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وزارة العمل والتنمية الجتم�عية

 قرار رقم )1( ل�سنة 2019

ب�س�أن الرتخي�ص بت�سجيل جمعية )اأبن�ء اخلليج للأعم�ل الإن�س�نية(

وزير العمل و التنمية 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 جلمعية )اأبناء اخلليج لالأعمال الإن�شانية(.

قرر الآتي:

م�دة - 1 -

والأندية  اجلمعيات  قْيد  �شجل  يف  الإن�شانية(  لالأعمال  اخلليج  )اأبناء  جمعية  ل  ت�شجَّ  
الجتماعية و الثقافية حتت قْيد رقم )1/ج/اأج/ث/2019(.

م�دة - 2 -

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرفق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعَمل بهما من 
اليوم التايل لتاريخ الن�شر.      

وزير العمل والتنمية الجتم�عية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ:  27 ربيع الآخر 1440هـ
الـمــــوافـــــــق: 3 يــنـــــايــــــــــــر 2019م
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اأ�سم�ء م�ؤ�س�سي  جمعية )اأبن�ء اخلليج للأعم�ل الإن�س�نية(

1- عذارى عبدالرحمن �شليمان اأحمد الح�شاوي.
2- فتحية محمد علي محمد.
3- نجية محمد علي محمد.

4- عبدالرحمن ح�شن عبدالرحمن عبداهلل بوجيري.
5- حمد جا�شم عبدالرحيم عبدالكريم الحمادي.

6- �شند را�شد �شند اأحمد البوعركي. 
7- اإ�شماعيل بن محمد بن اأ�شرف الزدجالي.

8- مريم بنت عطية بن حامد الحمادي.
9- لولوة بنت �شليمان بن حمود النغيم�شي.

10- فاطمة عبداهلل عي�شى الدربى.
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ملخ�ص النظ�م الأ�س��سي

جلمعية) اأبن�ء اخلليج للأعم�ل الإن�س�نية(

تن�س املادة الأوىل من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام 
2019   حتت قْيد رقم )1/ج/اأج/ث/2019( طبقًا لأحكام 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 والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
للجمعية  ال�شخ�شية العتبارية  وتثُبت  والتنمية الجتماعية،  العمل  بوزارة  ل اجلمعية  ُت�شجَّ
من تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 
وزارة  لإ�شراف  والثقافية اخلا�شعة  الجتماعية  والأندية  قْيد اجلمعيات  �شجل  تنظيم  �شاأن  يف 

العمل وال�شئون الجتماعية. 
مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو مبنى 363- طريق 214- جممع 202- املحرق - 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.
مع اجلهات  بالتن�شيق  البحرين  بها يف مملكة  املعمول  القوانني  تقوم اجلمعية يف حدود    

املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
1- ن�شر ثقافة الأعمال الإن�شانية وتنمية الموارد الب�شرية العاملة بمجال العمل الإن�شاني.

2- تعزيـــز القيـــم الإن�شانيـــة وروح التعاون والتراحـــم والتوا�شل والمحبة بين اأفـــراد وموؤ�ش�شات 
المجتمع الواحد والمجتمع الخليجي.

3- ت�شجيع المبادرات الإيجابية التي تخدم المجتمع المحلي والخليجي والعمل على تطبيقها.
وت�شعـــى الجمعية لتحقيق اأهدافها فـــي حدود القوانين المعمول بها بمملكـــة البحرين وبعد اأْخذ 

الموافقة الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة، بالو�شائل التالية:
1- الم�شاركة في البرامج والأن�شطة الإن�شانية الم�شتركة بين المتطوعين من دول مجل�س التعاون 

الخليجي ون�شر اأهداف الجمعية.
2- الم�شاركة في البرامج الإقليمية والدولية في مجال العمل الإن�شاني.

3- تنظيـــم الـــدورات التدريبية )النظريـــة/ العملية( في مجـــالت العمل الإن�شانـــي والتطوعي 
بالتعاون مع المنظمات العالمية المتخ�ش�شة في العمل الإن�شاني والتنمية الم�شتدامة.
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4- اإقامة الملتقيات والموؤتمرات للعمل الإن�شاني على الم�شتوى الخليجي والعالمي.
5- اإن�شاء موقع اإلكتروني للجمعية على �شبكة الإنترنت ومواقع التوا�شل الجتماعي بعد الموافقة 

الم�شبقة من الجهات الحكومية المعنية.
وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التالية:

1- اجتماعية. 
2- توعوية.

ويجب اأن تتوافر يف ع�شو اجلمعية ال�شروط الآتية :
1( اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2( اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلـــوك، واأن ل يكون قد ُحِكم عليه في جريمـــة مخلَّة بال�شرف اأو 
الأمانة ال اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

3( اأن يكون اأحد مواطني دول مجل�س التعاون الخليجي.
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  ن  ت�شمَّ 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. كما حدَّ

كما بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة يتكون من ع�شرة  اأع�شاء  تنتخبهم اجلمعية 
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 
ت�شكيل  ه يف  وحقَّ فيه  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ  للجمعية. 
د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر. كما حدَّ

وكيفية حل املجل�س.
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وتتكون اإيرادات اجلمعية من:
1( ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قْيده اأو اإعادة قْيده بع�شويتها.

2( ا�شتراكات الأع�شاء.
ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 3( الهبات والتبرعات التي ت�شرِّ

4( اأيـــة مـــوارد اأخرى يقبلها مجل�ـــس الإدارة وفقًا للقانون وبما ل يتعار�س مـــع النظام الأ�شا�شي 
للجمعية، وب�شرط الموافقة الم�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 

5( الأربـــاح الناتجـــة عـــن ا�شتثمار اأمـــوال الجمعية في حـــدود القوانين المعمول بهـــا 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 اأن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير 
وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام، وُت�شتثَنى ال�شنة الأوىل بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية، بحيث 
تبداأ من تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإْن مل يكن يف �شهر يناير، �شريطة اأن يكون 
ال�شرف طبقًا لالئحة املالية للجمعية، وعلى �شرورة اأن يقوم جمل�س الإدارة بعْر�س احل�شاب 

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 العمل والتنمية الجتم�عية

 قرار رقم )4( ل�سنة 2019

 ب�س�أن الرتخي�ص ب�إن�س�ء مركز ترانزي�سن للتدريب �ص.�ص.و

لـم�لكته هيف�ء عبداهلل عي�سى )م�ؤ�س�سة تدريبية خ��سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 
اخلا�شة،

وعلى قرار اللجنة امل�شرَتكة يف جل�شتها رقم )159( املنعقدة بتاريخ 2019/1/3،

قرر الآتي:

م�دة - 1 -

�س لل�شادة/ مركز ترانزي�شن للتدريب �س.�س.و لـمالكته هيفاء عبداهلل عي�شى باإن�شاء  يرخَّ
هيفاء  لـمالكته  �س.�س.و  للتدريب  ترانزي�شن  )مركز  با�شم  والتجاري  الإداري  للتدريب  معهد 
عبداهلل عي�شى )Training Center Spcc Owned By Haifa Abdulla Issa Transition( حتت 

�شجل جتاري رقم )1-123535(، ويقيَّد حتت قْيد رقم )1/م.ت.خ/2019(.

م�دة - 2 -

َن�ْشِره يف اجلريدة  على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 
الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتم�عية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 2 جمادى الأولى 1440هـ
الـمــــوافـــــــق: 8 يــنــــــايـــــــــــــــر 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتم�عية

 قرار رقم )5( ل�سنة 2019

 ب�س�أن الرتخي�ص ب�إن�س�ء مركز اإنرتمد للتدريب 

)م�ؤ�س�سة تدريبية خ��سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 
اخلا�شة،

وعلى قرار اللجنة امل�شرَتكة يف جل�شتها رقم )159( املنعقدة بتاريخ 2019/1/3،

قرر الآتي:

م�دة - 1 -

الإداري  للتدريب  معهد  باإن�شاء  حامد  اآل  عبداهلل  عبدالرحمن  عبداهلل  لل�شيد/  �س  يرخَّ
والتجاري با�شم )مركز اإنرتمد للتدريب Intermid Training Center( حتت �شجل جتاري رقم 

)36794/4(، ويقيَّد حتت قْيد رقم )3/م.ت.خ/2019(.

م�دة - 2 -

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة 
الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتم�عية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الأولى 1440هـ
الـمــــوافـــــــق: 10 يــنـــــايــــــــــــر 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتم�عية

 قرار رقم )6( ل�سنة 2019

 ب�س�أن اإلغ�ء ترخي�ص معهد ال��سط للتدريب والتط�ير �ص.م.ب مقفلة

)م�ؤ�س�سة تدريبية خ��سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )19( ل�شنة 2012 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء معهد الو�شط للتدريب والتطوير 
�س.م.ب مقفلة )موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(،

وا�شتنادًا اإىل ا�شتمارة طلب اإلغاء الرتخي�س رقم )A-9( املوؤرخة يف 2018/12/2،

قرر الآتي:

م�دة - 1 -

ُيلغى الرتخي�س ال�شادر بالقرار رقم )19( ل�شنة 2012 لل�شادة/ �شركة دار الو�شط للن�شر 
والتوزيع �س.م.ب مقفلة، واملقيَّد يف ال�شجل التجاري حتت رقم )2-48339( با�شم معهد الو�شط 
.Alwasat Training & Development Institute B.S.C)C للتدريب والتطوير �س.م.ب مقفلة

م�دة - 2 -

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

وزير العمل والتنمية الجتم�عية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الأولى 1440هـ
الـمــــوافـــــــق: 10 يــنـــــايــــــــــــر 2019م
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وزارة �سئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين

 قرار رقم )234( ل�سنة 2018

 بتعديل امل�دة )1( من القرار رقم )37( ل�سنة 2013

بتنظيم جلنة التََّظلُّم�ت من قرارات تراخي�ص البن�ء

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

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

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ
وعلى القرار رقم )37( ل�شنة 2013 بتنظيم جلنة التََّظلُّمات من قرارات تراخي�س البناء،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر الآتي:

امل�دة الأوىل

التََّظلُّمات من  ُي�شتبَدل بن�س املادة )1( من القرار رقم )37( ل�شنة 2013 بتنظيم جلنة 
قرارات تراخي�س البناء، الن�س الآتي:

بكلمة  القرار  هذا  يف  اإليها  امل�شار  البناء،  تراخي�س  قرارات  من  التََّظلُّمات  جلنة  »ُت�شكل 
)اللجنة(، برئا�شة الوكيل امل�شاعد للموارد واملعلومات، وع�شوية ُكلٍّ من:

1- ممثل عن اإدارة الِخـْدمـات الفنـيـة ببلـديـة المحرق                  نائبًا للرئي�س
2- ممثل عن اإدارة الِخـْدمـات الفنـيـة باأمانة العا�شمة                   ع�شوًا
3- ممثل عن اإدارة الِخـْدمـات الفنـيـة ببلـديـة المنطقة ال�شمالية                  ع�شوًا
4- ممثل عن اإدارة الِخـْدمـات الفنـيـة ببلـديـة المنطقة الجنوبية                  ع�شوًا
ع�شوًا 5- ممثل عن المجل�س البلدي في المحافظة التي يقع فيها العقار محل التََّظلُّم 
6- مـمثـل عـن �شئون الأ�شـغـال                   ع�شوًا
7- مـمثـل عـن وزارة الإ�شـكان                   ع�شوًا
8- ممثل عن جمعية المهند�شين البحرينية                  ع�شوًا
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9- الم�شـت�شار الـقـانـونـي بـوزارة الأ�شغال و�شـئـون البلديـات والتخطيـط العمـراني  ع�شوًا«
 

امل�دة الث�نية

ـني املعنيني – كل فيما يخ�شه – تنفيذ  على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات واملدراء العامِّ
هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الأ�سغ�ل و�سئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين

ع�س�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الآخر 1440هـ
الـمـــوافـــــــق: 30 دي�شمبــــــــر 2018م
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وزارة الأ�سغ�ل و�سئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين

 قرار رقم )9( ل�سنة 2019

ب�س�أن تغيري ت�سنيف عدد من العق�رات يف منطقة ع�ايل - جممع 946

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

م�دة )1(

ال�شكن   مناطق  ت�شنيف  اإىل   946 جممع  عوايل  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  يغريَّ 
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اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )PS( العامة  واملرافق  اخِلْدمات  ومناطق   )RA( اأ  اخلا�س 
ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س  املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

م�دة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

م�دة )3(

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

وزير الأ�سغ�ل و�سئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين

ع�س�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 11 جمادى الأولى 1440هـ
الـمـــوافـــــــق: 17 يــنــــــايـــــــــــــــر 2019م
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وزارة الأ�سغ�ل و�سئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين

 قرار رقم )10( ل�سنة 2019

 ب�س�أن تغيري ت�سنيف عدد من العق�رات 

يف منطقة ال�اجهة البحرية- جممع 346

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

م�دة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة الواجهة البحرية  جممع 346 اإىل ت�شنيف مناطق  
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ق  ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ ِوْفقًا   )PS( اخِلْدمات واملرافق العامة
عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 

.2009

م�دة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

م�دة )3(

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

وزير الأ�سغ�ل و�سئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين

ع�س�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 11 جمادى الأولى 1440هـ
الـمـــوافـــــــق: 17 يــنــــــايـــــــــــــــر 2019م
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وزارة الأ�سغ�ل و�سئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين

 قرار رقم )11( ل�سنة 2019

ب�س�أن تغيري ت�سنيف عق�ر يف منطقة احل�رة- جممع 318

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

م�دة )1(

ت�شنيف  اإىل   318 جممع  احلورة  مبنطقة  الكائن   03023133 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  ِوْفقًا   )PS( مناطق اخِلْدمات واملرافق العامة
وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

م�دة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

م�دة )3(

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

وزير الأ�سغ�ل و�سئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين

ع�س�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 11 جمادى الأولى 1440هـ
الـمـــوافـــــــق: 17 يــنــــــايـــــــــــــــر 2019م
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وزارة الأ�سغ�ل و�سئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين

 قرار رقم )12( ل�سنة 2019

ب�س�أن تغيري ت�سنيف عق�ر يف منطقة �سند- جممع 743

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

م�دة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 06013950 الكائن مبنطقة �شند  جممع 743 اإىل ت�شنيف مناطق  
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الرتفيهية )REC( ِ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.

م�دة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

م�دة )3(

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

وزير الأ�سغ�ل و�سئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين

ع�س�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 11 جمادى الأولى 1440هـ
الـمـــوافـــــــق: 17 يــنــــــايـــــــــــــــر 2019م
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وزارة الأ�سغ�ل و�سئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين

 قرار رقم )13( ل�سنة 2019

ب�س�أن تغيري ت�سنيف عق�رين يف منطقة ال�س�ية - جممع 229

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
ل�شنة 1977  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،
وبعد 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:

م�دة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارين رقم )02028303( ورقم )02028305( الكائنني مبنطقة ال�شاية 
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وارد يف  ِلـما هو  وفقًا   )SP( الطبيعة اخلا�شة امل�شاريع ذات  جممع 229 اإىل ت�شنيف مناطق 
اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليهما ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار 

رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

م�دة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

م�دة )3(

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

وزير الأ�سغ�ل و�سئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين

ع�س�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 11 جمادى الأولى 1440هـ
الـمـــوافـــــــق: 17 يــنــــــايـــــــــــــــر 2019م
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وزارة الأ�سغ�ل و�سئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين

 قرار رقم )14( ل�سنة 2019

ب�س�أن تغيري ت�سنيف عق�ر يف منطقة املحرق - جممع 207

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
ل�شنة 1977  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،
وبعد 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:

م�دة )1(

اإىل ت�شنيف  الكائن مبنطقة املحرق جممع 207  العقار رقم )02005612(  ر ت�شنيف  يغَّ
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لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  وفقًا   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق 
القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 

)28( ل�شنة 2009.

م�دة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

م�دة )3(

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

وزير الأ�سغ�ل و�سئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين

ع�س�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 11 جمادى الأولى 1440هـ
الـمـــوافـــــــق: 17 يــنــــــايـــــــــــــــر 2019م
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وزارة ال�سن�عة والتج�رة وال�سي�حة

 قرار رقم )11( ل�سنة 2019

ب�إ�سدار اللئحة الفنية للمنتج�ت البل�ستيكية 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
تاأ�شي�س  وثيقة  على  بالت�شديق   1994 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

منظمة التجارة الدولية،
ل باملر�شوم بقانون رقم )8(  وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، املعدَّ

ل�شنة 1997،
وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، ولئحته التنفيذية ال�شادرة 

بالقرار رقم )155( ل�شنة 2017،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها احلادي واخلم�شني املنعقد 

ي الالئحة الفنية للمنتجات البال�شتيكية،  بتاريخ 23 �شبتمرب 2018 باملوافقة على تَبنِّ
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:

امل�دة الأوىل

ُيعمل باأحكام الالئحة الفنية للمنتجات البال�شتيكية املرفقة بهذا القرار.

امل�دة الث�نية 

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة واجلهات املعنية – ُكلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، 
يِّ �شتة اأ�شهر على تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. وُيعمل به من اليوم التايل لـُم�شِ

وزير ال�سن�عة والتج�رة وال�سي�حة

زايد بن را�سد الزي�ين

�شدر بتاريخ: 15 جمادى الأولى 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 21 يــنـــــــــايـــــــــــــر 2018م
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اللئحة الفنية للمنتج�ت البل�ستيكية

م�دة )1(

التع�ريف

كلٍّ  قرين  املبيَّنة  املعايَن  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  الالئحة،  هذه  اأحكام  تطبيق  يف 
منها، ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:
ال�زارة: وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

عها للفحو�شات والختبارات  نات من المنَتج وُتخ�شِ الجهة المخت�سة: الجهة التي تقوم باأْخذ عيِّ

د من مطابقتها لال�شتراطات الواردة في هذه الالئحة.   الالزمة للتاأكُّ
د لال�شتخدام العتيادي والمتكرر،  الم�ا�سفـــ�ت القي��سية ال�طنيـــة: وثيقة معتَمدة وطنيًا، تحدِّ

القواعـــَد والتعليمات اأو الخ�شائ�س للمنتجات اأو العمليات وطــــرق الإنتـاج ذات العـالقـة، والتي 
َقيُّد بها اإلزاميًا، وقد ت�شمل اأو تبحث ب�شكل خا�س الم�شطلحات والتعاريف والتعبئة،  ل يكـــون التَّ
ع العالمات اأو المل�شقات التي تنطبق على المنتجات اأو العمليات اأو طرق الإنتاج.  ومتطلبات و�شْ
د خ�شائ�س المنتجات والعمليات المرتبطة  اللئحة الفنية ال�طنية: وثيقة معتَمدة وطنيًا، تحدِّ

بهـــا وطرق اإنتاجها، بمـــا في ذلك القواعد الإدارية �شارية المفعول والتي يجب اللتزام بها. وقد 
ع العالمات اأو المل�شقات  ت�شمل ب�شكل خا�ـــس الم�شطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات و�شْ

التي تنطبق على المنتجات اأو العمليات اأو طرق الإنتاج.
ق، تَثبَّت على المنتجات ِوْفقًا لمتطلبات هذه الالئحة؛  البط�قة: بطاقة البال�شتيك القابلة للتََّحقُّ

للدللة على مطابقة المنَتج لهذه الالئحة، ولها ال�شكل المحدد في الملحق )6(.
المختبر المعتَمد: مختبر الفح�س اأو الختبار اأو المعاَيرة الذي تم مْنُحه العتماد ِوْفق )الأيزو 

17025( من جهة اعتماد معتَرف بها في مجال اختبارات البال�شتيك القابلة للتََّحلُّل.
ق من اأن المنتجات  م�ْســـح ال�س�ق: الأن�شطة والتدابير التـــي تتخذها �شلطات م�ْشح ال�شوق، للتََّحقُّ

تلبـــي المتطلبات المن�شو�س عليها في اللوائـح الفنيـة الوطنيــــة والخليجيـة ذات ال�شـلـة، واأنهـا 
ل ت�شكل خطرًا على ال�شحة وال�شالمة والبيئة اأو اأيِّ جانب اآخر يتعلق بحماية الم�شلحة العامة.

تقرير الختب�ر: الوثيقة ال�شادرة من المختبر المعتَمد. 

ق مـــن اأن متطلبات  اإجـــراءات تق�يـــم المط�بقـــة: مجموعـــة الإجـــراءات التي تهدف اإلـــى التََّحقُّ

دة في اللوائح الفنية الوطنية اأو الموا�شفات القيا�شيـــة الوطنية قد تم ا�شتيفاوؤها. وت�شمل  محـــدَّ
نات، والختبـــار والتفتي�س والتقييم والت�شجيل  اإجـــراءات تقويم المطابقـــة، اإجراءات �شْحب العيِّ
والعتماد والإقرار، واإ�شدار ال�شهادات للمنتجات والِخْدمات، وكذلك اأية اإجراءات م�شتركة من 

ق من المطابقة. تلك الإجراءات بهدف �شمان التََّحقُّ
انع اأو الممثل الر�شمي اأو الم�شتورد اأو الموزع. الف�عل القت�س�دي: ال�شَّ

ل ت�شميمه اأو  �نـــع: اأيُّ �شخ�ـــس طبيعـــي اأو اعتباري يقوم بت�شنيـــع منَتج بال�شتيكي، اأو يـــوكِّ ال�سَّ
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ت�شنيعـــه اإلى �شخ�س طبيعي اأو اعتباري اآخر، ثـــم يقوم بت�شويقه تحت ا�شمه ال�شخ�شي اأو تحت 
العالمة التجارية الخا�شة به. 

عة من بال�شتيك البولي بروبلين والبولي اإيثلين. نَّ المنَتج: المنتجات البال�شتيكية الُم�شَ

البل�ستيـــك الق�بـــل للتََّحلُّل: البال�شتيك الذي يتحلَّل حيويًا، وينتج عن عملية تَحلُِّله الماء وثاني 

اأك�شيـــد الكربون والكتلة الحيويـــة )البيولوجية( وذلك بفعل الكائنات الحية الدقيقة التي ُتحِدث 
ه لظروف بيئية لينِتج اأجزاًء  �شِ ذلك ب�شكل طبيعي، اأو الذي يتحلَّل بعملية الأك�شدة وذلك عند تَعرُّ
متدنيـــة من الوزن الجزيئـــي )متفتتة(، ويمكن ت�شنيفه عن طريق المـــدة الزمنية التي يتعر�س 

فيها للتََّحلُّل وذلك ح�شب طريقة الختبار القيا�شية المالءمة.
الطـــراز: مجموعـــة من فـــروع المنَتج الواحد، بحيث تكـــون الختالفات فيما بينهـــا ل توؤثر على 

م�شتوى الأمان وعلـى المتطلبات الأخرى الخا�شة بالأداء.
اعتمـــ�د الطراز: اأحد اإجـــراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقت�شاه بمراجعة 

الت�شميـــم الفنـــي للمنَتج، والتاأكـــد من �شحته ثم الإقـــرار باأن الت�شميم الفنـــي للمنَتج م�شتوٍف 
لمتطلبات اللوائح الفنية الوطنية ذات العالقة.

ق من المطابقة ت�شتطيع  مة التي تم اعتمادها على اأنها جهة تَحقُّ الجهة المقب�لة: الجهة المتقدِّ

ـق من المطابقة. القيام بكافة اإجراءات التََّحقُّ
ال�ث�ئق الفنية: الوثائق الم�شار اإليها في الملحق )3(.

فية اأخرى مكتوبة اأو مطبوعة  بط�قة البي�ن: م�شتند اأو عالمة اأو ماركة اأو �شورة اأو اأية بيانات و�شْ

اأو مختومة اأو مو�شوعة على عبوة المنَتج اأو ترفق بها بطريقة غير قابلة لالإزالة.
اأ فيها المنَتج لبيعها كوحـــدة م�شتقلة �شواء بتغليفها كليًا اأو جزئيًا، وقد ت�شتمل  العبـــ�ة: مادة ُيعبَّ

علـــى وحدات اأو اأنواع من الأغلفة عند عْر�شها علـــى الم�شتهلك، اأو بح�شب الموا�شفات واللوائح 
الفنية المعتَمدة.

م�دة )2(

الهدف

تهدف هذه الالئحة اإىل تقنني وتنظيم ا�شترياد وت�شنيع وا�شتخدام املنتجات البال�شتيكية، 
من خالل حتديد املتطلبات البيئية اخلا�شة بها؛ بغية املحافظة على البيئة وال�شحة وال�شالمة 

يف خمتلف الأو�شاط، وت�شهيل اإجراءات م�ْشح ال�شوق. 
اأخرى ذات عالقة ب�شالمة  باأية لوائح فنية  اأحكام هذه الالئحة باللتزام  ول يخل تطبيق 

املنَتج املعِني. 
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م�دة )3(

نط�ق التطبيق 

 )1( امللحق  يف  اإليها  امل�شار  البال�شتيكية  املنتجات  كافة  على  الالئحة  هذه  اأحكام  ت�شري 
وامل�شتخَدمة غالبًا لفرتات ق�شرية ثم يتم التخل�س منها، ومبا يتوافق مع املوا�شفات القيا�شية 

املعتَمدة الواردة يف املحلق )2(.
وُي�شتثَنى من نطاق تطبيق اأحكام هذه الالئحة:

1- المنتجات البال�شتيكية الم�شتخَدمة في مجال ال�شناعات الطبية والغذائية.
هة لل�شوق الخارجي. 2- المنتجات البال�شتيكية المنَتجة محليًا والموجَّ

م�دة )4(

متطلب�ت الرتخي�ص

لتثبيت البط�قة على املنَتج

متنح اجلهة املخت�شة ترخي�شًا للفاعل القت�شادي لتثبيت البطاقة على املنَتج، متى توافرت 
املتطلبات الآتية:

1- تقديم طلب م�شتقل لكل منَتج من المنتجات الواردة في الملحق )1(.
د من ِقَبل الجهة  2- اإرفاق �شهادة �شجل تجاري �شارية المفعول تحتوي على ا�شم الن�شاط المحدَّ

المعنية لمزاولة ن�شاط الإنتاج اأو ال�شتيراد.
3- ا�شتيفاء متطلبات الالئحة، واإجراءات تقويم المطابقة الواردة في الملحق )3(.

ع. 4- اإرفاق �شهادة نظام الإدارة البيئية )اآيزو 14001( للُم�شنِّ
5- اإرفاق نموذج الإقرار بالمطابقة كما هو وارد في الملحق )4(.

6- اإرفاق تقارير الختبارات الفنية من مختبر معتَمد، ت�شمل كافة المعلومات الواردة في الملحق 
)5(، مع ن�شخة من �شهادة العتماد �شارية المفعول للمختبر.

7- اإرفـــاق الوثائق الفنية للمنَتج، وت�شمل و�شفًا عـــاًم للمنَتج، بالإ�شافة اإلى ر�شومات الت�شميم، 
ع. نِّ ع البطاقة، وا�شم الُم�شَ والتق�شيمات الجزئية، وموقع و�شْ

8- تقديم و�شف للمواد الأولية الم�شتخدمة في �شناعة المنَتج.
9- تقديـــم ما يثبت اأن الم�شافـــات اأو المواد الداخلة في عملية الإنتـــاج – للمنتجات المالم�شة 
لالأغذيـــة – اآمنة للغذاء )ل توؤثر على �شالمة الغذاء( ِوْفقـــًا للموا�شفات القيا�شية الوطنية 

ذات العالقة. 
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ع المحلي من جميع المنتجات البال�شتيكية  نِّ 10- تقديم بيانات اإح�شائية عن كميات اإنتاج الُم�شَ
لل�شنة ال�شابقة.

ق من  نات مماثلة للمنَتج تطلبها الجهـــة المخت�شة، للتََّحقُّ 11- توفيـــر اأية معلومات اأخـــرى اأو عيِّ
ا�شتيفاء المنَتج لمتطلبات الالئحة، وذلك على نفقة الفاعل القت�شادي.

م�دة )5(

ا�سرتاط�ت تثبيت البط�قة على املنَتج

يلتزم الفاعل القت�شادي بعد ح�شوله على ترخي�س بتثبيت البطاقة على املنَتج، بال�شروط 
التالية، وكما هو وارد يف امللحق )6(:

1- اأن يتراوح حجم البطاقة ما بين )10-15%( من الم�شاحة الكلية للجهة التي تو�شع بها.
2- اأن تكون الطباعة وا�شحة جدًا وت�شُعب اإزالتها.

دة في البطاقة. 3- اأن يتقيَّد بالألوان المحدَّ
4- األ يتداخل تثبيت البطاقة مع بقية ال�شور والعبارات الموجودة على المنَتج.

5- اأن يتـــم تثبيت البطاقة علـــى كل قطعة. ويجوز للجهة المخت�شة ال�شماح بتثبيت البطاقة على 
العبوة وذلك بمراعاة الأحجام بعد الح�شول على ترخي�س بذلك.

م�دة )6(

الرتخي�ص ل�سترياد اأو ت�سنيع املنتج�ت البل�ستيكية 

اأ- ُيحَظـــر على اأيِّ �شخ�س ا�شتيراد اأو ت�شنيع اأيٍّ من المنتجات البال�شتيكية دون الح�شول على 
ترخي�س بذلك من الجهة المخت�شة.

م طلب الترخي�س اإلى الجهة المخت�شة على الأنموذج المعد لذلك الغر�س، وتقوم الجهة  ب- يقدَّ
المخت�شة بدرا�شة طلب الترخي�س بعد ا�شتيفاء كافة الم�شتندات المطلوبة. وفي حالة عدم 
اكتمال هذه الم�شتندات، تخِطر الجهة المخت�شة طالب الترخي�س كتابيًا ب�شرورة موافاتها 
بالم�شتنـــدات خـــالل )5( اأيام عمل من تاريخ اإخطاره، وعلـــى طالب الترخي�س تقديم هذه 

الم�شتندات خالل المدة المذكورة واإل اعُتِبر الطلب ملغيًا.
ج- يجـــب على الجهـــة المخت�شة البت في الطلب خالل مدة ل تتجاوز )30( يوم عمل من تاريخ 
تقديـــم الطلـــب مرفقة بـــه الم�شتندات كاملة. وفي حالـــة رْف�س الطلب يجـــب اأن يكون قرار 

بًا. وُيعتَبر انق�شاء هذه المدة دون رد بمثابة رف�س �شمني للطلب. ْف�س م�شبَّ الرَّ
د- تكـــون مدة الترخي�س �شنة واحدة، ويجوز تجديده لمـــدد مماثلة بذات الإجراءات وال�شروط 
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�س له قبل �شهر على الأقل  م من المرخَّ المن�شو�س عليها في هذه المادة بناًء على طلب يقدَّ
من تاريخ انتهاء الترخي�س.

م�دة )7(

طلب احل�س�ل على عيِّن�ت من املنتج�ت

اجلهات  ِقَبل  من  طلِبها  حالة  يف  املنتجات  من  نات  عيِّ بتوفري  القت�شادي  الفاعل  يلتزم 
الرقابية و�شلطات م�ْشح ال�شوق. 

نات من ال�شوق املحلي ب�شكل ع�شوائي  ويجوز للجهات الرقابية و�شلطات م�ْشح ال�شوق �شْحب عيِّ
د من ا�شتيفاء املنَتج  اأو كلما دعت احلاجة لذلك؛ بغر�س اإجراء حتليل خمتربي للمطابقة للتاأكُّ

ملتطلبات هذه الالئحة واملوا�شفات ذات العالقة. 
يتحمل  الرتخي�س،  ملتطلبات  املنتجات  من  نات  العيِّ حتليل  نتائج  مطابقة  عدم  حالة  ويف 

الفاعل القت�شادي تكاليف الختبارات بالكامل.

م�دة )8(

م�سئ�لية الف�عل القت�س�دي

َقيُّد بالآتي: يجب على الفاعل القت�شادي التَّ
1- اللتزام بكافة الأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة ذات العالقة بالبيئة والأمن 

وال�شالمة.
2- تثبيت البطاقة على جميع المنتجات البال�شتيكية القابلة للتََّحلُّل الم�شتوفية لإجراءات تقويم 

المطابقة، وله في ذلك الإعالن عن ذلك في مختلف الو�شائل الإعالمية والتجارية.
3- التعـــاون مع الجهات الرقابيـــة و�شلطات م�ْشح ال�شوق وتقديم جميـــع الت�شهيالت والمعلومات 

التي تطلبها لتنفيذ المهام الموكلة لها..

م�دة )9(

بط�قة البي�ن

الالئحة  هذه  ملتطلبات  م�شتوفية  املنَتج  على  الإي�شاحية  البيان  بطاقة  تكون  اأن  يجب 
واملوا�شفات القيا�شية ذات العالقة، وت�شمل املعلومات الآتية:

ع اأو العالمة التجارية. نِّ 1- ا�شم الُم�شَ
2- بلد المن�شاأ.
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3- تاريخ الإنتاج )اليوم والتاريخ وال�شنة( و)الباركود(.
4- فترة ال�شالحية.
5- ظروف التخزين.

6- الغر�س من ال�شتخدام.
7- البطاقة التي ت�شير اإلى اأن "المنَتج قابل للتََّحلُّل".

8- رقم الترخي�س ال�شادر لإنتاج وت�شويق المنَتج.

م�دة )10(

اأحك�م ع�مة

اأ- يجـــوز اعتبـــار اللوائح الفنية لبلدان اأخرى معاِدلة للوائح الفنيـــة الوطنية اإذا تبيَّن اإنها تحقق 
اأهداف هذه الالئحة الفنية ب�شورة كافية.

ب- تخ�شع جميع م�شانع المنتجات البال�شتيكية في المملكة لعملية تقويم الأثر البيئي، ل�شمان 
دة في هذه الالئحة. ا�شتيفائها ل�شروط الترخي�س للمن�شاأة والمتطلبات المحدَّ

ج- ُيعتَبـــر الترخي�ـــس بتثبيت البطاقة علـــى المنَتـــج والترخي�س ل�شتيراد وت�شنيـــع المنتجات 
البال�شتيكيـــة القابلة للتََّحلُّل ملغيًا متى ما تم اإجراء اأية تغييرات جوهرية على المنَتج خالل 

فترة �شريان التراخي�س.
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املجل�ص الأعلى لل�سحة

 قرار  رقم )2( ل�سنة 2019

 ب�س�أن ت�سنيف امل�ؤ�س�س�ت ال�سحية

 وال�سرتاط�ت ال�سحية والفنية ومتطلب�ت ال�سلمة

ال�اجب ت�افره� يف من�س�آته� وجتهيزاته�

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية:

الأطباء  غري  مزاولة  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 
وال�شيادلة للمهن الطبية املعاونة،

وطب  الب�شري  الطــب  مهنة  مزاولة  ب�شاأن   1989 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
الأ�شنـان،

واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، ال�شيدلية، املعدَّ

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 
ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدَّ

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،
وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،
 وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة، ال�شادرة بالقرار رقم 

له بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009،املعدَّ
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1977 باملوا�شفات وال�شرتاطات والتجهيزات ال�شحية الواجب 

توافرها يف عيادات الأطباء اخلا�شة،
م�شت�شفى  واإدارة  باإن�شاء  الرتخي�س  اإجراءات  ب�شاأن  ل�شنة 1987  رقم )21(  القرار  وعلى 

خا�س،
وعلى القرار رقم )22( ل�شنة 1987 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة 

الواجب توافرها يف من�شاآت وجتهيزات امل�شت�شفيات اخلا�شة،
الطبية  والتجهيزات  واملوا�شفات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   1995 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 
الواجب توافرها للرتخي�س لالأطباء بفتح عيادات خا�شة طوال 24 �شاعة والعطالت الر�شمية، 
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ل بالقرار رقم )1( ل�شنة 2003، املعدَّ
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2001 ب�شاأن اإدارة املخلَّفات اخلطرة للرعاية ال�شحية،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2014 ب�شاأن تنظيم املراكز الطبية،
املوؤ�ش�شات  يف  الإ�شعاعية  التطبيقات  تنظيم  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )4( رقم  القرار  وعلى 

ال�شحية،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2015 ب�شاأن ت�شنيف امل�شت�شفيات اخلا�شة،

وعلى قائمة املهن الطبية املعاونة ال�شادرة بالقرار رقم )24( ل�شنة 2016،
وال�شرتاطات  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ت�شنيف  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )15( رقم  القرار  وعلى 

ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة الواجب توافرها يف من�شاآتها و جتهيزاتها،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة بجل�شته رقم )8(  بتاريخ    2016/8/18،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،

قـرر الآتي:

التعريف�ت

م�دة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار واملالحق املرافقة له، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين 
املبيَّنة قرين كل منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: 

المملكة: مملكة البحرين.

المجل�ص: المجل�س الأعلى لل�شحة. 

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية. 

�س لها من الهيئـــة لمزاولة وتقديم ِخْدمات  الم�ؤ�س�ســـة ال�سحيـــة اأو الم�ؤ�س�ســـة: كل من�شاأة ُمرخَّ

�شحيـــة تحـــت اإ�شراف ورقابـــة الهيئة، والتي ت�شمـــل دون ح�شر الم�شت�شفيـــات والمراكز الطبية 
والعيادات ومراكز ومحال ممار�شة المهن المعاونة والوحدات ال�شحية الأخرى.

الِخْدمـــ�ت ال�سحيـــة: الِخْدمات التي تقدمها الموؤ�ش�شـــة ال�شحية، وت�شمل دون ح�شر الِخْدمات 

المرتبطـــة بالمهـــن ال�شحية والمتعلقـــة بالرعاية ال�شحيـــة والفح�س والت�شخي�ـــس والعالج اأو 
التمري�ـــس اأو الِحْميـــة الغذائية اأو اإقامـــة المر�شـى اأو التاأهـيـــل، اأو توفـير الـِخْدمـــات الم�شاندة 
لهـــا من اإ�شعافات اأولية وفحو�شـات مختبريـة وفحو�شــــات اإ�شعاعيـة، اأو القـيام بـاأيِّ عمل يت�شل 

بالمهن الطبية اأو اأية مهن اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س.
�س واحد اأو  المركـــز الطبـــي: موؤ�ش�شـــة �شحية تحتوي علـــى عيادتين على الأقل �شواء فـــي تَخ�شُّ

�شات مختلفة، ح�شب ت�شنيـف المـركـز. ويجـوز اأن ُتجَرى بـه الجراحـات الب�شيطـة التـي ل  تخ�شُّ
تتطلب اإل تخديرًا مو�شعيًا اأو التهدئة الواعية فقط، ول ت�شمل خدمات التنويم الداخلي.
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مراكز ومح�ل المهن الطبية المع�ونة والمح�ل ال�سحية: موؤ�ش�شة �شحية يقت�شر الترخي�س 

دة بقائمـــة المهن الطبيـــة المعاونة ال�شادرة بقـــرار رئي�س مجل�س  بهـــا على اأحد المهـــن المحدَّ
الوزراء رقم )24( ل�شنة 2016، وتمار�س ال�شالحيات المنوطة بها بح�شب الت�شنيف الوارد في 

هذا القرار.  
ُثـها  ثة اأو محتمل َتـَلوُّ مخلَّفـــ�ت الرع�يـــة ال�سحية الخطـــرة: المخلَّفات التي تنتج من م�شادر ملوَّ

بالعوامـــل المعديـــة اأو الكيمياوية اأو الم�شعة، وت�شـــكل خطرًا على الفرد والمجتمـــع والبيئة اأثناء 
اإنتاجها اأو جمعها اأو تداولها اأو تخزينها اأو نقلها اأو التخل�س منها. 

ت�سنيف امل�ؤ�س�س�ت ال�سحية

م�دة )2(

اأوًل: الم�ست�سفي�ت:

اأ- ت�شنَّف الم�شت�شفيات اإلى الأنواع الآتية:
�شات الطبية  م ِخْدماتها ال�شحية في التخ�شُّ الم�ست�سفي�ت الع�مة: موؤ�ش�شة �شحية تقدِّ  -1

الأ�شا�شية، والتي تت�شمن على �شبيل الح�شر الجراحة العامة والباطنية واأمرا�س الأطفال 
�شات الفرعية المنبثقة عنها، وت�شمل خدمات تنويم  واأمرا�س الن�شاء والتوليد، والتخ�شُّ

المر�شى. 
اأحــد  فــي  ال�شحية  ِخْدماتها  م  تــقــدِّ �شحية  موؤ�ش�شة  �سة:  الُمتخ�سِّ الم�ست�سفي�ت   -2

�شات الفرعية المنبثقة  �شات الطبية الأ�شا�شية اأو في واحد اأو اأكثر من التخ�شُّ التخ�شُّ
عنها. 

الطبية  �شات  التخ�شُّ في  ِخْدماتها  م  تقدِّ �شحية  موؤ�ش�شة  التعليمية:  الم�ست�سفي�ت   -3

الأطفال  واأمرا�س  والباطنية  العامة  الجراحة  وت�شمل  الأقــل،  على  الأربعة  الأ�شا�شية 
اأو  ُمعتَمدة من موؤ�ش�شة جامعية  الن�شاء والتوليد، وتكون لديها برامج تعليمية  واأمرا�س 
المتياز،  اأطباء  تدريب  خاللها  من  يتم  دولــي،  اأو  اإقليمي  اأو  محلي  عاٍل  تعليم  مجل�س 

الأطباء المقيمين ومزاولي المهن ال�شحية الأخرى. 
الإقامة  اأو  التاأهيل  م خدمة  �ت: موؤ�ش�شة �شحية تقدِّ الت�أهيلية والَم�َسحَّ الم�ست�سفي�ت    -4

الطويلة اأو الرعاية التمري�شية فقط، اأو اأية ِخْدمات طبية معاِونة اأخرى.  
�س الجراحة  م ِخْدماتها في تخ�شُّ م�ست�سفي�ت جراحة الي�م ال�احد: موؤ�ش�شة �شحية تقدِّ  -5

�شات الفرعية المنبثقة عنها وذلك للجراحات التي ل تحتاج متابعة  فقط، اأو في التخ�شُّ
لأكثر من 24 �شاعة.

ب- ت�شنَّف الم�شت�شفيات اإلى الفئات الآتية:
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1- فئة )اأ(: تحتوى على اأكثر من 100 �شرير.
 2- فئة )ب(: تحتوى على عدد من 50 اإلى 100 �شرير.

 3- فئة )ج(: تحتوى على اأقل من 50 �شريرًا. 
ث�ني�ً: المراكز الطبية:

ت�شنَّف املراكز الطبية اإىل الأنواع الآتية:
ة لتقديم ِخْدمات الطب العام فقط. 1- المركز الطبي الع�م )َب�َسِري(: موؤ�ش�شة �شحية ُمعدَّ

ة لتقديم ِخْدمات �شحيـــة في مجال طب الفم  2- مركـــز طـــب اأ�سنـــ�ن ع�م: موؤ�ش�شة �شحيـــة ُمعدَّ

والأ�شنان العام. 
ة لتقديم الِخْدمـــات ال�شحية في اأكثر من  �ســـ�ت: موؤ�ش�شة �شحية ُمعدَّ د التخ�سُّ 3- مركـــز متعـــدِّ

�شات  �شـــات الطب الب�شري وطب الأ�شنان بمـــا ل يقل عن ثالثة تخ�شُّ فـــرع من فروع تخ�شُّ
مختلفة.

ة لتقديـــم الخدمات  �ســـي )َب�َسِري/اأ�سنـــ�ن(: موؤ�ش�شـــة �شحيـــة ُمعدَّ 4- المركـــز الطبـــي التخ�سُّ

�س دقيق.   �س فرعي اأو تخ�شُّ ال�شحية في تخ�شُّ
ة ل�شتقبال المر�شى  5- مركـــز طبـــي يعمل على مدى 24 �س�عة في اليـــ�م: موؤ�ش�شة �شحية ُمعدَّ

والك�شـــف عليهم وعالجهم، ويعمل على مدى 24 �شاعة في اليوم، على اأن يعمل بالمركز في 
كل نوبة طبيب على الأقل ِوْفقًا لل�شوابط وال�شتراطات الواردة بهذا القرار. 

ث�لث�ً: العي�دات:  

ت�شنَّف العيادات اإىل الأنواع الآتية:
�ـــس من الهيئة،  �س لطبيـــب واحد فقط مرخَّ 1- عيـــ�دة الطـــب الب�ســـري: موؤ�ش�شـــة �شحية ترخَّ

لمزاولـــة المهنة لتقديم الرعاية ال�شحيـــة والِخْدمات ال�شت�شارية الطبية والعالجية العامة 
�شة، وذلك داخل المملكة ِوْفقًا لل�شروط والأحكام التي تتطلبها الهيئة.  اأو المتخ�شِّ

�شة في مجال طب الفم  2- عي�دة طب الفم والأ�سن�ن: موؤ�ش�شة �شحية ت�شمل العيادات المتخ�شِّ

�س من الهيئـــة، لتقديم ِخْدمات �شحة  �س لطبيـــب اأ�شنان واحد فقط، مرخَّ والأ�شنـــان ترخَّ
�شة داخـــل المملكة ِوْفقًا لل�شروط والأحكام التي تتطلبها  الفـــم والأ�شنان العامة اأو المتخ�شِّ

الهيئة. 
3- عيـــ�دة تعمـــل علـــى مدى )24( �س�عة في الي�م: موؤ�ش�شة �شحية  تعمل على مدى )24( �شاعة 

�س له بفْتح العيادة  في اليوم بما في ذلك اأيام العطالت الر�شمية، وُي�شتَرط اأن يكون المرخَّ
طبيبًا ا�شت�شاريًا على الأقل، على اأْن يعمل معه في العيادة في كل نوبة طبيب ِوْفقًا لل�شوابط 

وال�شتراطات الواردة بهذا القرار.
رابع�ً: مراكز ومحال المهن الطبية المعاِونة والمحال ال�شحية:
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ت�شنَّف مراكز وحمال املهن الطبية املعاِونة واملحال ال�شحية اإىل الأنواع الآتية:
1- مركـــز الطـــب البديـــل: موؤ�ش�شة �شحيـــة ُتماَر�س فيهـــا اأنظمة �شحية للعالج مـــن الأمرا�س، 

والمحافظـــة على ال�شحة ورعايتها ووقايتها بممار�شة اأ�شاليب وو�شائل، وا�شتخدام منتجات 
متنوعـــة، �شواء كانـــت نباتية اأو حيوانية اأو معدنية اأو مجمـــوع ذلك، مما ل يدخل في مفهوم 
العـــالج الحديث بالعقاقيـــر والأ�شعة والجراحـــة، ول تندرج �شمن نظـــام الرعاية ال�شحية 

للممار�شة الطبية الحديثة. 
2- مركز العلج الطبيعي: موؤ�ش�شة �شحية يتم اإعدادها وتجهيزها ُبْغية تقديم ِخْدمات المعالجة 

والتاأهيل لالأفراد با�شتخدام الو�شائل الوقائية والتقويمية والعالجية المعتَمدة. 
�س لها بتوفير الِخْدمات التمري�شية  3- مركز الرع�ية المتنقلة/المنزلية: موؤ�ش�شة �شحية ُمرخَّ

م لالأفراد  ح بهـــا من الهيئة وتقـــدَّ والرعايـــة  التاأهيليـــة اأو اأيـــة ِخْدمات طبيـــة معاِونة م�شرَّ
بالمنزل. 

4- مركز َتخ�ُطب و�سمعي�ت : موؤ�ش�شة �شحية تتولى تقييم وعالج وتاأهيل المر�شى الذين يعانون 

من م�شاكل واإعاقات في ال�شمع اأو النطق والتخاطب وكل ما يتعلق بذلك.
5- مركـــز تغذيـــة: موؤ�ش�شـــة �شحية يتم اإعدادهـــا وتجهيزها ُبْغية تقديـــم الن�شائح والإر�شادات 

الغذائية للفرد والمجتمع؛ بغر�س الوقاية والعالج من الأمرا�س. 
م ِخْدمات المعالجة  6- مركـــز العـــلج النف�سي اأو ال�سل�كي  اأو الجتم�عـــي: موؤ�ش�شة �شحية تقدِّ

النف�شيـــة والم�شورة الزواجية و�شلوكيات الأطفال، وغيرها من ِخْدمات الإر�شاد في النواحي 
ال�شلوكية والجتماعية. 

7- محـــل ب�سريـــ�ت: موؤ�ش�شة �شحية يتـــم فيها قيا�س واإعداد وبيع العد�شـــات الطبية والعد�شات 

حة لالإب�شار.   الال�شقة الم�شحِّ
�شة في تقديم ِخْدمات تعزيز ال�شحة المتعلقة  8- مركز تعزيز ال�سحة: موؤ�ش�شة �شحية متخ�شِّ

بالوقاية من الأمرا�س والتوعية وتثقيف الأ�شرة والأمومة والطفولة والمراهقين وكبار ال�شن 
وذوي الإعاقة.

9- مركز اأطراف �سن�عية: موؤ�ش�شة �شحية يتم فيها اإعداد وتركيب الأطراف ال�شناعية والأجزاء 

التعوي�شيـــة الالزمـــة لتعوي�س عجز اأو نق�س فـــي الأطراف الطبيعية الب�شريـــة المفقودة اأو 
الم�شوهة؛ لم�شاعدة المعاقين وذوي الإعاقة على القيام بالأعمال اليومية المعتادة ومحاولة 

اإعادة تاأهيلهم لالعتماد على اأنف�شهم. 
10- مركز علج ت�أهيلي: موؤ�ش�شة �شحية تقوم على تقديم ِخْدمات التاأهيل اأو الرعاية التمري�شية 

ح بها من الهيئة. ول يتم التنويم بها لفترة تزيد على  فقط، اأو اأية ِخْدمات طبية معاونة م�شرَّ
24 �شاعة. 
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ة لإجـــراء واحد اأو اأكثر من الفحو�شـــات الإ�شعاعية بما  11- مركـــز اأ�سعـــة: موؤ�ش�شـــة �شحية ُمعدَّ

نـــة، وكذلك ا�شتخدام الموجات  فـــي ذلك الفحو�شـــات التي تتطلب ا�شتخدام مواد طبية ملوَّ
فـــوق ال�شوتية والرنين المغناطي�شي والنظائـــر الم�شعة، وغيرها من الفحو�شات الإ�شعاعية 

الطبية. 
ة لإجراء واحد اأو اأكثر من البحوث والتحاليل المختبرية على  12- المختبر: موؤ�ش�شة �شحية ُمعدَّ

المراجعيـــن، اأو �شوائل الج�شـــم، اأو اأن�شجته، اأو اإفرازاته، اأو ا�شتخـــدام حيوانات التجارب، 
بهـــدف ت�شخي�س المر�س اأو ا�شتبعـــاد الإ�شابة به، اأو لتقرير الحالـــة ال�شحية للمراجعين، 

وتق�شم المختبرات من حيث طبيعة عملها اإلى الأنواع  الأربعة الآتية:
الب�شيطة  والتحاليل  المختبرية  البحوث  باإجراء  اأولية: موؤ�ش�شة �شحية تقوم  اأ( مختبرات 

�س في علم الأمرا�س بها. للمراجعين، ول تتطلب وجود متخ�شِّ
لين  ب( مختبرات ع�مة: موؤ�ش�شة �شحية تقوم باإجراء البحوث المختبرية للمراجعين المحوَّ

وي�شمل  الأخرى،  ال�شحية  الموؤ�ش�شات  في  الأطباء  من  اإليها  المر�شلة  نات  العيِّ اأو  اإليها 
مثل  المختبرية  والتحاليل  البحوث  �شات  تخ�شُّ مختلف  المختبرات  هذه  عمل  مجال 
ومكوناته  الــدم  وتحاليل  الطبيعية  والخوا�س  الحيوية  والكيمياء  الجرثومية  البحوث 

�س في علم الأمرا�س يعمل بها.   والباثولوجية وغيرها، ويتطلب وجود طبيب متخ�شِّ
للمراجعين  المختبرية  التحاليل  باإجراء  تقوم  �شحية  موؤ�ش�شة  �سية:  تخ�سُّ مختبرات  ج( 

ال�شحية  الموؤ�ش�شات  في  الأطباء  من  اإليها  المر�َشلة  نات  العيِّ على  اأو  اإليها  لين  المحوَّ
�شات البحوث والتحاليل  �س واحد من تخ�شُّ الأخرى. وينح�شر مجال عملها في تخ�شُّ

�س في علم الأمرا�س يعمل بها.   المختبرية، ويتطلب وجود طبيب متخ�شِّ
نة بعد ذلك  د( وحدة �سْحب الدم: موؤ�ش�شة �شحية تقوم بِخْدمات �شْحب الدم فقط ونقل العيِّ

اإلى المختبر الأ�شا�شي. 
13- وحـــدة �سحية: موؤ�ش�شات �شحيـــة ُتن�شاأ في المدار�س والهيئات وال�شركات والجهات لتقديم 

لية وغيرها من  ِخْدمـــات تعزيز ال�شحـــة والتغذية والِخْدمـــات التمري�شية والإ�شعافـــات الأوَّ
الِخْدمات التي ل تتطلب وجود طبيب بها. 

14- معمل الأ�سن�ن: موؤ�ش�شة �شحية تقوم بالإجراءات المعملية الخا�شة بالتركيبات ال�شناعية 

الثابتـــة والمتحركة وتلبي�شـــات الأ�شنان واأجهـــزة تقويم الأ�شنان المطلوبـــة للمر�شى ح�شب 
يُّو �شناعة الأ�شنان.  موا�شفات طبيب الأ�شنان المعاِلج ويعمل فيها فنِّ

15- مركـــز الخدمـــة ال�سحيـــة عـــن ُبعـــد: موؤ�ش�شـــة �شحية تقـــوم بتقدم الخدمـــة ال�شحية عن 

ُبعـــد طبقًا لال�شتراطـــات والمعايير التي ت�شعها الهيئة وبعـــد الترخي�س منها، وله في ذلك 
ين في مجال ال�شت�شارة. ال�شتعانة بالأطباء المخت�شِّ
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التجهيزات الإدارية

م�دة )3(

ُي�شرَتط يف امل�شت�شفيات واملراكز الطبية توافر التجهيزات الإدارية الآتية:
وجود لئحة داخلية تبين دور وم�شئوليات طاقم القيادة الم�شئول عن عمليات الإدارة الالزمة  اأ- 

للموؤ�ش�شة، على اأن تت�شمن الآتي:
1- بيانًا وا�شحًا لر�شالة الموؤ�ش�شة معتَمدًا من مجل�س الإدارة.

مة، وال�شيا�شات المرجعية لكافة الِخْدمات. 2- نطاق الِخْدمات والممار�شات المقدَّ
وت�شل�شل  يات  الم�شمَّ تحديد  مع  للم�شئوليات،  تنظيمي  ط  مخطَّ خالل  من  اإداري  3- هيكل 

ال�شلطات والم�شئوليات المنوطة بالقائمين على القيادة، على اأن يت�شمن الآتي:
     اأ( المدير الإداري الم�شئول عن جميع الأعمال الإدارية فيها. 

     ب( المدير الطبي ويتولى الإ�شراف على الطواقم الطبية والتمري�شية والفنية.
     ج( روؤ�شاء الطواقم الطبية والتمري�شية والفنية.

     د( روؤ�شاء الأق�شام الم�شئولين عن اإدارة مختلف اأق�شام الموؤ�ش�شة.
ُي�شتَرط في المدير الإداري للموؤ�ش�شة الآتي: ب- 

1- اأن يكون حا�شاًل على موؤهل في اإحدى المهن ال�شحية اأو اإدارة  الرعاية ال�شحية اأو اإدارة 
الم�شت�شفيات اأو اإدارة الأعمال، واأل تقل درجة الموؤهل عن بكالوريو�س.

غًا تامًا لإدارة الموؤ�ش�شة. غًا تَفرُّ 2- اأن يكون متفرِّ
يجـــوز للمدير الإداري للموؤ�ش�شة تفوي�س واحـــد اأو اأكثر من الُمدراء الم�شئولين عن الطواقم  ج- 
الطبية اأو الإدارية في بع�س مهامه، كل ح�شب تخ�ش�شه، اأو تكليف اأيٍّ منهم بالحلول محله 

ر قيامه بمهامه لأيِّ �شبب.  اأثناء غيابه في مهمة ر�شمية اأو اإجازة اأو لتعذُّ
يجـــوز في حالة وجود فرع للموؤ�ش�شة اأن يتولى المديـــر الإداري للمركز الرئي�شي مهام مدير  د- 

الفرع اأثناء غيابه في مهمة ر�شمية اأو اإجازة �شنوية اأو اأية اإجازات اأخرى.
تت�شمن م�شئوليات المدير الإداري المهام الآتية: هـ- 

1- اإدارة الموؤ�ش�شة ال�شحية وت�شريف �شئونها والإ�شراف على �شير العمل الإداري بها، بما 
يكفل تحقيق اأغرا�س اإن�شائها بكفاءة عالية، ول�شمان جودة الِخْدمات ال�شحية.  

2-  و�شع ال�شيا�شات الداخلية والعمليات والإجراءات الخا�شة بالموؤ�ش�شة. 
3-  �شمان توفير العدد الكافي من الموظفين والموارد بالموؤ�ش�شة. 

بين تدريبًا كافيًا للتعامل مع احتياجات المر�شى. 4-  �شمان تعيين موظفين مدرَّ
5-  �شمان عمل جميع الموظفين بالموؤ�ش�شة داخل نطاق مهنتهم وحدود �شالحياتهم. 
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ق من توافر الموؤهالت وال�شتراطات لدى كافة الطواقم الطبية والفنية والتمري�شية  6-  التََّحقُّ
العاملة بالموؤ�ش�شة. 

الفح�س  باأعمال  القيام  من  عنها  �شين  المفوَّ اأو  ين  المخت�شِّ الهيئة  موظفي  7- تمكين 
ق من تنفيذ اأحكام القوانين ذات ال�شلة.  والتقييم والتفتي�س للتََّحقُّ

8- اإخطار الهيئة بتوقُّف الموؤ�ش�شة ال�شحية عن مزاولة وتقديم ِخْدماتها ال�شحية اأو عن اأيِّ 
مت للهيئة من اأجل الح�شول على الترخي�س اأو تجديده  تغيير يطراأ على البيانات التي ُقدِّ

دة قانونًا.  خالل المدة المحدَّ
و-  يتولـــى الإ�شـــراف علـــى الطاقم الطبي والفني فـــي الم�شت�شفى مدير طبـــي ل تقل درجته عن 
�شة  ا�شت�شـــاري، وفي حالة عدم وجود طبيب بدرجة ا�شت�شاري في المراكز الطبية المتخ�شِّ
يجـــوز اأن يكون المدير الطبي بدرجة اأخ�شائي، �شريطة األ تقل مدة خبرته عن خم�س )5( 
�شنـــوات. اأما في مراكز الطب العام )الب�شري( وطـــب الأ�شنان العام يجوز اأن يكون المدير 
الطبي طبيبًا ب�شريًا اأو طبيب اأ�شنان عام، �شريطة األ تقل مدة خبرته عن ع�شر)10( �شنوات.

غًا لإدارة الموؤ�ش�شة، ويجوز له العمل ب�شكل جزئي في عيادة  ز- يجب اأن يكون المدير الطبي متفرِّ
اأخـــرى واحدة فقط بواقع يوم واحد فـــي الأ�شبوع، اأو اإجراء عمليات فـــي اأحد الم�شت�شفيات 
بالإ�شافة اإلى عمله، وذلك بعد موافقة اإدارة الموؤ�ش�شة التي يعمل لديها، ويجب تعيين نائب 

له بذات درجته يقوم مقامه في حالة غيابه اأو قيام مانع لديه.  
ح- ُي�شتـــَرط فـــي المديـــر الطبـــي اأن يكون مقيمـــًا ب�شفة دائمة فـــي المملكة طوال فتـــرة اإدارته 
للموؤ�ش�شـــة ال�شحيـــة، واأن َي�شُهل الت�شال به خارج اأوقات العمل والتي ل يكون فيها متواجدًا 
بالم�شت�شفى اأو في حالة وجود من ينوب عنه في غير اأوقات العمل الر�شمية اأو في حالة قيام 
مانع لديه لأيِّ �شبب من الأ�شباب، واأن يتم الإعالن عن ا�شم المدير الطبي ومن ينوب عنه، 

وطرق الت�شال بهما، وذلك في مكان وا�شح لجميع طاقم العمل بالم�شت�شفى.
ط-  تت�شمن م�شئوليات المدير الطبي المهام الآتية:

والفنية  الطبية  الطواقم  كافة  من  مة  المقدَّ ال�شحية  الرعاية  تنظيم  على  1- الإ�شراف 
والتمري�شية العاملة بالموؤ�ش�شة، والعمل على تطويرها والتاأكد من التزام هوؤلء بالقوانين 

وال�شتراطات المهنية واأخالقيات المهنة المتبعة في المملكة.
2- �شمان التزام كافة الطواقم الطبية والفنية والتمري�شية العاملين بالموؤ�ش�شة بال�شيا�شات 

والإجراءات المعتمدة بها. 
3- �شمان التزام كافة الطواقم الطبية والفنية والتمري�شية العاملة بالموؤ�ش�شة بالممار�شات 

المهنية ح�شب الأ�شول المهنية ال�شليمة والداأب على تطويرها با�شتمرار.
4- متابعة وتقييم اأداء كافة الطواقم الطبية والفنية والتمري�شية العاملة بالموؤ�ش�شة.
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5- و�شع برامج التدريب المهني الم�شتمر بالموؤ�ش�شة.
6- �شمان التزام كافة الطواقم الطبية والفنية والتمري�شية العاملة بالموؤ�ش�شة في ممار�شة 

المهنة بحدود الترخي�س الممنوح لهم.
7- يكون المدير الطبي م�شئوًل عن اأيِّ تق�شير اأو خلل في تقديم الرعاية الطبية بالموؤ�ش�شة.

8- اإبالغ الهيئة عن الحوادث التي قد تحدث في الموؤ�ش�شة ح�شب المعايير المعمول بها.
9- تمثيل الموؤ�ش�شة ال�شحية التابع لها اأمام الهيئة وتزويدها بالملفات وال�شجالت والدفاتر 
والم�شتندات والبيانات والمعلومات ال�شحية عند الطلب، وذلك خالل المدة المنا�شبة 

دها الهيئة.  التي تحدِّ
يجوز اأن يتولى المدير الطبي مهام المدير الإداري في المراكز الطبية. ي- 

م�دة )4(

يجب اأن تكون لدى مراكز وحمال املهن الطبية املعاِونة التجهيزات الإدارية الآتية:
1- بيان وا�شح لر�شالة الموؤ�ش�شة.

مة منها. 2- نطاق الخدمات والممار�شات المقدَّ
ـــط تنظيمي للم�شئوليـــات، مع تحديد الم�شميـــات وت�شل�شل  3- الهيـــكل الإداري مـــن خالل مخطَّ

ال�شلطات والم�شئوليات المناطة بالقائمين على القيادة، والذي ي�شتمل على الآتي:
اأ( المدير الإداري للموؤ�ش�شة الم�شئول عن جميع الأعمال الإدارية فيها. 

ب( المدير الفني والذي يتولى الإدارة الفنية للموؤ�ش�شة.
ويجوز اأن يكون املدير الفني هو ذاته املدير الإداري للمركز اأو املحل.   

م�دة )5(

�شة والتعليمية كحد اأدنى الأق�شام الآتية: يجب اأن تتوافر بامل�شت�شفيات العامة واملتخ�شِّ
1- ق�شم الطوارىء. 

2- العيادات الخارجية. 
3- ق�شم المختبر/ وحدة �شْحب الدم )في حالة التعاقد مع مختبر خارجي(.

4- ق�شم الأ�شعة.
5-  �شيدلية داخلية. 

6- جناح العمليات للم�شت�شفيات التي توجد بها خدمات جراحية.
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7- اأجنحة الإقامة.
8- ق�شم العناية الق�شوى/ وحدة العتماد العالية.  

9- غرفة العْزل.
10- الخدمات الإدارية بما فيهـــا ال�شجالت الطبية ومكاتب الإدارة وال�شتقبال. وُت�شتثَنى بع�س 
مة بها، وذلك  الم�شت�شفيات من بع�س هذه الخدمات بح�شب نطاق الخدمات الإدارية المقدَّ

بناًء على تقييم الهيئة.

م�دة )6(

يجوز لل�شركات اأو الهيئات اأو املوؤ�ش�شات اأيًا كان الغر�س من تاأ�شي�شها اإن�شاء موؤ�ش�شة �شحية 
خا�شة بها، مبا يف ذلك عيادة �شحية بغر�س رعاية اأو عالج اأو تاأهيل املنت�شبني والعاملني لديها.
�س له بدرجة ا�شت�شاري اأو اأخ�شائي يف اأحد   يقت�شر الرتخي�س باإن�شاء العيادات على املرخَّ
فروع الطب الب�شري، اأو طبيب ب�شري عام ل تقل خربته عن ع�شر )10( �شنوات، اأو طبيب اأ�شنان 

ل تقل خربته عن خم�س )5( �شنوات.
 ويف حالة عِمل الطبيب يف جهة حكومية، يجب اإثبات عدم املمانعة من جهة عمله مبمار�شة 

املهنة بعد الدوام الر�شمي يف عيادته اخلا�شة.

ال�سرتاط�ت ال�سحية والفنية ومتطلب�ت ال�سلمة

ال�اجب ت�افره� يف من�س�آت وجتهيزات امل�ؤ�س�س�ت ال�سحية

م�دة )7( 

يجب اأن تتوافر يف املوؤ�ش�شات ال�شحية، ال�شرتاطات ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة 
الواجب توافرها يف من�شاآتها وجتهيزاتها ال�شادرة عن الهيئة يف هذا ال�شاأن، وامل�شار اإليها يف 

املالحق املرافقة لهذا القرار، واملن�شورة على موقع الهيئة.

م�دة )8(

وامل�شاندة  الطبية  اخلدمات  لتوفري  اأخرى  جهة  مع  التعاقد  ال�شحية  للموؤ�ش�شات  يجوز 
املخلَّفات  من  التخل�س  الأ�شعة،  املخترب،  امل�شرحة،  الدم،  بنك  النظافة،  املطبخ،  )املغ�شلة، 
الطبية( اأو اأية ِخْدمات اأخرى ح�شبما تراه الهيئة، وذلك يف حالة عدم توافرها �شمن ِخْدمات 
املوؤ�ش�شة، وعلى طالب الرتخي�س تقدمي ما يفيد التعاقد مع جهة للقيام باخلدمة حال احتياجها. 
ل بالرتخي�س ال�شادر باإن�شاء واإدارة املوؤ�ش�شة، املن�شاآت والأق�شام والوحدات   يجب اأن ت�شجَّ
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التي مت الرتخي�س بت�شغيلها باملوؤ�ش�شة، ول ُي�شمح بت�شغيل غريها دون موافقة م�شبقة من الهيئة 
واإ�شافتها اإىل الرتخي�س. 

م�دة )9(

 ل يجوز اإقامة اأعمال ت�شييد اأو بناء، اأو اإ�شافة اأيِّ جزء اإىل مباين ومن�شاآت املوؤ�ش�شة ال�شحية 
اأو يف ترتيبها  ْعِلية،  التَّ اأو  بالتو�شعة  اأيِّ تعديل فيها  اإجراء  اأو  اأيِّ ق�شم منها،  اأو هدم  اأو هدمها 

الداخلي اإل بعد احل�شول على ت�شريح من الهيئة. 

امل�دة )10(

توفيق  القرار،  بهذا  العمل  وقت  الهيئة  ِقَبل  من  لها  �س  املرخَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات  على   
اأو�شاعها مبا يتفق واأحكامه خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل به. 

م�دة )11(

وال�شرتاطات  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ت�شنيف  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )15( رقم  القرار  ُيلغى 
كل  ُيلغى  كما  من�شاآتها وجتهيزاتها،  توافرها يف  الواجب  ال�شالمة  ومتطلبات  والفنية  ال�شحية 

حكم يتعار�س مع اأحكام هذا القرار. 

م�دة )12(

على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية تنفيذ اأحكام هذا 
القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.     

 رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�سحة

الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ : 11جمادى الأولى 1440هـ
الـمــــوافــــــــق: 17 يــنـــــــايــــــــــــر 2019م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )4( ل�سنة 2019

 ب�س�أن اإلغ�ء ترخي�ص

�سركة ا�ستثم�ر- الفئة 2لـ)اإن�سرتات� ك�بيت�ل �ص.م.ب.م( 

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الطالع  بعد 

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته، 
وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن اخِلْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين 

املركزي وتعديالتها،
وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر الآتي:

م�دة )1(

ُيلغى ترخي�س �شركة ا�شتثمار- الفئة 2 لـ)اإن�شرتاتا كابيتال �س.م.ب.م(، املمنوح بتاريخ 15 
ل حتت ال�شجل التجاري رقم 63768-1. يناير2007، وامل�شجَّ

م�دة )2(

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

حم�فظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الأولى 1440هـ 
الـمـــــوافــــــق: 16 يــنـــــــايـــــــــــــــر 2019م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )7( ل�سنة 2019

ب�س�أن مْنح ترخي�ص لـبنك )اإِلـى(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الطالع  بعد 

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن اخِلْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين 

املركزي وتعديالتها، 
وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:

م�دة )1(

مينح  بنك )اإِلـى( ترخي�س بنك جتزئة تقليدي - فرع. 

م�دة )2(

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

حم�فظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الأولى 1440هـ
الـمـــــوافـــــق: 20  يــنــــــايـــــــــــــر  2019م
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قرار ا�ستغن�ء

 قرار رقم )1- غ( ل�سنة 2019 ب�ل�ستغن�ء عن العق�ر امل�ستملَك

ب�لقرار )242( ل�سنة 2012 وامل�سجل ب�ملقدمة رقم 2012/11500

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 
قررت  قد  العامة،  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن  ل�شنة 2009  رقم )39(  القانون  مبوجب 
ال�شادة/ جعفر  ملك  ب�شاأن  ال�شادر  ل�شنة 2012  رقم )242(  ال�شتمالك  قرار  ال�شتغناء عن 
رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة،  من  احلورة  يف  الكائن  و�شركاه،  ح�شني  عبداحل�شني  ح�شن 
لأعمال  لزومه  لعدم  وذلك  الإ�شكاين،  احلورة  م�شروع  اأجل  من  كان   والذي    ،2012/11500

املنفعة العامة. 
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه ُيعترَب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الت�شال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة 

الذهب باملنامة لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغ�ل و�سئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين

ع�س�م بن عبداهلل خلف
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وزارة ال�سن�عة والتج�رة وال�سي�حة

اإعلن�ت مركز امل�ستثمرين    

اإعلن رقم )61( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص ال�احد

 

نزار  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عقيل محمود رئي�س )مكتب محترف(، نيابة عن ال�شركاء في �شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم 
)المن�شوري للعقارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 96132-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ محمد اإ�شماعيل محمد المن�شوري وذلك 
وبراأ�شمال  بال�شركة،  المن�شوري عن كامل ح�ش�شه  اأحمد  اإ�شماعيل محمد  ال�شيد/  الثاني  ال�شريك  تنازل  بعد 

مقداره 10،000 (ع�شرة اآلف( دينار بحريني،.

اإعلن رقم )62( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�س�من

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ زهرة 
�شلمان عبداهلل طريف، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جوهرة الق�شر للمالب�س الجاهزة(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 28171 ، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها الى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 
لكل من: جعفر عبدعلي عبدالهادي مح�شن،  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  مقداره 20،000 )ع�شرون 

وزينب اإ�شماعيل غلوم ح�شين محمد، وجميلة جواد اأحمد ر�شدان، ومحمود اأحمد من�شور محمد المجيبل.

اإعلن رقم )63( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي محمد 
عبداهلل محمد علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأرماني لل�شحن والتخلي�س(، الم�شجلة بموجب 
�شركة ذات م�شئولية محدودة،  اإلى  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تتغيير  القيد رقم 56400، طالبًا 

وت�شبح مملوكة لكل من: زهراء محمد اإبراهيم اأحمد فردان الحداد، ومدينة اأحمد اإبراهيم �شعبان.
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اإعلن رقم )64( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل �سركة ال�سخ�ص ال�احد

اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

 

�شفيق  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
المعامالت  لتخلي�س  جادابور  )�شاه  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اأبوكالم،  دي  اإيم  الإ�شالم 
�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 123192، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة، ا�شمها التجاري )�شركة �شاه جادا بور لتخلي�س المعامالت ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 

500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شفيق الإ�شالم اإيم دي اأبوكالم، و�شالح الدين �شفيق.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعلن رقم )65( ل�سنة 2019

�س�أن حت�يل �سركة ال�سخ�ص ال�احد

اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شاك محمد 
عبدالعليم، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )خدمات نجوم اأف�شانا �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 116547، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، ا�شمها التجاري 
 )�شركة خدمات نجوم اأف�شانا ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:
 Abdul Azizو ،Shak Mohammad Abdul Alim Md Abul Hossainو ،Nousar Ali Thangal Kizhakiniyakath

.Nasser Hamed Al Kulaibi

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
لالعترا�س خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن رقم )66( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل �سركة ال�سخ�ص ال�احد

اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة 

عتيق  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الباري اأ�شبار الدين، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )عتيق الباري للديكور �س.�س.و(، الم�شجلة 
�شركة ذات م�شئولية  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 127180-1، طالبًا  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  عتيق الباري اأ�شبار 

الدين، ومينارا اأختر عتيق الباري �شبور.
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اإعلن رقم )67( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيخة ح�شة اإبراهيم 
عبداهلل خالد اآل خليفة، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )هول�شتك هلث اأند كوركتف ترينق(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 97836، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
 مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيخة ح�شة اإبراهيم عبداهلل خالد اآل خليفة،

.Vicky Lee Andrewsو
اإعلن رقم )68( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

اإىل م�ؤ�س�سة فردية

 

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 )�شبورت برو بروكريج ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  
88364، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ �شعد 

عبدالرحمن عبداهلل ال�شمالن.

اإعلن رقم )69( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل فروع من م�ؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ص ال�احد

 
ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
الم�شجلة بموجب  النورين(،  ا�شم )اأزياء  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأفتاب غالم ح�شين عبدالر�شيد، مالك 
القيد رقم 48445، طالبًا تحويل فروع الموؤ�ش�شة اأرقام: 4، 6، 14، 15، اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 2،000  )األفين( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شركة الم�شماة )نورين اإنف�شتمنت�س اإنك(.

اإعلن رقم )70( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

ال�شيد/ حميد  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
اأو�شنز  وفايف  واللعب  الألعاب  لتجارة  ا�شم )توي لند  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شهاب، مالك  �شلمان  علي 
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وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،127117 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الإداريــة(،  لال�شت�شارات 
وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )ثمانون   80،000 مقداره  وبراأ�شمال  م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها 

مملوكة لكل من: حميد علي �شلمان �شهاب، وعبا�س علي �شلمان �شهاب.

اإعلن رقم )71( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل �سركة ال�سخ�ص ال�احد

اإىل م�ؤ�س�سة فردية

ال�شيد/ محمد  اإليه  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
اأحمد محمد علي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ريما�س للعطور واأدوات التجميل �س.�س.و(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 121712، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، 

وتكون مملوكة للمالك نف�شه، وتكليف ال�شيد/ محمود عبدالمعز علي بدوي القيام باإجراءات التحويل.

اإعلن رقم )72( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل �سركة ت�س�من

اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

اإليه اأ�شحاب �شركة   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
طالبين   ،84521 رقــم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  للمقاولت/  )ريفر�س  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن 
تغييرال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، ا�شمها التجاري )�شركة ريفر�س 
�شبر  هيثم  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  )خم�شمائة(   500 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  للمقاولت 

�شرف ها�شم علي، وكاظم عبدالجليل.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعلن رقم )73( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص ال�احد

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 )خدمات امتياز المطاعم ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 61220، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، ا�شمها التجاري 
)�شركة خدمات امتياز المطاعم �س.�س.و( لمالكتها )�شركة هناء لال�شتثمار ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 20،000 

)ع�شرون األف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.
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اإعلن رقم )74( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل �سركة ال�سخ�ص ال�احد

اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالعزيز 
�شليمان العيبان، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )البيت الإعالمي الدولية مانجمنت �س.�س.و(، 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،105772 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
م�شئولية محدودة، ا�شمها التجاري )�شركة البيت الإعالمي الدولية مانجمنت ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 
)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالعزيز �شليمان العيبان، وعبداهلل عبدالعزيز العيبان، 

و�شعود عبدالعزيز العيبان.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعلن رقم )75( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

اإىل �سركة ت�س�من 

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 )�شا�شكو العالمية، �شركة �شعيد عبدالعزيز ال�شهابي واأولده العالمية 
ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 51397، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 54،290 )اأربعة وخم�شون األفًا ومائتان وت�شعون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل 

من:  �شعيد عبدالعزيز عي�شى ال�شهابي، وخديجة عبدالمح�شن اأحمد �شهاب.

اإعلن رقم )76( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك الموؤ�ش�شة 
الفردية التي تحمل ا�شم )مركز �شل�شلة للتجارة العامة، ويونايتد كميكل تكنولوجي، واأ�شواق المليونير(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 15780، طالبًا تحويل فروعها اأرقام  3 و6 و7 من تاموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

قائمة بذاتها تكون مملوكة للمالك نف�شه، وبراأ�شمال مقداره 1،000،000 )مليون( دينار بحريني.

اإعلن رقم )77( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

اإىل �سركة ت�س�من

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )جوار الحجاز للدعاية والإعالن ذ.م.م(، الم�شجلة بــموجب القيد رقم 
85692-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 30،000 
 Abdulثــالثون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عبداهلل اأحمد يحيى حميد )يمنى الجن�شية(، و(
 Abdul Jabbar Tahir Umer Moazenو الجن�شية(  )بنغالى    Wali Amir Hossain Mohammed Al Arkani

)باك�شتانى الجن�شية(.

اإعلن رقم )78( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل �سركة ال�سخ�ص ال�احد

اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأكيلو  زنبي كا�شا، 
اإثيوبيا للخدمات ال�شياحية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب  مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )نجمة 
م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم  112943، طالبًا  القيد 
 Tigistو ،Aklilu Zenebe Kassa :وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من

    .Zenebe Kassa

اإعلن رقم )79( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�س�من

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ هناء 
اأحمد عبيد المحجوب، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأزياء جوهرة الرفاع(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 64730، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 5،000 

اب ال�شالمة. خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: هناء اأحمد عبيد المحجوب، ومحمد وهَّ

اإعلن رقم )80( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ص ال�احد 

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فاطمة 
حبيب ليث الليث، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شمعدان للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 70730، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 
مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، ومعلنة تنازلها عن ملكيتها اإلى ال�شيد/ عبا�س اأحمد عبدالح�شين محمد.
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اإعلن رقم )81( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل �سركة ال�سخ�ص ال�احد

اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

 

اإ�شالم  ال�شيد/  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
محمود جمال �شلبي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شو�شيال �شبكترا لال�شت�شارات �س.�س.و(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 116874، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينًا بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإ�شالم محمود جمال �شلبى، 

وهاني راأفت عبده على �شقر، ومحمد محمود جمال �شلبي.

اإعلن رقم )82( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص ال�احد

 
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 )�شالون هيرز �شبوت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
التجاري  ا�شمها  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  103912، طالبين 

)�شركة �شالون هيرز �شبوت �س.�س.و( لمالكتها عائ�شه عادل عبداهلل علي الخاجه.

اإعلن رقم )83( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

اإىل �سركة ت�س�من

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال والمجيدي العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد  ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الَجمَّ
اإلى �شركة ت�شامن بحرينية، وبراأ�شمال  رقم 90100-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من محمد عالم، ومحمد طيب  مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون 

ال.  م�شرف الَجمَّ

اإعلن رقم )84( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالرقيب 
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�شفيان اأحمد ال�شالحي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شالحي ل�شيانة المباني وتاأجير معدات 
البناء(،  الم�شجلة بموجب القيد رقم 34888، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
والمنار  البناء  معدات  وتاأجير  المباني  ل�شيانة  ال�شالحي  )�شركة   التجاري  ا�شمها  محدودة،  م�شئولية  ذات 
للقرطا�شية ذ.م.م(، براأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، لت�شبح ال�شركة مملوكة لكل من: 

عبدالرقيب �شفيان اأحمد ال�شالحي، واأحمد عبدالرقيب �شفيان اأحمد ال�شالحي.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعلن رقم )85( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل �سركة ال�سخ�ص ال�احد

 اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه زينب اإبراهيم 
�س.�س.و(،  المطاعم  لإدارة  الما�شية  )ال�شمكة  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  اأحمد،  ح�شين 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 86936، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
اأحمد  محمد  �شمير  اأ�شامة  ال�شيد/  باإدخال  وذلك  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

عبداهلل، �شريكًا في ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعلن رقم )86( ل�سنة 2019

ب�س�أن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ص ال�احد

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/حامد محمد 
علي المدفعي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كود لند لحلول تقنية المعلومات(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 83172، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ محمد وائل محمد اأنور محمد العزيزي.


