليفة جا�شم ح�شين بو حمُّ

9 - علي اإبراهيم �شعيد مبارك �شعيد النا�شر.

10- طه ح�شين علي محمد العماد.
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ملخ�ض النظام االأ�صا�صي

للجمعية البحرينية للحجامة ال�صعبية

البحرين  مبملكة  تاأ�ش�شت  قد  اجلمعية  اأن  على  الأ�شا�شي  النظام  من  الأوىل  املادة  تن�س 

والأندية الجتماعية  قانون اجلمعيات  2018 حتت قيد رقم )9/ج/ث( طبقًا لأحكام  يف عام 

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 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.

للجمعية  ال�شخ�شية العتبارية  وتثُبت  والتنمية الجتماعية،  العمل  بوزارة  ل اجلمعية  ُت�شجَّ

ل�شنة   )2( رقم  الوزاري  القرار  لأحكام  طبقًا  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيلها  ن�ْشر  تاريخ  من 

لإ�شراف  اخلا�شعة  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قْيد  �شجل  تنظيم  �شاأن  1990يف 

وزارة العمل وال�شئون الجتماعية. 

مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو مكتب 76، مبنى 113، جممع 316، طريق 388 ، املنامة، 

مملكة البحرين.

ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن 

تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

  تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات احلكومية املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

- ن�شر اأهمية الحجامة.

- التوعية بمفاهيم وطرق الحجامة ال�شحيحة.

- المحافظة على الموروث الأ�شيل للحجامة.

وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأْخذ 

املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة، بالو�شائل التالية:

اإقامة الفعاليات والموؤتمرات ذات العالقة بن�شاط الجمعية  بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من   -1

الجهات الحكومية المخت�شة.

عْقد الندوات والدورات وور�س العمل التدريبية في نف�س المجال بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة   -2

من الجهات الحكومية المخت�شة.

اإ�شدار ن�شرات ومطبوعات وِفْق اأهداف الجمعية المر�شومة بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من   -3

الجهات الحكومية المخت�شة.

اإن�شـــاء موقع اإلكتروني للجمعية على �شبكة الإنترنت بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات   -4
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الحكومية المخت�شة.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التوعوية.

وقد بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية، وهي على النحو التايل:

1(  األ يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2(   اأْن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلوك، واأْن ل يكون قد ُحِكم عليـــه في جريمة مخلَّة بال�شرف اأو 

الأمانة ال اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

3( األ يكون الع�شو من مزاولي مهنة الطب.

وبنيَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 

التََّظلُّم من  بيَّنت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف  واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما 

له اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا  قرار ف�شْ

يف هذا ال�شاأن.

اجلمعية  اأن  اعترب  فقد  للجمعية،  املختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ت�شمن  وقد 

العمومية هي ال�شلطة العليا يف ر�شم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على 

العمومية  اجلمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ  واأع�شائها.  وجلانها  اأجهزتها  جميع 

باعها عند عْقدها والن�شاب القانوين الواجب  العادية منها وغري العادية، وال�شروط الواجب اتِّ

توافره، وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. وحدَّ

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  �شبعة  من  يتكون  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  كما 

انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها  بني  من  العمومية 

بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

بتنفيذ  ويقوم  للجمعية،  التنفيذية  ال�شلطة  الإدارة هو  اأن جمل�س  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُت�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 

للجمعية. وبنيَّ النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات املجل�س و�شروط الع�شوية فيه، وحقه يف ت�شكيل 

د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته ُتعَقد مرة كل �شهر، كما حدَّ

وكيفية حل املجل�س.

وحول مالية اجلمعية بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من:

1(  ر�ْشم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عِقب قْيده اأو اإعادة قْيده بع�شويتها.

2(  ا�شتراكات الأع�شاء.

ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.  3(  الهبات والتبرعات التي ت�شرِّ
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4(  اأيـــة مـــوارد اأخرى يقبلها مجل�ـــس الإدارة وفقًا للقانون، بما ل يتعار�ـــس مع النظام الأ�شا�شي 

للجمعية، وب�شرط الموافقة الم�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 

5(  الأربـــاح الناتجـــة عن ا�شتثمـــار اأموال الجمعية في حـــدود القوانين المعمـــول بها في مملكة 

البحرين. 

لت�شيري  الالزمة  والدفاتر  بال�شجالت  الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية  النظام  كما بنيَّ 

اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأْن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير 

31 دي�شمرب من كل عام. وُت�شتثَنى ال�شنة الأوىل بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية، بحيث  وتنتهي يف 

تبداأ من تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإْن مل يكن يف �شهر يناير، �شريطة اأْن يكون 

ْرف طبقًا لالئحة املالية للجمعية، وعلى �شرورة اأْن يقوم جمل�س الإدارة بعر�س احل�شاب  ال�شَّ

اخلتامي على اجلمعية العمومية لإقراره.

لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات اجلمعية.

واأخريًا بنيَّ النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلِّها 

اختياريًا اأو اإجباريًا، واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل 

يف ميدان عمل اجلمعية.

د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )165( ل�سنة  2018  

 بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية للمر�صوم بقانون رقم )3( ل�سنة 1994

ة للتعمري والتطوير  ب�صاأن تق�صيم االأرا�صي املعدَّ

ال�صادرة بالقرار رقم )56( ل�سنة 2009

وزير الأ�شغال �شئون البلديات والتخطيط العمراني:

ة  المعدَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  المر�شوم  على  الطالع  بعد 

ل بالقانون رقم )6( ل�شنة 2005، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار  للتعمير والتطوير، المعدَّ

رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

ل  وعلى المر�شوم رقم )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني، المعدَّ

بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017،

وبناًء على قرار اللجنة العليا للتخطيط العمراني رقم )8-10-2017( ال�شادر في اجتماعها 

العا�شر بجل�شتها المنعقدة بتاريخ 8 اأغ�شط�س 2017،

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

قرر الآتي:

املادة االأوىل

للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  في  وردت  اأينما  )الإدارة(  بعبارة  )الهيئة(  عبارة  ُت�شتبَدل 

ة للتعمير والتطوير ال�شادرة بالقرار  بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي المعدَّ

رقم )56( ل�شنة 2009.

املادة الثانية

ُي�شتبَدل بتعريف )الإدارة( الوارد بالمادة )1(، وبن�شو�س المواد: )12( و)13( و)17( 

تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  من  و)23(  و)22( 

ة للتعمير والتطوير ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، الن�شو�س الآتية: الأرا�شي المعدَّ

مادة )1(:

الهيئة: هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

مادة )12(:

يجب اأن ل تقل عرو�س ال�شوارع والطرق في م�شاريع التق�شيم المختلفة عن الآتي:  
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)  اأ ( 25 مترًا في مناطق العمارات ال�شتثمارية »اأ«.

د عرو�س طرق مناطق الم�شاريع ال�شناعية الإنتاجية »اأ« و»ب« بالتن�شيق مع الجهات  )ب( تحـــدَّ

المخت�شة.

)ج( 20 متـــرًا في جميع مناطـــق التعمير بالمملكة، با�شتثناء ما ُذِكر في البندين )اأ( و)ب( من 

رات  هـــذه المادة. ويجوز خْف�س اأو زيادة عرو�س ال�شوارع اإلـــى ما دون ذلك م�شفوعًا بالمبرِّ

الفنية. 

مادة )13(:

يجب اأن ل تقل م�شاحة قطع الأرا�شي بمخطط التق�شيم المقتَرح في المناطق المختلفة عن 

الآتي: 

اأ( 300 متر مربع في مناطق ال�شكن الخا�س »اأ«، ب�شرط اأْن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن �شتة 

ع�شر مترًا، ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 360 مترًا مربعًا، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر 

�شلع فيها عن ثمانية ع�شر مترًا.

ب( 300 متـــر مربـــع في مناطق ال�شكن الخا�س »ب«، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن 

16 متـــرًا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 360 متـــرًا مربعًا، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر 

�شلع فيها عن 18 مترًا.

ج( 160 مترًا مربعًا في مناطق ال�شكن المت�شل »اأ«، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن 

8 اأمتـــار ول تقـــل م�شاحة قطع النوا�شي عن 180 مترًا مربعًا، ب�شـــرط اأن ل يقل طول اأ�شغر 

�شلع فيها عن 8 اأمتار.

د( 200 متـــر مربـــع في مناطق ال�شكن المت�شل »ب«، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن 

10 اأمتار.

هـ( 160 مترًا مربعًا في مناطق ال�شكن المت�شل »ج«، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن 

8 اأمتـــار ول تقـــل م�شاحة قطع النوا�شي عن 180 مترًا مربعًا، ب�شـــرط اأن ل يقل طول اأ�شغر 

�شلع فيها عن 9 اأمتار.

و( 600 متـــر مربع في مناطـــق العمارات المت�شلة، ب�شرط اأن ل يقل طـــول اأ�شغر �شلع فيها عن 

20 مترًا.

ز( 1500 متـــر مربـــع في مناطق ال�شكن الحدائقي، ب�شرط اأن ل يقـــل طول اأ�شغر �شلع فيها عن 

30 مترًا. 

ح( 2000 متـــر مربـــع في مناطق العمـــارات ال�شتثمارية »اأ«، ب�شرط اأن ل يقـــل طول اأ�شغر �شلع 

فيها عن 35 مترًا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 2200 متر مربع، ب�شرط اأن ل يقل طول 

اأ�شغر �شلع فيها عن 40 مترًا.
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ط( 1500 متـــر مربع في مناطق العمـــارات ال�شتثمارية »ب«، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع 

فيها عن 30 مترًا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 1800 متر مربع، ب�شرط اأن ل يقل طول 

اأ�شغر �شلع فيها عن 35 مترًا.

ي( 1500 متـــر مربع في مناطق العمارات ال�شتثمارية »ب1«، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع 

فيها عن 30 مترًا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 1800 متر مربع، ب�شرط اأن ل يقل طول 

اأ�شغر �شلع فيها عن 35 مترًا.

ك( 1500 متر مربع في مناطق العمارات ال�شتثمارية »ب2«، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع 

فيها عن 30 مترًا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 1800 متر مربع، ب�شرط اأن ل يقل طول 

اأ�شغر �شلع فيها عن 35 مترًا.

ل( 1200 متـــر مربع في مناطـــق العمارات ال�شتثمارية »ج«، ب�شـــرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع 

فيها عن 30 مترًا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 1400 متر مربع، ب�شرط اأن ل يقل طول 

اأ�شغر �شلع فيها عن 35 مترًا.

م( 800 متر مربع في مناطق العمارات ال�شتثمارية »د«، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها 

عن 22 مترًا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 900 متر مربع، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر 

�شلع فيها عن 25 مترًا.

ن( 600 متر مربع في مناطق العمارات ال�شتثمارية »هـ«، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها 

عن 20 مترًا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 700 متر مربع، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر 

�شلع فيها عن 22 مترًا.

�س( 600 متر مربع في مناطق العمارات ذات الأربعة طوابق، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع 

فيهـــا عـــن 20 مترًا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 700 متر مربع، ب�شرط اأن ل يقل طول 

اأ�شغر �شلع فيها عن 22 مترًا.

ع( 450 مترًا مربعًا في مناطق العمارات ذات الثالثة طوابق، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع 

فيهـــا عـــن 16 مترًا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 500 متر مربع، ب�شرط اأن ل يقل طول 

اأ�شغر �شلع فيها عن 18 مترًا.

ف( 1000 متر مربع في مناطق المعار�س التجارية، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن 

25 متـــرًا ول تقـــل م�شاحة قطع النوا�شي عن 1200 متـــر مربع، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر 

�شلع فيها عن 30 مترًا.

د م�شاحات قطع مناطق الم�شاريع ال�شناعية الإنتاجية »اأ« و»ب« بالتن�شيق مع الجهات  �س( تحدَّ

المخت�شة.

ق( 1000 متر مربع في مناطق ال�شناعات الخفيفة، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن 
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25 متـــرًا ول تقـــل م�شاحة قطع النوا�شي عن 1200 متـــر مربع، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر 

�شلع فيها عن 30 مترًا.

ر( 450 مترًا مربعًا في مناطق الور�س وخدمات ال�شيانة، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها 

عن 18 مترًا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 500 متر مربع، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر 

�شلع فيها عن 20 مترًا.

�س( 280 مترًا مربعا في المناطق الخدمية، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن 14 مترًا 

ول تقـــل م�شاحـــة قطع النوا�شي عن 300 متر مربع، ب�شـــرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها 

عن 16 مترًا.

ت( 6000 متر مربع في المناطق الزراعية، ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن 50 مترًا.

د م�شاحـــات قطـــع الم�شاريـــع الإ�شكانية بح�شب ما تـــراه الهيئة لكل م�شـــروع على ِحَدة  ث( تحـــدَّ

بالتن�شيق مع الجهات المخت�شة ح�شب الحاجة لذلك.

د م�شاحات قطع مناطق الِخْدمات والمرافق العامة ح�شب ما تراه الهيئة لكل حالة على  خ( تحـــدَّ

ِحـــَدة وفق الدرا�شة الفنيـــة والتخطيطية، وبالتن�شيق مع الجهـــات المخت�شة ح�شب الحاجة 

لذلك.

د م�شاحات قطع مناطق الم�شاريع ذات الطبيعة الخا�شة ح�شب ما تراه الهيئة لكل حالة  ذ( تحدَّ

على ِحَدة وفق الدرا�شة الفنية والتخطيطية.

دة بهذه المادة بما  ويجوز خْف�س الحد الأدنى لم�شاحات الأرا�شي واأطوال الأ�شالع المحدَّ

ن�شبته 10% كحد اأق�شى، وذلك بعد اإجراء الدرا�شات التخطيطية والفنية الالزمة، وبعد اأْخذ 

موافقة الجهات المعنية ح�شب الحاجة لذلك. 

مادة )17(:

تقوم الهيئة بفح�س طلب التق�شيم على النحو الآتي:

مة مع الطلب. اأ - فْح�س الوثائق والم�شتندات المقدَّ

ب - درا�شة م�شروع التق�شيم المقتَرح من الناحية التخطيطية.

ج - مخاطبـــة الجهـــات المخت�شـــة بالِخْدمات والمرافـــق العامة والجهـــات ذات العالقة كتابيًا؛ 

لمعرفـــة احتياجاتها ومالحظاتها على م�شروع التق�شيم المقتَرح، على اأْن تقوم تلك الجهات 

بالـــرد على ذلك في مدة ل تزيد على 30 يومًا من تاريخ ت�شلُّمها لم�شروع التق�شيم المقتَرح. 

دة ُيَعدُّ ذلك موافقـــة �شمنية على م�شروع  وفـــي حالة عدم اإخطـــار الهيئة في الفترة المحـــدَّ

التق�شيم المقتَرح.

مادة )22(:

يتولى الرئي�س التنفيذي للهيئة بعد موافقة الوزير تحديد �شالحية الإدارة المعنية باإ�شدار 
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ل�شتكمال  تمهيدًا  وذلــك  التق�شيم،  لم�شاريع  التعديل  اأو  ْف�س،  الرَّ اأو  التاأجيل،  اأو  الموافقة، 

الإجراءات مع الجهات المخت�شة في حالة الموافقة.

مادة )23(:

يتم عْر�س م�شروع التق�شيم النهائي مع جميع الم�شتندات والوثائق الفنية والقانونية على 

الوزير لالعتماد النهائي، وفي حالة ما اإذا كان عدد قطع التق�شيم خم�س قطع فاأقل ول ي�شتمل 

الم�شروع على �شوارع داخلية، اأو تَطلَّب الم�شروع توفير مواقع لمرافق ِخْدمات البنية الأ�شا�شية، 

دها الرئي�س التنفيذي للهيئة، مع تطبيق  فُيعتَمد الم�شروع من ِقَبل الإدارة المخت�شة التي يحدِّ

اإذا ما اقت�شت  اأْخذ راأي الجهات الخدمية  للتعمير بالمنطقة. وللهيئة  ال�شتراطات التنظيمية 

الحاجة ذلك.

املادة الثالثة

ُت�شاف اإلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي 

برقمي  جديدتان  مادتان   2009 ل�شنة   )56( رقم  بالقرار  ال�شادرة  والتطوير  للتعمير  ة  المعدَّ

)19( مكررًا و)35( مكررًا )1(، ن�شهما الآتي: 

مادة )19( مكرراً:

في غير الحالت المن�شو�س عليها في القانون والالئحة تتولى الهيئة الَبتَّ في م�شروعات 

عليها  تنطبق  ل  والتي  ال�شاأن،  في هذا  رة  المقرَّ والفنية  التخطيطية  للدرا�شات  التق�شيم طبقًا 

ال�شتراطات التنظيمية للتعمير اأو الأ�ش�س والمعايير المن�شو�س عليها ِوْفقًا لأحكام مواد هذه 

الالئحة التنفيذية.

مادة )35( مكرراً )1(:

والواقعة �شمن  اأو غيرها،  التق�شيم  ناتجة من م�شاريع  العقارات �شواًء كانت  ُي�شمح بدمج 

ذات الت�شنيف المعتَمد في وثيقة ملكية واحدة.

املادة الرابعة

على الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ ن�ْشِره في الجريدة الر�شمية.

 وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�صام بن عبداهلل خلف

�شـدر بتاريخ: 5 ربـيع الأول 1440هـ 

الـمــــوافــــــق: 13 نـــوفمبــــر 2018م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )183( ل�سنة 2018

ب�صاأن تغيري ت�صنيف 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 08019192 الكائن مبنطقة توبلي جممع 701 اإىل ت�شنيف مناطق 
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القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )SP(  الطبيعة اخلا�شة 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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 20 �شفــر 1440هـ

الــمـــوافــــــق: 29 اأكتوبر 2018م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )184( ل�سنة 2018

 ب�صاأن تغيري ت�صنيف عدد من العقارات

يف منطقة احلجيات بالرفاع - جممع 939/935

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 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(

ت�شنيف  �شمن   939/935 جممع  بالرفاع  احلجيات  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنَّف 
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ق  القرار، وتطبَّ املرافقة لهذا  ِلـما هو وارد يف اخلارطة  ِوْفقًا   )RB(ال�شكن اخلا�س ب مناطق 

ل�شنة  رقم )28(  الوزراء  رئي�س جمل�س  قرار  الواردة يف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه 

.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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 20 �شفــر 1440هـ

الــمـــوافــــــق: 29 اأكتوبر 2018م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )185( ل�سنة 2018

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة احلجيات بالرفاع - جممع 929

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 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   929 بالرفاع جممع  الكائن مبنطقة احلجيات   09064529 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ت�شنيف مناطق العمارات ذات الثالثة طوابق )B3( ِوْفقًا مِلا 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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 20 �شفــر 1440هـ

الــمـــوافــــــق: 29 اأكتوبر 2018م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )186( ل�سنة 2018

ب�صاأن ت�صنيف عقار يف منطقة املحرق - جممع 212

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(

ُي�شنف العقار رقم 02034025 الكائن مبنطقة املحرق جممع 212 �شمن ت�شنيف مناطق 
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عليه  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )RA( اأ  اخلا�س  ال�شكن 

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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 20 �شفــر 1440هـ

الــمـــوافــــــق: 29 اأكتوبر 2018م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )187( ل�سنة 2018

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة احلد - جممع 109

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(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 01010585 الكائن مبنطقة احلد جممع 109 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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 20 �شفــر 1440هـ

الــمـــوافــــــق: 29 اأكتوبر 2018م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )188( ل�سنة 2018

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة احلورة - جممع 318

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(

ت�شنيف  اإىل   318 جممع  احلورة  مبنطقة  الكائن   03022165 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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 20 �شفــر 1440هـ

الــمـــوافــــــق: 29 اأكتوبر 2018م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )189( ل�سنة 2018

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقارين يف منطقة عراد - جممع 243

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(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 01016794 والعقار رقم 01016796 الكائنني مبنطقة عراد جممع 
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243 اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( ِ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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 20 �شفــر 1440هـ

الــمـــوافــــــق: 29 اأكتوبر 2018م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )201( ل�سنة 2018

بتحديد عدد العمالة االأجنبية امل�صرح لها بالعمل على ظهر �صفن ال�صيد

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

وا�شتغالل  �شيد  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

ل باملر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 2012، وحماية الرثوة البحرية، املعدَّ

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

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

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية،

قرر الآتي :

املادة االأوىل

يكون عدد العمالة الأجنبية امل�شرح لها بالعمل على ظهر �شفن ال�شيد �شتة عمال بالن�شبة 

ل�شفينة )بانو�س( �شيد الأ�شماك، وعاملني اأثنني بالن�شبة لقارب )طراد( �شيد الأ�شماك.

املادة الثانية

اأ�شحاب تراخي�س �شفن ال�شيد امل�شار اليها يف املادة الأوىل من هذا القرار  توفيق  على 

اأو�شاعهم مبا يتوافق مع اأحكامه ، وذلك خالل فرتة اأق�شاها تاريخ انتهاء تراخي�شهم احلالية.

املادة الثالثة

على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية واجلهات املعنية – كٌل يف حدود اخت�شا�شه – 

تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صـــــام بن عبداهلل خلــــــــف

�شدر بتاريخ: 7 ربيــع الأول 1440هـ               

الـمــوافــــــــق: 15 نـوفـمـبـــــر 2018م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )204 ( ل�سنة 2018

 ب�صاأن حظر ت�صدير بع�ض اأنواع االنتاج املحلي من االأ�صماك 

والروبيان واالأحياء املائية االأخرى

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

وا�شتغالل  �شيد  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وحماية الرثوة البحرية ، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 2012 ، وعلى الأخ�س البند 

)د( من املادة )36( منه،

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

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

ومن اأجل امل�شلحة العامة،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية ،

قرر الآتي:

املادة االأوىل

الوارد  الأخرى  املائية  والأحياء  والروبيان  الأ�شماك  اأنواع  املحلي من  النتاج  مُينع ت�شدير 

اأو جمّمدة،  اأو مرّبدة  ذكرها يف اجلدول املرافق بهذا القرار، �شواًء كانت تلك الأنواع طازجة 

وذلك اعتبارًا من اأول دي�شمرب 2018م.

املادة الثانية

يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم 

)20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الرثوة البحرية.

املادة الثالثة

فيما  – كٌل  اململكة  مبنافذ  املعنية  واجلهات  البحرية  والرثوة  للزراعة  الوزارة  وكيل  على 

يخ�شه -تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صـــــام بن عبداهلل خلــــــــف

�شدر بتاريخ: 7 ربيــع الأول 1440هـ               

الـمــوافــــــــق: 15 نـوفـمـبـــــر 2018م
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 أنواع وأصناف المنتجات البحرية المحلية الغير مصرح بتصديرها
 4002( لسنة   402المرافقة للقرار رقم )    

 

 SPESIES / النوعالصنف الرقم

 Shrimpالربيان 1
 Lobsterأم الربيان 2
Spanishالكنعد 3 Mackrele
 Grouperالهامور 4
 Bream Sobaityالسبيطي 5
 Trevally Golden الكفدار_ الربيب 6
 Banded  Black الحمام 7
 Spangled Emperorالشعري 8
 Doublebar Breamالفسكر 9
Rabbitالصافي 11 Fish 
 Cobiaالسكن 11
 Grey Gruntالجنم 12
River Snapper الشكر 13
Parrot Fish القين 14
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقـم )205( ل�سنة 2018

ب�صاأن حظر ال�صيد البحري بوا�صطة �صباك اجلر القاعّية )الِكراف( 

وزير الأ�شغال و �شئون البلديات والتخطيط العمراني:

وا�شتغالل  �شيد  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وحماية الرثوة البحرية، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 2012،

والتخطيط  البلديات  �شوؤون  وزارة  تنظيم  باإعادة  ل�شنة2012   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

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

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية ،

  

قرر الآتي:

املادة االأوىل

ُيحظر ال�شيد البحري با�شتخدام �شباك اجلر القاعية )الِكراف( يف املياه الإقليمية ململكة 

البحرين . 

املادة الثانية

ُيعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم 

)20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الرثوة البحرية.

املادة الثالثة

على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية واجلهات املعنية – كٌل يف حدود اخت�شا�شه – 

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صـــــام بن عبداهلل خلــــــــف

�شدر بتاريخ: 7 ربيــع الأول 1440هـ               

الـمــوافــــــــق: 15 نـوفـمـبـــــر 2018م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )7( ل�سنة  2018   

 ب�صاأن الوثائق الواجب اإرفاقها مع البيانات اجلمركية

 واملعلومات التي يجب اأن تت�صمنها هذه الوثائق

وال�صروط الواجب اتِّباعها يف هذا ال�صاأن

رئي�س الجمارك:

النظـام  علـى  باملوافقـة   2002 ل�شـنة   )10( رقـم  بقـانـون  املـر�شـوم  علـى  الطـالع  بعد 

ـد للجمـارك لدول جملـ�س التعـاون لدول اخلليـج العـربـيـة، وعلـى الأخـ�س املـواد  )القـانـون( املوحَّ

)27/اأ، 47، 48( منه،

د  وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإ�شدار الالئحة التنفيذية للنظام )القانون( املوحَّ

ل بالقرار رقم )5( ل�شنة 2008،  للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، املعدَّ

وعلى القرار رقم )80( ل�شنة 2017 يف �شاأن ر�شوم اخلدمات اجلمركية،

البيانات اجلمركية  اإرفاقها مع  الوثائق الواجب  2014 ب�شاأن  وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 

ل  باعها يف هذا ال�شاأن، املعدَّ واملعلومات التي يجب اأْن تت�شمنها هذه الوثائق، وال�شروط الواجب اتِّ

بالقرار رقم )8( ل�شنة 2017، 

قرر الآتي:

مادة )1(

عند  الأول  الدخول  مبنفذ  والت�شدير  ال�شترياد  حالتي  فى  اجلمركي  البيان  مع  ُيرَفق 

التخلي�س على اأية ب�شاعة ولو كانت معفاة من ال�شرائب )الر�شوم( اجلمركية الوثائق الآتية: 

1- بولي�صة ال�صحن: م�شتند ُت�شِدره ال�شركة الناقلة مقابل اأجرة النقل وتكاليف ال�شحن، ُيذَكر 

مًا فى مكتب الت�شدير اأو عنـــد الت�شليم، ويت�شمن كافة  فيـــه مـــا اإذا كان قد تم دفع المبالـــغ مقدَّ

ر وبلد وميناء الت�شديـــر وو�شيلة النقل  المعلومـــات الالزمـــة عن الب�شاعـــة والم�شتوِرد والُم�شـــدِّ

فـــي ال�شتيـــراد، ول ُيطَلب هذا الم�شتند فـــي الت�شدير اإل حال توافره. ويمكـــن الكتفاء باإر�شال 

معلومات البولي�شة ب�شكل اإلكتروني.

2- الفاتـــورة: ُت�شَدر من ال�شركـــة اأو الم�شنع الذي قام بت�شدير الب�شاعة، ويجب اأْن تكون هذه 

ر ومكتوبة باإحدى اللغتين العربية  ـــدِّ قة من ِقَبل الُم�شَ الفاتـــورة اأ�شليـــة و�شحيحة �شادرة وم�شدَّ

اأو الإنجليزيـــة. واإذا كانـــت الفاتورة بغير اللغة العربية فعلى الم�شتوِرد اإرفاق ترجمة ِطْبق الأ�شل 
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باللغـــة العربيـــة من مكتب ترجمة معتَمـــد وذلك في حال طلب �شئون الجمـــارك ذلك. ويجب اأْن 

ق الخا�س بها وكميتها ووزنها  تت�شمن الفاتورة و�شفًا تف�شيليًا عن الب�شاعة ورمز النظام المن�شَّ

والقيمـــة التف�شيلية لـــكل �شلعة على حدة وقيمـــة الب�شاعة الإجمالية وعـــدد الطرود والعالمات 

ر والم�شتـــوِرد وتاريخ �شدورهـــا وبيان من�شاأ الب�شاعـــة ب�شورة وا�شحة  التجاريـــة وا�شـــم الُم�شدِّ

ومطاِبـــق ِلـما هو مذكور على الب�شاعة. وُتقَبل الفاتـــورة المر�شلة بالفاك�س اأو باأية و�شيلة ات�شال 

اإلكترونيـــة اأخـــرى م�شتوفية ل�شروطها القانونيـــة، على اأْن تحتوي على �شهـــادة الم�شتوِرد ب�شحة 

عة من ِقَبله. د المرفقة والموقَّ َعهُّ جميع البيانات المذكورة فيها ح�شب ا�شتمارة التَّ

3- �صهادة المن�صاأ: مع مراعاة التفاقيات القت�شادية المعمول بها في مملكة البحرين �شواء على 

الم�شتـــوى الثنائـــي اأو الخليجي اأو العربي ب�شاأن �شهادات المن�شاأ، ُيرَفـــق الم�شتند الذي ُيثِبت بلد 

ق عليه من ِقَبل غرفة التجارة وال�شناَعة اأو  اإنتاج الب�شاعة، وي�شُدر من الجهة المخت�شة وُي�شدَّ

اتحاد ال�شناعة في بلد المن�شاأ اأو من اأية جهة مخت�شة اأخرى. وفي حالة ا�شتيراد الب�شاعة من 

ر،  غير بلد الإنتاج فيجوز قبول �شهادة من�شاأ �شادرة من غرفة التجارة وال�شناعة في بلد الُم�شدِّ

قًا عليها من قبل اأيٍّ من البعثات الدبلوما�شية  ويجب في جميع الأحوال تقديم تلك ال�شهادة ُم�شدَّ

رة قانونًا في هذا ال�شاأن. للمملكة في الخارج طبقًا لالأو�شاع وال�شروط المقرَّ

  وال ُتطلَب �صهادة المن�صاأ اإال في اإحدى الحاالت االآتية:

اأ - الح�شول على الإعفاء من ال�شريبة الجمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة اإذا ما تَطلَّبت 

التفاقية ذلك.

ب - المنتجـــات وال�شلـــع التي ل تحمل دللة من�شاأ ثابتة غير قابلـــة لالإزالة بح�شب طبيعة ال�شلعة 

بناًء على طلب الجهات الرقابية مثل الثروة النباتية اأو الحيوانية.

ج - في حالة �شكِّ �شئون الجمارك في من�شاأ الب�شاعة.

مادة )2( 

د للجمارك   مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )1( من املادة )27( من النظام )القانون( املوحَّ

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2002، يجوز اإمتام اإجراءات التخلي�س اجلمركي يف 

حالة عدم اإبراز اأية وثيقة من الوثائق امل�شار اإليها يف املادة )1( من هذا القرار، وذلك مقابل 

ي باإح�شار هذه الوثائق وِوْفقًا لل�شروط الآتية: د خطِّ �شمانات نقدية اأو م�شرفية اأو تَعهُّ

1- دفـــع مبلـــغ )50( دينار ًابحرينيًا في حالتي عدم تقديم �شهـــادة من�شاأ للب�شاعة الأجنبية، اأو 

تقديمها دون ت�شديق من الجهات المخت�شة، ويكون هذا المبلغ قاباًل لال�شترجاع في حالة 

قة خالل مدة ل تتجاوز )90( يومًا من تاريخ ت�شجيل البيان الجمركي.  اإح�شار �شهادة م�شدَّ

ي  ـــع �شاحب ال�شاأن على اإقرار بتنازله عن مبلغ ال�شمان ل�شالح الإيراد الجمركي بُم�شِ وُيوقِّ

دة، وذلك مع عدم الإخالل باأحكام هذا القرار والقوانين والقرارات والأنظمة  المهلة المحدَّ
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المالية والجمركية ذات ال�شلة.

2- ُت�شاف اإلى قيمة الب�شاعة ن�شبة )1%( اإذا لم تكن الفاتورة تت�شمن بيان دْفع قيمة التاأمين، 

وذلك لحت�شاب القيمة للمتطلبات الجمركية.

مادة )3(

ح عنها يف حالتي ال�شترياد اأو  ِقها من �شحة البيانات امل�شرَّ ل�شئون اجلمارك يف �شبيل حَتقُّ

ر - ح�شب مقت�شى احلال - تقدمي اأية وثائق اأخرى  دِّ َلب من امل�شتوِرد اأو الـُم�شَ الت�شدير، الطَّ

اأو م�شتندات اأو معلومات اإ�شافية تراها �شرورية قبل اأو بعد الإف�شاح عن الب�شاعة امل�شتوَردة اأو 

رة. الـُم�شدَّ

مادة )4(

البيانات اجلمركية  اإرفاقها مع  الواجب  الوثائق  ب�شاأن   2014 ل�شنة  القرار رقم )1(  ُيلَغى 

ل  باعها يف هذا ال�شاأن، املعدَّ واملعلومات التي يجب اأْن تت�شمنها هذه الوثائق وال�شروط الواجب اتِّ

ال�شادر بالقرار رقم )8( ل�شنة 2017.

مادة )5(

على املعنيني يف �شئون اجلمارك تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.  

 رئي�ض اجلمارك 

 اأحمد بن حمد اآل خليفة 

�شدر بتاريخ: 6 ربيــع الأول 1440هـ               

الـمــوافــــــــق: 14 نـوفـمـبـــــر 2018م
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جمل�ض تنظيم مزاولة املهن الهند�صية

 

اإعالنات باإلغاء تراخي�ض هند�صية

اإعالن رقم )2018/1(

مبا له من �شالحيات مبوجب املادة احلادية ع�شرة فقرة رقم )1( من الالئحة التنفيذية 

2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية، ال�شادرة بقرار وزير  للقانون رقم )51( ل�شنة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

اأند  جيوديتيك  هنغاريان  )�شركة  باأن  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  جمل�س  رئي�س  يعلن 

املكاتب  �شجل  من  �شطبها  مت  قد  ب/179(،  )ف  رقم  هند�شي  ترخي�س  املحدودة(،  مابينغ 

�س لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين. الهند�شية  املرخَّ

 9 تاريخ  اأو خالفه بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من  التعامل مع اجلمهور  لها  وعليه ل يحق 

اأغ�شط�س 2018.

      

رئـي�ض جمل�ض تنظيم مزاولة املهن الهند�صية 

املهند�ض عبداملجيد الق�صاب

�شدر بتاريخ: 9 اأغ�شط�س 2018م

اإعالن رقم )2018/2(

مبا له من �شالحيات مبوجب املادة احلادية ع�شرة فقرة رقم )1( من الالئحة التنفيذية 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف  ل�شنة2014   )51( رقم  للقانون 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

للهند�شة(،  الرابع  )الُبعد  مكتب  باأن  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  جمل�س  رئي�س  يعلن 

�س لها  ترخي�س هند�شي رق)م ب ن/131(، قد مت �شطبه من �شجل املكاتب الهند�شية  املرخَّ

مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين.

 9 تاريخ  من  اعتبارًا  وذلك  ال�شفة  بهذه  اأو خالفه  مع اجلمهور  التعامل  له  يحق  ل  وعليه 

اأغ�شط�س 2018.

رئـي�ض جمل�ض تنظيم مزاولة املهن الهند�صية 

املهند�ض عبداملجيد الق�صاب

�شدر بتاريخ: 9 اأغ�شط�س 2018م
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اإعالن رقم )2018/3(

مبا له من �شالحيات مبوجب املادة احلادية ع�شرة فقرة رقم )1( من الالئحة التنفيذية 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف  ل�شنة2014   )51( رقم  للقانون 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

يعلن رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية باأن مكتب )ها�شكوجن دي اإت�س يف يوكي 

الهند�شية   املكاتب  �شجل  من  �شطبه  مت  قد  ب/90(،  ف  رق)م  هند�شي  ترخي�س  ليميتد(، 

�س لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين. املرخَّ

 9 تاريخ  من  اعتبارًا  وذلك  ال�شفة  بهذه  اأو خالفه  مع اجلمهور  التعامل  له  يحق  ل  وعليه 

اأغ�شط�س 2018.

 رئـي�ض جمل�ض تنظيم مزاولة املهن الهند�صية 

املهند�ض عبداملجيد الق�صاب

�شدر بتاريخ: 9 اأغ�شط�س 2018م
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

اإعالنات مركز امل�صتثمرين

 

اإعالن رقم )767( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ض الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  �س.�س.و(،  البحرين  )نوار�س  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  ال�شعدون،  عبدالعزيز 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،109118 رقم  القيد  بموجب 

عبدالعزيز  �شامي  �شفاء  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

ال�شعدون، وتركي في�شل لفتة ال�شعدون.

اإعالن رقم )785( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

الفردية التي تحمل ا�شم )بن جمعان للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 16289، طالبًا تحويل الفرع الثاني 

اآلف( دينار  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  الموؤ�ش�شة  من 

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 )786( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

داود �شلمان اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فير�شت تارجيت لال�شت�شارات وتنظيم المعار�س(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 88475-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( ديناربحريني، وتكون مملوكة لكل من: غادة عي�شى 

عبداهلل عي�شى الحمر الدو�شري، وال�شيخ �شلمان بن خالد بن اأحمد اآل خليفة، وجمال داود �شلمان اأحمد، ونور 
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م�شطفى ح�شين محمد زمرلي، و�شارة طارق اإ�شماعيل محمد اإ�شماعيل.

اإعالن رقم )787( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ض الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

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

المحمد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الب�شام للدعاية والإعالن �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،120530 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقدره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  ب�شام �شالح المحمد، وروعة همول 

اأحمد الأحمد.

اإعالن رقم )788( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل �صركة ت�صامن

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

 ،1-51892 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  البناء(،  لمقاولت  �شعبان  وجا�شم  )جعفر  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

.Jamal Sirajul Islam األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: جعفر جا�شم اأحمد �شعبان، و(

اإعالن رقم )789( ل�سنة 2018

ب�صاأن تخفي�ض راأ�صمال

�صركة م�صاهمة بحرينية عامة

وحتويلها اإىل �صركة م�صاهمة بحرينية مقفلة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة كي بوينت 

لالإدارة ذ.م.م(، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية العامة التي تحمل ا�شم )بنك الخليج المتحد 

�س.م.ب(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 10550-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة المذكورة وذلك بتحويلها 

اأمريكيا،  دولرًا  ي�شبح مقداره 101،131،521  راأ�شمالها بحيث  وتخفي�س  بحرينية مقفلة،  �شركة م�شاهمة  اإلى 

وت�شبح مملوكة لكل من: محمد هارون نور الرحمن عبداهلل خان، و�شركة )الخليج المتحد القاب�شة �س.م.ب(.

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 )790( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل �صركة ت�صامن 

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 )الأهدل و الطويل لال�شت�شارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

78268، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 200،000 

)مائتا األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد �شالم �شالم الطويل، وعبداهلل �شالم عمر الأهدل.

اإعالن رقم )791( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ض الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  �شودري،  محمد  عبدالجواد  ال�شيد/  عن  نيابة  لال�شت�شارات(،  الخليج  )مر�شى 

110090-1، طالبًا تغيير ال�شكل  التي تحمل ا�شم )�شاين لال�شت�شارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني 

دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  عبدالجواد محمد اأر�شد �شودري، وفيليب لوكريه.

اإعالن رقم )792( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

محمد بن �شادق م�شعودي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الم�شعودي لم�شتح�شرات التجميل والعناية 

بالب�شرة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 45966، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شمى )مطعم نثري 

للمظبي والمندي( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها )�شركة مطعم نثري للمظبي والمندي ذ.م.م(، 

اأحمد مح�شن،  لكل من: وحدة �شالح  وت�شبح مملوكة  بحريني،  دينار  اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة 

و�شمير اأحمد محمد غالب.

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 )793( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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للخدمات  هاو�س  )رفــاع  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عن  نيابة  لال�شت�شارات(،  الخليج  )مر�شى 

108208-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  ال�شت�شارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف(دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل 

من: ال�شيخ مبارك علي عبداهلل حمد اآل خليفة، و�شالمة محمد علي را�شد العبار.             

اإعالن رقم )794( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ال�صخ�ض 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 )نور فيب اإنترنا�شيونال التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 105633، طالبًا تغيير 

ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة  وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 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 )795( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ض الواحد

اإىل �صركة ت�صامن

�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 )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، وبراأ�شمال مقداره 50 )خم�شون( دينارًا 

بحرينيًا.

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 )796( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،47024 رقم   القيد  بموجب  الم�شجلة  ال�شيارات(،  لتلميع  )يتلز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  

دينار  )األف(  مقداره 1،000  وبراأ�شمال  م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني 

بحريني.
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اإعالن رقم )797( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل �صركة ت�صامن

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اآفاق الأعمال الخليجية ل�شيانة �شبكات الت�شالت ذ.م.م(، 

�شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،1-119929 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: اأكرم جمعه اأحمد 

�شالمة، وعمر عبا�س محمد �شالم، وعالء عبا�س محمد �شالم.

اإعالن رقم )798( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ض الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

�شالح جا�شم العرادي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )المنار لو�شاطة التاأمين واإعادة التاأمين 

�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 55442-1، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره  50،000 )خم�شون األف( دينار  بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شركة 

)كلوفر بروكرز  القاب�شة �س.م.ل( و مهدي �شالح جا�شم محمد العرادي.   

اإعالن رقم )799( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 

اإىل  �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

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

الفردية التي تحمل ا�شم )بو�س جيم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 90379، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( 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 )800( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ض الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأزياء �شمارت حبي�شا �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 119140، طالبًا 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة 

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 )801( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ض الواحد

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )اإيه. اإيه. 

زد. كابيتال �س.�س.و(، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بوكا كافيه �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 97001-1، طالبة تغيير �شكلها القانوني وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبداهلل جهاد عبداهلل الزين، و�شريفة 

خليفة �شالح علي كمال.

اإعالن رقم )802( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ض الواحد

اإىل موؤ�ص�صة فردية

 

�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 )متجر ال�شيخ �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 130، طالبًا تغيير ال�شكل 

القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية.

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 )803( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد

 

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

ال�شفر(،  للحجوزات وخدمات  ا�شم )فوياجر  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأحمد علي، مالك  اإبراهيم  عبداهلل 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 86514-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وبا�شم المالك نف�شه.
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اإعالن رقم )804( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ال�صخ�ض 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 )اأرتوبراند لال�شت�شارة والت�شميم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 32774، طالبًا تغيير 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار  ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

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 )805( ل�سنة 2018

اإعالن ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

 اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد

  

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

�شلمان ال�شيخ علي ح�شن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )رفكون للعوازل الحرارية(، الم�شجلة بموجب 

الواحد، ا�شمها  ال�شخ�س  اإلى �شركة  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  86988، طالبًا تغيير  القيد رقم 

التجاري �شركة )رفكون للعوازل الحرارية �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل 

با�شم المالك نف�شه.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى 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 )806( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد

  

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

�شلمان كيك�شو، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كيك�شو للتجارة الحديثة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

15188، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، ا�شمها التجاري �شركة 

)بدر اأحمد كيك�شو �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 175،000 )مائة وخم�شة و�شبعون األف( دينار بحريني. وت�شجل 

با�شم المالك نف�شه.
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اإعالن رقم )807( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل فرع من �صركة ت�صامن

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )هاغ بحرين/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 58031، طالبين تحويل الفرع 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  للن�شاء(  والتجميل  لل�شعر  �شالون  كون�شبت  جي  )تي  الم�شمى  ال�شركة،  من  الخام�س 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من:  هاغ 

بحرين/ ت�شامن، ونديم نبيل القاعي، واإيلي ميخائيل �شا�شين.

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 )808( ل�سنة 2018

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

�شاكر عبداهلل عبداهلل عبدالنبي ع�شبول، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )رقتنغلز للت�شميم الداخلي 

والمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 116830، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 

�شركة ذات م�شئولية محدودة، ا�شمها التجاري �شركة )رقتنغلز للت�شميم الداخلي والمقاولت ذ.م.م(، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف(  دينار  بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبداهلل �شاكر عبداهلل عبداهلل عبدالنبي ع�شبول، 

و�شارة عبدالعزيز عبدالواحد ح�شين.

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

من جمل�ض تاأديب املحامني

رقم التاأديب: 7/تاأديب/2017 والم�شتاأنف تحت رقم 5/تاأديب ا�شتئنافي/2018

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

�صد: المحامي ح�شين اأحمد عبا�س.

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

كالتالي: »قرر المجل�س مْنع المدعى عليه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة �شتة اأ�شهر«.  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�شتاأِنف الم�شاريف«.

جمل�ض تاأديب املحامني 

اإعالنات من جمل�ض تاأديب املحامني
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تنويه

 ،2018 نوفمرب   8 بتاريخ  ال�شادر   )3392( رقم  بالعدد  الر�شمية  اجلريدة  يف  ُن�ِشر 

قرار وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )179( ل�شنة 2018 ب�شاأن 

تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة توبلي، جممع 701، واملتعلق بالعقار رقم )08022708(

ال�شحيحة  اخلارطة  ن�شر  يعاد  فاإنه  �شحيحة،  غري  للقرار  املرافقة  اخلارطة  اإن  وحيث 

كالآتي:


