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 اأمر ملكي رقم )21( ل�سنة 2019

  بتكليف ويل العهد نائب القائد الأعلى
القيام مبهام احلكم 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعهد اإىل ويلِّ عهدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن 

ا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج. عي�شى اآل خليفة، القيام مبهام احلكم نيابًة عنَّ

املادة الثانية

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

                                                                                            ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 17 �شعبان 1440هـ

الموافق: 22 اأبـريـــل 2019م
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 قرار رقم )5( ل�سنة 2019

باإعادة ت�سمية اللجنة الوطنية ملكافحة الأمرا�ض املزمنة )غري املعدية(

رئي�س مجل�س الوزراء:

2012 ب�شاأن اللجنة الوطنية ملكافحة الأمرا�س  بعد الطالع على القرار رقم )18( ل�شنة 

املزمنة )غري املعدية(،

وبناًء على عْر�س وزيرة ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتعاد ت�شمية اللجنة الوطنية ملكافحة الأمرا�س املزمنة )غري املعدية( الواردة يف القرار رقم 

)18( ل�شنة 2012، لت�شبح اللجنة الوطنية ملكافحة الأمرا�س املزمنة )غري ال�شارية(.

املادة الثانية

على الوزراء - ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 �شعبان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 21 اأبـريـــل 2019م
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 قرار رقم )6( ل�سنة 2019

باإعادة ت�سكيل اللجنة الوطنية ملكافحة الأمرا�ض املزمنة )غري ال�سارية(

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018،

وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة،

وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2012 ب�شاأن اللجنة الوطنية ملكافحة الأمرا�س املزمنة )غري 

املعدية(، 

وعلى القرار رقم )14( ل�شنة 2016 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة الأمرا�س 

املزمنة )غري املعدية(،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شمية اللجنة الوطنية ملكافحة الأمرا�س املزمنة 

)غري املعدية(،

وبناًء على عْر�س وزيرة ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

وزيرة  برئا�شة  ال�شارية(،  )غري  املزمنة  الأمرا�س  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  ُيعاد 

ال�شحة، وع�شوية ُكلٍّ من:

الوكيل الم�شاعد لل�شحة العامة في وزارة ال�شحة.  -1

مدير اإدارة ال�شحة العامة في وزارة ال�شحة.  -2

مدير اإدارة تعزيز ال�شحة في وزارة ال�شحة.  -3

ممثل عن الِخْدمات الطبية بقوة دفاع البحرين.  -4

ممثل عن م�شت�شفى الملك حمد الجامعي.  -5

ممثل عن وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.   -6

ممثل عن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.  -7

ممثل عن وزارة التربية والتعليم.  -8

ممثل عن وزارة �شئون الإعالم.  -9
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10- ممثل عن المجل�س الأعلى للبيئة.

11- ممثل عن غرفة تجارة و�شناعة البحرين.

12- ممثل عن مركز محمد بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة التخ�ش�شي للقلب.

13- ممثل عن وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

14- ممثل عن جمعية ال�شكر البحرينية.

15- ممثل عن جمعية مكافحة التدخين.

16- ممثل عن جمعية مكافحة ال�شرطان. 

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد من تاريخ العمل بهذا القرار، 

ويجوز جتديد هذه املدة ملدد اأخرى مماثلة.

املادة الثانية

على الوزراء - ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 �شعبان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 21 اأبـريـــل 2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )33( ل�سنة 2019

 بت�سكيل جلنة املنازعات الإيجارية

 خالل الفرتة من 15 يوليو 2019 وحتى 31 اأغ�سط�ض 2019

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون اإيجار العقارات، ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2014،

وعلى القرار رقم )67( ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شكيل جلنة املنازعات الإيجارية وتعديالته،

ْدب ال�شادر من املجل�س الأعلى للق�شاء،  وعلى قرار النَّ

 و على تر�شيح وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل 

ل جلنة املنازعات الإيجارية من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم : ُت�شكَّ

1- القا�شي ح�شين عبا�س الأمر                                                     رئي�شًا.

2- القا�شي محمد عبداهلل �شالح                                                  ع�شوًا.

ر                                               ع�شوًا. 3- المهند�شة ت�شاهيل محمد ُمظفَّ

وُيندب القا�شي عبدالعزيز علي جا�شم �شويطر ع�شوًا احتياطيًا للجنة يف حالة غياب اأحد 

اع�شائها من الق�شاة. 

املادة الثانية

ُتعيَّ املهند�شة �شهرزاد ح�شن ِقلَّداري ع�شوًا احتياطيًا يف حالة غياب ع�شو اللجنة من غري 

الق�شاة.
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املادة الثالثة 

على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف 

اجلريدة الر�شمية.                                                              

       وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 13 �شعبان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 18 اأبـريـــل 2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )34( ل�سنة 2019

باإ�سدار لئحة اإجراءات اإدارة دعاوى املطالبات ال�سغرية بالو�سائل الإلكرتونية 

وزير العـدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )7( مكرًرا منه،

وعلى لئحة اإجراءات اإدارة الدعوى اأمام مكتب اإدارة الدعوى املدنية والتجارية، ال�شادرة 

بالقرار رقم )62( ل�شنة 2018،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعمل باأحكام لئحة اإجراءات اإدارة دعاوى املطالبات ال�شغرية بالو�شائل الإلكرتونية املرافقة 

لهذا القرار، وت�شري اأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)12( ل�شنة 1971 والإجراءات املن�شو�س عليها يف لئحة اإجراءات اإدارة الدعوى اأمام مكتب 

اإدارة الدعوى املدنية والتجارية، ال�شادرة بالقرار رقم )62( ل�شنة 2018، وذلك فيما مل يرد 

ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذه الالئحة، ومبا ل يتعار�س مع طبيعة اإجراءات اإدارة الدعوى بالو�شائل 

الإلكرتونية.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ اأحكام هذا القرار والالئحة املرافقة له، وُيعمل بهما 

من تاريخ ن�شرهما يف اجلريدة الر�شمية.

    وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

                                                                                                          

�شدر بتاريخ: 16 �شعبان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 21 اأبـريـــل 2019م



العدد: 3416 – الخميس 25 أبريل 2019

12

لئحة اإجراءات اإدارة دعاوى املطلبات ال�سغرية بالو�سائل الإلكرتونية 

مادة )1(

تعـــاريف

ُكـلٍّ  قريَن  املبينَة  املعايَن  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  الالئحة،  اأحكام هذه  تطبيق  يف 

منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

الوزير: الوزير المعِني ب�شئون العدل.

القانون: قانون المرافعات المدنية والتجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971.

دعـــاوى المطالبـــات ال�سغيـــرة: الدعـــاوى المدنيـــة والتجاريـــة التي تخت�س بنظرهـــا المحكمة 

ال�شغـــرى ويكون �شند المطالبة بها الفواتير التي �شي�شدر باأنواعها قرار من الوزير بعد موافقة 

المجل�س الأعلى للق�شاء، ويتم اإدارتها عن طريق اإدارة الدعوى بالو�شائل الإلكترونية.

المحكمة المخت�سة: المحكمة ال�شغرى المدنية التي تخت�س بنظر دعاوى المطالبات ال�شغيرة 

التي يتم اإدارتها عن طريق اإدارة الدعوى بالو�شائل الإلكترونية.

الجدول: جدول المواعيد المن�شو�س عليه في المادة )7( مكرًرا من القانون.

مادة )2(

نطاق �سريان الالئحة

اإدارتها عن طريق  اأحكام هذه الالئحة ب�شاأن دعاوى املطالبات ال�شغرية التي تتم  ت�شري 

اإدارة الدعوى بالو�شائل الإلكرتونية.

مادة )3(

مدير الدعوى

املطالبات  دعاوى  لإدارة  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  املخت�شة  املحكمة  ُكـتَّـاب  ق�شم  يتوىل 

قرار  ي�شدر  الذي  املخت�شة  املحكمة  قا�شي  اإ�شراف  حتت  الإلكرتونية  بالو�شائل  ال�شغرية 

املطالبات  دعاوى  لإدارة  الدعوى؛  اإدارة  بت�شميته ع�شًوا يف مكتب  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  من 

ال�شغرية قبل اإحالتها اإىل املحكمة للف�شل فيها، وتكون له اخت�شا�شات رئي�س املكتب املبينة يف 

لئحة اإجراءات اإدارة الدعوى اأمام مكتب اإدارة الدعوى املدنية والتجارية.

مادة )4(

اإجراءات اإدارة الدعوى بالو�سائل الإلكرتونية

1. تقيَّد دعاوى المطالبات ال�شغيرة اإلكترونيًا من ِقـَبـل المدعي.
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2. يعَلن المدعى عليه بالالئحة بالو�شائل الإلكترونية.

3. يتم تقديم جميع المذكرات وتبادلها بالو�شائل الإلكترونية. 

4. بعـــد النتهـــاء مـــن اإدارة الدعـــوى بالو�شائـــل الإلكترونية، يتـــم اإحالة الدعوى اإلـــى المحكمة   

المخت�شة للف�شل فيها. 

مادة )5(

اإجراءات رفع دعاوى املطالبات ال�سغرية بالو�سائل الإلكرتونية

1- ُترفـــع دعاوى المطالبات ال�شغيـــرة بالو�شائل الإلكترونية، بناًء علـــى طلب المدعي، بالئحة 

تت�شمن الآتي:

الهاتف  واأرقام  المختار  اأو موطنه  اإقامته  اأو وظيفته ومحل  ولقبه ومهنته  المدعي  ا�شم  اأ. 

والبريد  ُوِجـد  اإْن  الفاك�س  ورقــم  التجاري،  �شجله  رقم  اأو  ال�شخ�شي  ورقمه  النقال، 

موطنه  اأو  اإقامته  ومحل  و�شفته  وظيفته  اأو  ومهنته  ولقبه  يمثله  َمـن  وا�شم  الإلكتروني، 

المختار واأرقام الهاتف النقال ورقمه ال�شخ�شي ورقم الفاك�س والبريد الإلكتروني.

واأرقام  المختار،  اأو موطنه  اإقامته  ومحل  اأو وظيفته  ومهنته  ولقبه  عليه  المدعى  ا�شم  ب. 

الهاتف النقال اأو البريد الإلكتروني ورقم الفاك�س اإْن ُوِجـد، فاإن لم يكن له محل اإقامة 

معلوم وقت رفع الدعوى فاآخر محل اإقامة كان له. 

ج. وقائع الدعوى وطلبات المدعي.

كانت  واإذا  الفواتير.  ذلك  في  بما  دعــواه،  في  المدعي  اإليها  ي�شتند  التي  الم�شتندات  د. 

رة بلغة اأجنبية فيجب عليه تقديم ترجمتها اإلى اللغة العربية. الم�شتندات اأو بع�شها محرَّ

2- علـــى المدعـــي �شْرد وقائع ومو�شوع الدعـــوى واأ�شبابها وطلباته واأ�شانيـــده في لئحة الدعوى 

بو�شوح وجالء.

3- يجـــب اأن تكـــون الدعـــوى �شاملة لجميع ما يحـــق للمدعي المطالبـــة به بالن�شبـــة اإلى اأ�شباب 

دة تقوم على �شبب قانوني  الدعـــوى، ويجوز للمدعي اأن يجمع في دعـــوى واحدة طلبات متعدِّ

دة. واحد  اأو اأ�شباب اأو وقائع قانونية متعدِّ

4- تراعـــى البيانات والم�شتندات الواجب ا�شتيفاوؤها عند ت�شجيل الدعاوى والتي ت�شدر ب�شاأنها 

تعاميم.
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مادة )6(

تقدمي لئحة الدعـوى وقْيـُدها بالو�سائل الإلكرتونية

1- ل ُتقبـــل دعاوى المطالبات ال�شغيـــرة اإل اإذا ا�شتملت لئحة الدعوى على البيانات الأ�شا�شية 

الواجب ذكرها في الالئحة، بما في ذلك اأرقام النقال اأو البريد الإلكتروني لكل من المدعى 

والمدعى عليه.

�ْشم كاماًل. 2- يجب على المدعي عند تقديم لئحة الدعوى اأن يوؤدي الَرَّ

3- ُيخَطـــر المدعي اإلكترونيًا بما يفيد قيـــد دعواه، ويتم اإعالنه بالجدول في ذات الوقت، ويعَلن 

المدعى عليه بالئحة الدعوى والجدول بالو�شائل الإلكترونية.

مادة )7(

اجلـدول

دة لتقديم  ن فيه الآجال المحـــدَّ اأ. ي�شتمـــل الجـــدول على رقم الدعـــوى واأ�شماء الخ�شوم، وتـــدوَّ

الخ�شـــوم جميع الأمور المتعلقة بالدعـــوى واإثباتها من مذكرات وم�شتنـــدات وطلبات، كما 

ي�شتمـــل علـــى تاريخ الجل�شة اأمـــام المحكمة المخت�شة في حالة عـــدم رد المدعى عليه على 

مة من المدعي وتاريخ جل�شة اأخرى في حالة رده. لئحة الدعوى المقدَّ

دة في الجدول. ب. يجب على الخ�شوم اللتزام بالآجال المحدَّ

ج. اإذا تخلَّـــف المدعـــى عليـــه اأو المدعي عن تقديـــم اأية مذكرات اأو م�شتنـــدات اأو طلبات خالل 

دة بالجدول، يتم اإحالة الدعوى اإلـــى المحكمة المخت�شة اإلكترونيًا في اليوم  الآجـــال المحدَّ

د. التالي من الأجل المحدَّ

مادة )8(

ظية والوقتية الطلبات امل�ستعجلة والإجراءات التََّحفُّ

يجوز للمدعي تقدمي الطلبات امل�شتعجلة التي ُترَفع تبًعا للطلب الأ�شلي والطلبات التحفظية 

والوقتية يف مرحلة اإدارة الدعوى بالو�شائل الإلكرتونية، وحتال هذه الطلبات للمحكمة املخت�شة 

على  الفور.

مادة )9(

مـدة اإدارة الدعـوى

يجب األ تزيد مدة اإدارة دعاوى املطالبات ال�شغرية بالو�شائل الإلكرتونية عن �شهر واحد 

من تاريخ قْيد لئحة الدعوى.
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مادة )10(

اإحـالة الدعوى اإىل املحكمة املخت�سة

بعد انتهاء اإدارة دعاوى املطالبات ال�شغرية بالو�شائل الإلكرتونية حتال الدعوى اإلكرتونيًا 

وذلك  م�شتندات  من  فيها  تقدميه  مت  ا  عمَّ اإلكرتوين  بتقرير  م�شفوعة  املخت�شة،  املحكمة  اإىل 

للف�شل فيها.
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )72( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار بعد التق�سيم يف منطقة مقابة - جممع 507

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 بقواني 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

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

  507 جممع  مقابة  مبنطقة  الكائن  التق�شيم،  بعد   05025528 رقم   العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري 

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

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 25 رجب 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 1 اأبـريـــل 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )74( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين بعد التق�سيم يف منطقة �سدد - جممع 1038

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 بقواني 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

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

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

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

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:

مادة )1(

الكائني  التق�شيم،  بعد   )10022631( ورقم   )10032380( رقم  العقارين  ت�شنيف  يغريَّ 
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مبنطقة �شدد جممع 1038 وفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليهما 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 28 رجب 1440هـ 

الـمــــوافــــــق: 4 اأبـريـــل 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )81( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة جْري ال�سيخ  - جممع 926

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 بقواني 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

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

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(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 07027222 الكائن مبنطقة جْري ال�شيخ جممع 926 اإىل ت�شنيف 



العدد: 3416 – الخميس 25 أبريل 2019

23

مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( بن�شبة بناء ل تتجاوز 180% من م�شاحة العقار  

ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري 

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

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 8 اأبـريـــل 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )82( ل�سنة 2019

ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة الرفاع ال�سرقي - جممع 909

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 بقواني 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

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  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(

ي�شنَّف العقار رقم 09029905 الكائن مبنطقة الرفاع ال�شرقي جممع 909 �شمن ت�شنيف 
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ق  مناطق ال�شكن املت�شل ج )RHC( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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 الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 8 اأبـريـــل 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )83( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة املاحوز - جممع 334

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 بقواني 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

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

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   334 جممع  املاحوز  مبنطقة  الكائن   03070784 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )BD( د  ال�شتثمارية  العمارات  مناطق 

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

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 8 اأبـريـــل 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )84( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف 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 بقواني 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

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

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 08021483 الكائن مبنطقة توبلي جممع 701 اإىل ت�شنيف مناطق  
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القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع 

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

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 8 اأبـريـــل 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )85( ل�سنة 2019

ب�ساأن ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة �سدد  - جممع 1038

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 بقواني 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

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ت�شنَّف العقارات  الكائنة مبنطقة �شدد جممع 1038 اإىل ت�شنيف مناطق  ال�شكن اخلا�س 
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اأ )RA( ومناطق اخلدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 

القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 

)28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 8 اأبـريـــل 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )86( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة ال�سويفية  - جممع 351

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 بقواني 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

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

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(

اإىل ت�شنيف   351 ال�شويفية جممع  الكائن مبنطقة   03250461 العقار رقم  يغريَّ ت�شنيف 
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  ِوْفقًا   )BB( مناطق  العمارات ال�شتثمارية ب

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

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 8 اأبـريـــل 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )87( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة الغريفة  - جممع 342

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 بقواني 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

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

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   342 جممع  الغريفة  مبنطقة  الكائن   03042859 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )B  4( طوابق   الأربعة  ذات  العمارات  مناطق  

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

)28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 8 اأبـريـــل 2019م
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 قرار رقم )22( ل�سنة 2019

 بت�سمية اأع�ساء املجل�ض الأعلى لل�سحة

ممثلي اجلهات املعنية

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، واخِلْدمات ال�شحية، املعدَّ

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،

وعلى الالئحة اخلا�شة لتنظيم اأعمال املجل�س الأعلى لل�شحة وت�شكيل وتنظيم اأمانته الفنية، 

ل بالقرار رقم )41( ل�شنة 2018، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2013، املعدَّ

وبناًء على تر�شيحات اجلهات املعنية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم اجلهات املعنيَة قريَن اأ�شمائهم، يف ع�شوية املجل�س الأعلى  مُيثِّ

لل�شحة:

ع�شوًا الدكتور خالد عبدالرحمن العوهلي  ممثاًل عن كليات الطب بالمملكة    -1

ع�شوًا الدكتورة اآمال جوزيف عاقلة            ممثاًل عن قطاع التمري�س      -2

ع�شوًا دي الأدوية   الدكتور فا�شل ح�شين العري�س  ممثاًل  عن ال�شيدليات ومَورِّ  -3

ع�شوًا �س                     ممثاًل عن �شركات التاأمين     اإبراهيم محمد الريِّ  -4

ع�شوًا عبدالحي علي العو�شي                    ممثاًل  عن الموؤ�ش�شات ال�شحية الخا�شة   -5

املادة الثانية

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

رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�سحة

الفريق طبيب حممد بن عبداهلل اآل خليفة

                                         

�شــــدر بتاريخ: 12 �شعبــان 1440هـ

الـمــــوافــــــــــق: 17 اأبـريــــل 2019م
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قرارات ا�ستمالك

قرار ا�ستمالك رقم )1( ل�سنة 2019

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 

من ملك/ �شركة الت�شهيالت للخدمات العقارية �س.�س.و، الكائن يف العدلية وامل�شجل باملقدمة رقم 

الأ�شغال  وزارة  طلب   ح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك   ،03071601 رقم  عقار   2015/11963

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

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

الرقم  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

                                                          

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام عبداهلل خلف

قرار ا�ستمالك رقم )2( ل�سنة 2019

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 

جزء من ملك ال�شادة/ ورثة ح�شن اإبراهيم ح�شن مكي، الكائن يف بو ع�شرية وامل�شجل باملقدمة رقم 

2012/601 عقار رقم 03081898، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

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

الرقم  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

                                                          

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام عبداهلل خلف
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قرار ا�ستمالك رقم )3( ل�سنة 2019

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ا�شتمالك جزء من ملك ال�شيد/ حممد ال�شيخ اإ�شحاق عبدالرحمن العبا�شي، الكائن يف ال�شهلة 

اجلنوبية وامل�شجل باملقدمة رقم 2015/4184 عقار رقم 03271345،  وذلك من اأجل م�شاريع 

الطرق، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

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

الرقم  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

                                                          

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام عبداهلل خلف
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين    

اإعالن رقم )359( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فروع موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدة/ كري�شلدا 

اإ�س مو�شي�س لك�شون، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأزياء الأطالل(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

28201، طالبًة تحويل الفروع اأرقام )1( و)2( و)7( من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها 

ا�شمها التجاري �شركة )اأزياء الأطالل الجديد ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون 

 MUHAMMED NASEERو  ،KHASIM PUTHIYOTTILو لك�شون،  مو�شي�س  اإ�س  كري�شلدا  من:  لكل  مملوكة 

 .PUTHAN PURAYIL

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

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

اإعالن رقم )360( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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

عبا�س علي ح�شين عبداهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شتايل �شكوير للتجارة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 55569، طالبًا تحويل فرع الموؤ�ش�شة الثاني الم�شمى )اإ�شكيب لخدمات ال�شياح( اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة للمالك نف�شه.

اإعالن رقم )361( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

لي�سبح فرعاً من �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب عادل اإبراهيم 

عبا�س العمادي، نيابة عن ال�شيخ عبداهلل حمد عبداهلل اآل خليفة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأب 

ا�شتيرز داون ا�شتيرز(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 7767، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة لي�شبح فرع 



العدد: 3416 – الخميس 25 أبريل 2019

47

من ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة القائمة والم�شجلة بموجب القيد رقم 81875.

اإعالن رقم )362( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )زمردة/ مركز تجميل و�شالون وخياطة ن�شائية(، الم�شجلة بموجب 

وت�شبح  مملوكة  موؤ�ش�شة فردية،  اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  9985، طالبين  القيد رقم 

لل�شيدة/ فائزة اإبراهيم محمد الزياني.

اإعالن رقم )363( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

حبيب الجمري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون الغروب للحالقة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

18348، طالبًا تحويل فرع الموؤ�ش�شة الخام�س الم�شمى )نقطة القلم للتجارة( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من:  خالد عبدالرحمن محمد 

جمعة، و�شركة وي فير�شت تريدينغ ذ.م.م. 

اإعالن رقم )364( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

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

�شاهين محمد �شريف كالي خان بت، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مي قلوبال للتجارة(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 117016-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

مقداره 2،500 )األفين وخم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: روبينه �شاهين محمد �شريف كالي خان 

.MUJTABA HASSANو ،MAZIN EJAZبت، و

اإعالن رقم )365( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد 

نبيل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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عبداهلل غلوم اأمين، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز كار كلينك(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،47353

250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة للمالك نف�شه.

اإعالن رقم )366( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

  

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

اإبراهيم الدرازي، نيابة عن ال�شيدة/ زينب علي عبدالح�شين علي عيد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية  ح�شين �شعيد 

التي تحمل ا�شم )بال�شتيك الذهبي للدعاية والإعالن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 72363، طالبًا تغيير ال�شكل 

القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شه اآلف( دينار بحريني، 

 PRADEEP و  ال�شايغ،  نا�شر  علي  من�شور  وعلي  عيد،  علي  عبدالح�شين  علي  زينب  من:  لكل  مملوكة  وتكون 

KISHAN KOTWANI، وبرامود كومار �شوداري.

اإعالن رقم )367( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  اليمني(،  للع�شل  ا�شم )مركز جبال ح�شرموت  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأحمد علي �شعد، مالكه 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًة   ،101894 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 4،000 )اأربعة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محلية اأحمد علي �شعد، 

وع�شام �شالح عبده �شالح.

اإعالن رقم )368( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

محمد رفقي الأبرا�شي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم �شاطىء الإ�شكندرية(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 33864-2، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيدين غالب ال�شيخ علي مح�شن العريبي 

ونا�شر عبداهلل �شبع عبداهلل دروي�س اأحمد �شريكين في ال�شركة.



العدد: 3416 – الخميس 25 أبريل 2019

49

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

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

اإعالن رقم )369( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

راجا �شيف، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )العيون البي�شاء للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 97064، طالبًا 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: محمد اأ�شلم راجا 

�شيف علي خان فجو خان بهادر خان، واأحمد �شبير �شافي محمد، واإبراهيم محمد نظير اأحمد.

اإعالن رقم )370( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  للتجميل(،  اإيزة  )�شالون  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  الدين،  اأحمد غالم محي  مقبول 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًة   ،127109 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عائ�شة مقبول اأحمد غالم 

 .NASREEN JEHAN محي الدين، و

اإعالن رقم )371( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيخ حمد بن 

اأحمد بن علي اآل خليفة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأوبن اأول اأورز(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 35719، طالبًا تحويل فروع اأرقام )1( )4( و)9( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

)األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة للمالك نف�شة.

اإعالن رقم )372( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يو�شف  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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عبدالرحمن محمد الزياني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تكنولوجيا الم�شتقبل(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،33765 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره1،000  (األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )الم�شتقبل القاب�شة �س.�س.و( للمالك 

نف�شه.

اإعالن رقم )373( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

اأحمد عبدالر�شول علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الفيا بوتيك(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

39593-3، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شوؤولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، واإدخال  MUNEER MELMANNIL MEETHAL  �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 اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )374( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

حمد بن محمد الحوطي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز يو�شف لبيع الجينز القديم(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 33776، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من ال�شيدين/ يو�شف بن حمد بن 

محمد الحوطي، واأحمد دروي�س عبدالمعطي عبدالقادر �شحادة.  

اإعالن رقم )375( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

)محامون وم�شت�شارون قانونيون(، نيابة عن مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون نهاوند للتجميل(، 

اإلى �شركة ذات  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  61395-16، طالبًا تغيير  القيد رقم  الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من ال�شيدين/ نهيل 
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ربحي الحاج اإبراهيم عبد، وعبداهلل �شاكر ميرزا عبداهلل اإبراهيم العالي.

اإعالن رقم )376( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة

 

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )اإ�س اي اإل ميدل اإي�شت �س.م.ب. مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 54371، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

عيني مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإ�س اإي اإل لتين اأمريكا 

اإل اإل �شي، �شوايتزر اإنجنيرنج لبروتيريز.

اإعالن رقم )377( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

 

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

الأعمال  واإدارة  لتنمية  )اأطلنطا  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  البدري،  عبدالحميد  مر�شي 

�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 107340، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000  )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: الح�شيني 

جاب اهلل اإبراهيم عقرب، وبليغ محمد عبده را�شد، وعزالدين مر�شي عبدالحميد البدري. 

اإعالن رقم )378( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل موؤ�س�سة 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 )�شولو للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 72947، طالبًا تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم ال�شيد/ علي اأحمد علي هجر�س.

اإعالن رقم )379( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد اأحمد 
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ح�شن �شيَّاح، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات اإيفر�شت للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 56264، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مكي ح�شن ر�شي محمد اآل �شبيل، ومحمد اأحمد 

ح�شن �شيَّاح.

اإعالن رقم )380( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

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 )مراك�س لإدارة المقاهي والمطاعم ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 116076، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد ا�شمها التجاري 

)�شركة مراك�س لإدارة المقاهي والمطاعم �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، 

وت�شبح مملوكة لل�شيد/ ح�شين محمد علي علي حمد.

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

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


