
ت�شدر عن وزارة �شئون الإعالم
مملكة البحرين

المراسالت
الم�شرف العام

الجريدة الر�شمية
وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: 17681493–00973

�س. ب 26005

المنامة–مملكة البحرين

البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

االشتراكات
ق�شم التوزيع

وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: -17871731 00973

�س. ب: 253

المنامة–مملكة البحرين



ُطبـعت باملطبعـة احلكوميـة �س. ب 50062 املنامة–مملكة البحرين
 Printed at the Government Printing Press PO.Box 26005 Manama, Kingdom of Bahrain



محتويات العدد

العدد: 3351 – الخميس 1 فبراير 2018

3

 مر�سوم رقم )5( ل�سنة 2018 بتعديل بع�ض اأحكام المر�سوم رقم )11( ل�سنة 2014

باإن�ساء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الف�ساء������������������������������������������������������������� 5

7 ������������������������� مر�سوم رقم )6( ل�سنة 2018 بتعيين �سفير في الديوان العام لوزارة الخارجية

قرار رقم )4( ل�سنة 2018 با�ستبدال ع�سو في اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإن�ساني�������������� 8

قرار رقم )94( ل�سنة 2017 ب�ساأن ت�سنيف عقارين بعد التق�سيم  

في منطقة ديار المحرق - مجمع 264��������������������������������������������������������������������� 9

قرار رقم )3( ل�سنة 2018 ب�ساأن تغيير ت�سنيف عقارين في منطقة الج�سرة - مجمع 1004����������� 12

15 ����������������� قرار رقم )4( ل�سنة 2018 ب�ساأن تغيير ت�سنيف عقار في منطقة الدير – مجمع 231

قرار رقم )5( ل�سنة 2018 ب�ساأن تغيير ت�سنيف عدد من العقارات 

في منطقة ال�ساية – مجمع 229�������������������������������������������������������������������������� 18

21 ���������� قرار رقم )6( ل�سنة 2018 ب�ساأن تغيير ت�سنيف عقار في منطقة جْري ال�سيخ – مجمع 920

24 ������������������������� قرار رقم )7( ل�سنة 2018 ب�ساأن ت�سنيف عقار في منطقة بوقوة - مجمع 457

قرار رقم )8( ل�سنة 2018 ب�ساأن اإلغاء الترخي�ض ال�سياحي لمرفق �سيجال بفندق لوؤلوؤة الخليج������ 27

28 ��������������������� قرار رقم )3( ل�سنة 2018 ب�ساأن تعيين مجل�ض اإدارة موؤقت لنادي الرفاع ال�سرقي

 قرار رقم )5( ل�سنة 2018 ب�ساأن اإلغاء الترخي�ض الممنوح

ل�سركة اتحاد الخليج للتاأمين واإدارة الم�ساريع القاب�سة �ض�م�ب )مقفلة(����������������������������� 30

31 ������������������������������������������ اإعالن رقم )1( ل�سنة 2018 ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية 

34 ������������������������������������� اإعالن رقم )1( ل�سنة 2018 ب�ساأن براءات الختراع ونماذج المنفعة

37 ������������������������������������������������������������������������������������������� قرارات ا�ستمالك

38 ������������������������������������������������������������������������������� اإعالنات مركز الم�ستثمرين





العدد: 3351 – الخميس 1 فبراير 2018

5

 مر�سوم رقم )5( ل�سنة 2018
 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم رقم )11( ل�سنة 2014

باإن�ساء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الف�ساء

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة                 ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، 

موظفي  ومزايا  رواتب  ا�شتحقاق  �شوابط  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
الهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية،

ل  املعدَّ الف�شاء،  لعلوم  الوطنية  الهيئة  وتنظيم  باإن�شاء   2014 ل�شنة   )11( رقم  املر�شوم  وعلى 
باملر�شوم رقم )56( ل�شنة 2015،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

باإن�شاء   2014 ل�شنة   )11( رقم  املر�شوم  من   )1( املادة  يف  الوارد  )الوزير(  بتعريف  ُي�شتبَدل 
واملادة )14( من ذات  املادة )2(  الأولى من  الفقرة  وبن�س  الف�شاء،  لعلوم  الوطنية  الهيئة  وتنظيم 

املر�شوم، الن�شو�س الآتية:
المادة )1( تعريف الوزير:

الوزير: وزير الموا�شالت والت�شالت.
المادة )2( الفقرة الأولى:

ُتن�شاأ هيئة ت�شمى )الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء(، تخ�شع لرقابة واإ�شراف الوزير. 
المادة )14(:

مع عدم الإخالل باأحكام قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 
الهيئات  موظفي  ومزايا  رواتب  ا�شتحقاق  �شوابط  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  واملر�شوم 
واملوؤ�ش�شات احلكومية، ُي�شِدر الوزير بناًء على اقرتاح املجل�س لئحة بتنظيم كافة ال�شئون الوظيفية 

للهيئة. 
وت�شري على موظفي الهيئة اأحكام القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت 

التقاعد ملوظفي احلكومة.
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املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض مجل�ض الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــــــخ: 7 جمادى الأولى 1439هـ
المــوافــق: 24 يـنـــايـــــــــــــر 2018م
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 مر�سوم رقم )6( ل�سنة 2018
بتعيني �سفري يف الديوان العام لوزارة اخلارجية

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

ل بالقانون رقم  وعلى القانون رقم )37( ل�شنة 2009 يف �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي، املعدَّ
)20( ل�شنة 2014،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعيَّ ال�شيخ خالد بن عبداهلل بن علي اآل خليفة �شفريًا يف ديوان عام وزارة اخلارجية.

املادة الثانية
على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض مجل�ض الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــــخ: 8 جمادى الأولى 1439هـ
المـوافــق: 25 يـنـــايـــــــــــــــــر 2018م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )4( ل�سنة 2018
با�ستبدال ع�سو يف اللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�ساين

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2014 باإن�شاء اللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�شاين،
وعلى القرار رقم )58( ل�شنة 2014 ب�شاأن ت�شمية اأع�شاء اللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�شاين،

قرر الآتي:
املادة الأولى

اأحمد عبداهلل الهاجري كممثل لوزارة  ُي�شتبدل ال�شيد/ محمد عبدالرحمن احليدان، بال�شيد/ 
اخلارجية يف ع�شوية اللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�شاين.

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

وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الأولى 1439هـ
المـــــوافــــــق: 25 يـنـــايــــــــــــــر 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )94( ل�سنة 2017
ب�ساأن ت�سنيف عقارين بعد التق�سيم  يف منطقة ديار املحرق - جممع 264

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

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

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

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

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

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

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

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

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

ديار  مبنطقة  الكائنان  التق�شيم،  بعد   ) و)02030784   )02030783( رقم  العقاران  ي�شنَّف 
املحرق جممع 264 يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليهما ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري 

الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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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: 29 �شـــوال 1438هـ
المــــــوافـــــق: 23 يــوليــو 2017م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )3( ل�سنة 2018
ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين يف منطقة اجل�سرة - جممع 1004

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

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

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

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي للمنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

الكائني مبنطقة اجل�شرة جممع   ) و)10029111  رقم )10029110(  العقارين  ت�شنيف  يغريَّ 
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1004 اإلى ت�شنيف مناطق ال�شكن احلدائقي )RG( 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�شره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1 جمادى الأولى 1439هـ
المـــــــوافـــــق: 18 يـنــــــايــــــــــــر 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )4( ل�سنة 2018
ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة الدير – جممع 231

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

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

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

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

مناطق  ت�شنيف  اإلى   231 جممع  الدير  مبنطقة  الكائن   02030946 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ق  القرار، وتطبَّ لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفقًا   )SP( الطبيعة اخلا�شة امل�شاريع ذات 
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�شره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1 جمادى الأولى 1439هـ
المـــــــوافـــــق: 18 يـنــــــايــــــــــــر 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )5( ل�سنة 2018
ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة ال�ساية – جممع 229

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

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

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

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة ال�شاية جممع 229 اإلى ت�شنيف مناطق املعار�س التجارية 
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التنظيمية  القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفقًا   )COM(
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: 4 جمادى الأولى 1439هـ 
المـــــــوافـــــق: 21 يـنـــايــــــــــــــر 2018م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )6( ل�سنة 2018
ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة جْري ال�سيخ – جممع 920

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

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

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

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

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

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

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

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

وبعد العر�س على املجل�س البلدي للمنطقة اجلنوبية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 07026862 الكائن مبنطقة جْري ال�شيخ جممع 920 اإلى ت�شنيف مناطق 
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ال�شكن اخلا�س اأ )RA( ِ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�شره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الأولى 1439هـ 
المـــــــوافـــــق: 21 يـنـــايــــــــــــــر 2018م



العدد: 3351 – الخميس 1 فبراير 2018

23



العدد: 3351 – الخميس 1 فبراير 2018

24

وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )7( ل�سنة 2018
ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة بوقوة - جممع 457

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

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

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

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

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

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

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

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

قرر الآتي:
مادة )1(

مناطق  ت�شنيف  �شمن   457 جممع  بوقوة  مبنطقة  الكائن   )04035847( رقم  العقار  ي�شنَّف 
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التنظيمية  ال�شرتاطات  عليها  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف   )RB( ب  اخلا�س  ال�شكن 
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: 4 جمادي الأولى 1439هـ
المـــــــوافـــــق: 21 يــنــــــايــــــــــر 2018م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )8( ل�سنة 2018
ب�ساأن اإلغاء الرتخي�ض ال�سياحي ملرفق �سيجال بفندق لوؤلوؤة اخلليج

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن 

تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

الفندق  اإدارة  لإخالل  وذلك  اخلليج،  لوؤلوؤة  بفندق  �شيجال  ملرفق  ال�شياحي  الرتخي�س  ُيلغى 
باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة )2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيـر ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 15 جمادى الأولى 1439هـ
المـــوافــــــــق: 1 فبــــــرايــــــــــــــــر 2018م
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )3( ل�سنة 2018
ب�ساأن تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت لنادي الرفاع ال�سرقي

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:
العاملة يف  بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة 
 1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان 

وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2015 باإلغاء املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

 وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2015 بتعيي وزير ل�شئون ال�شباب والريا�شة، 
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب 

والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990،
اأرقام قيد وملخ�شات الأنظمة الأ�شا�شية لبع�س  وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 ب�شاأن ن�شر 

الأندية التي اأعيَد ت�شجيلها باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب الريا�شة،
وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي الرفاع ال�شرقي،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،
وبناء على عْر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون الريا�شة واملن�شاآت،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعيَّ جمل�س اإدارة موؤقت لنادي الرفاع ال�شرقي ملدة عام، برئا�شة ال�شيخ عبداهلل بن خليفة بن 
اأحمد اآل خليفة ، وع�شوية كل من: 

نائب الرئي�س 1- ال�شيخ عبداهلل بن محمد بن �شلمان اآل خليفة  
اأمين ال�شر العام 2- اأحمد �شاهين البوعينين     

الأمين المالي 3- في�شل محمود عبداهلل     
ع�شوًا 4- خالد يو�شف زويد      
ع�شوًا 5- حمد اأحمد محمد      
ع�شوًا 6- علي �شاهين البوعينين     
ع�شوًا 7- �شيف جا�شم جنيد      
ع�شوًا 8- فهد حمد البوعينين      

          املادة الثانية
للنادي،  الأ�شا�شي  النظام  يف  الإدارة  ملجل�س  رة  املقرَّ الخت�شا�شات  املعيَّ  الإدارة  ملجل�س  تكون 
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والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفقًا  اأموره،  وت�شريف  �شئونه  اإدارة  ويتولى 
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، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف 
املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، والنظام الأ�شا�شي للنادي.

املادة الثالثة
النادي  اأموال  جميع  املعيَّ  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأْن  بالنادي  بالعمل  القائمي  على 

و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

املادة الرابعة
م اإلى وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ب�شاأن اأو�شاع النادي،  ُيِعد جمل�س الإدارة املعيَّ تقريرًا يقدَّ
لأحكام  ِوْفقًا  به،  العمل  وتنظيم  لتطوير  ومقرتحاته  املا�شيي،  العامي  خالل  املالية  اأموره  نًا  مت�شمِّ
تاريخ  اأ�شهر من  وذلك خالل خم�شة  اإليها،  امل�شار  الأ�شا�شي  والنظام  النموذجية  والالئحة  القانون، 

�شدور هذا القرار.

املادة اخلام�سة
رها وحتديد من تتوافر  يتولى جمل�س الإدارة املعيَّ فْور �شدور هذا القرار فْتح باب الع�شوية وح�شْ
فيهم ال�شروط الالزمة لكت�شاب ع�شوية اجلمعية العمومية للنادي، على اأْن يقوم املجل�س بعد موافقة 
وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة بالدعوة لجتماع اجلمعية العمومية قبل نهاية مدته ب�شهر على الأقل، 
اًل عن حالة النادي. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س اإدارة جديدًا  واأْن يعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ
يف اجلل�شة ذاتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة، ِوْفقًا للقانون 

والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي للنادي امل�شار اإليها.

املادة ال�ساد�سة
على الوكيل امل�شاعد ل�شئون الريا�شة واملن�شاآت تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة
ه�سام بن محمد اجلودر

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الأولى  1439هـ
الـمـــــوافـــــق: 25 يــنـــــايـــــــــــــــر 2018م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )5( ل�سنة 2018
 ب�ساأن اإلغاء الرتخي�ض املمنوح

ل�سركة احتاد اخلليج للتاأمني واإدارة امل�ساريع القاب�سة �ض�م�ب )مقفلة(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006 وتعديالته، 
لل�شركة  املمنوح  الرتخي�س  باإلغاء  املالية  املوؤ�ش�شات  لرقابة  التنفيذي  املدير  توجيه  على  وبناًء 
عادية  الغري  العامة  اجلمعية  من  بقرار  به،  املرخ�س  الن�شاط  مزاولة  عن  لتوقفها  وذلك  املذكورة، 

لل�شركة بتاريخ 19 يوليو 2016،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيلغى الرتخي�س  املمنوح ل�شركة احتاد اخلليج للتاأمي واإدارة امل�شاريع القاب�شة �س.م.ب )مقفلة( 
وامل�شجلة يف ال�شجل التجاري حتت رقم 1-12885 املوؤرخ 1982/9/9.

مادة )2(
على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

محافظ م�شرف البحرين املركزي
ر�شيد محمد املعراج

�شدر بتاريخ: 12 جمادى الأولى 1439هـ 
المـــــــوافـــــق: 29 ينــــــــايـــــــــــــر 2018م
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006
 ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية 

اإعالن رقم )1( ل�سنة 2018
 

يخت�س  فيما  التالية  التفا�شيل  الإعــالن  بهذا  نن�شر  اأعاله  المذكور  القانون  اإلى  ا�شتنادًا 
بطلبات الت�شميمات ال�شناعية.

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:
1-  رقم طلب الر�شم اأو النموذج ال�شناعي .

2-  تاريخ انق�شاء الحقوق.
3-  �شبب انق�شاء الحقوق. 

مدير اإدارة الـِملكية ال�سناعية
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ا�شتنادًا للمادة )22( من القانون رقم )6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية،  
انق�شت جميع الحقوق المترتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية المذكورة بالجدول اأدناه.

رقم 
الت�سل�سل

رقم الر�سم
 اأو النموذج 

ال�سناعي

تاريخ 
�سبب انق�ساء احلقوقانق�ساء احلقوق

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار1122923-01-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار2123023-01-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار3123123-01-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار4123223-01-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار584117-01-2018
انتهاء مدة الحماية653802-02-2017
انتهاء مدة الحماية753902-02-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار8129412-02-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار9129612-02-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار10130212-02-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار11130312-02-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار12130712-02-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار13130812-02-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار14129812-02-2017
انتهاء مدة الحماية1552919-09-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار16117307-03-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار17110322-03-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار18110422-03-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار19113228-06-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار20113328-06-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار2197317-06-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار2285517-07-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار2385617-07-2017
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رقم 
الت�سل�سل

رقم الر�سم
 اأو النموذج 

ال�سناعي

تاريخ 
�سبب انق�ساء احلقوقانق�ساء احلقوق

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار2490716-07-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار2562515-09-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار26134829-10-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار27134229-10-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار28131729-10-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار2967423-11-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار3067623-11-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار3168023-11-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار3268123-11-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار3368223-11-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار34120007-03-2015
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار35120107-03-2015
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار36120207-03-2015
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار37132123-04-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار38131823-04-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار39130929-10-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار4067723-11-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار41122723-01-2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الإخطار42123323-01-2017
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )14( ل�سنة 2006
  ب�ساأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة

اإعالن رقم )1( ل�سنة 2018

يخت�س  فيما  التالية  التفا�شيل  الإعــالن  بهذا  نن�شر  اأعاله  المذكور  القانون  اإلى  ا�شتنادًا 
بطلبات براءات الختراع ونماذج المنفعة التي انق�شت الحقوق المترتبة عليها.

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:
1- رقم البراءة. 

2- تاريخ انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.
3- �شبب انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

مدير اإدارة الـِملكية ال�سناعية
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انق�ساء احلقوق املرتتبة على  براءة الخرتاع وبطالنها 

اأدناه وذلك ب�شبب  المذكورة في الجدول  المترتبة على براءات الختراع  انق�شت الحقوق 
المتناع لمدة تزيد على �شنة عن دفع الر�شوم ال�شنوية الم�شتَحقة اأو انق�شاء مدة الحماية للبراءة 
الحقوق  انق�شت جميع  وعليه فقد  براءة،  الح�شول على  تقديم طلب  تاريخ  �شنة من  وهي 20 
المترتبة على براءات الختراع بالجدول اأدناه وذلك ا�شتنادا للمادة )28( من القانون رقم )1( 
ل بالقانون رقم )14( ل�شنة 2006 ب�شاأن براءات الختراع ونماذج المنفعة. ل�شنة 2004 المعدَّ

رقم  
الت�سل�سل

رقم 
الرباءة 

تاريخ انق�ساء 
احلقوق  املرتتبة

 على الرباءة 
�سبب انق�ساء احلقوق املرتتبة على الرباءة 

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية1130126/3/2015
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية2130326/3/2015
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية3129526/3/2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية414513/6/2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية511625/6/2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية614047/7/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية7106516/9/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية8107916/9/2016
انتهاء مدة الحماية وهي 02 �شنة من تاريخ الإيداع9109516/9/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية10109616/9/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية11109716/9/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية12109816/9/2016
انتهاء مدة الحماية وهي 02 �شنة من تاريخ الإيداع13110416/9/2016
انتهاء مدة الحماية وهي 02 �شنة من تاريخ الإيداع14111116/9/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية15149517/10/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية16107628/10/2016
انتهاء مدة الحماية وهي 02 �شنة من تاريخ الإيداع17110028/10/2016
انتهاء مدة الحماية وهي 02 �شنة من تاريخ الإيداع18111228/10/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية19125821/11/2016
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رقم  
الت�سل�سل

رقم 
الرباءة 

تاريخ انق�ساء 
احلقوق  املرتتبة

 على الرباءة 
�سبب انق�ساء احلقوق املرتتبة على الرباءة 

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية20143811/27/2015
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية21144011/27/2015
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية2211738/11/2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية2311918/11/2015
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية24134915/11/2017
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية25150724/11/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية26123126/12/2015
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية27124726/12/2016
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قرارات ا�ستمالك

قرار ا�ستمالك رقم )1( ل�سنة 2018
لها  لة  املخوَّ 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 للمنفعة العامـة قد قررت ا�شتمالك 
ملك ال�شيد/ را�شد عي�شى را�شد احل�شيني، الكائن يف احلورة، وامل�شجل باملقدمة رقم 1961/1711 

عقار رقم 03022290، وذلك من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، ح�شب طلب  وزارة الإ�شكان.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

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

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ا�ستمالك رقم )2( ل�سنة 2018
لها  لة  املخوَّ 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 للمنفعة العامـة قد قررت ا�شتمالك 
ملك ال�شيد/ علي محمد علي عبداهلل، الكائن يف احلورة،. وامل�شجل باملقدمة رقم 1992/9466 عقار 

رقم 03022268، وذلك من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، ح�شب طلب  وزارة الإ�شكان.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

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

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )58( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإلى 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 )فوندامنت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 69393-3، طالبًا تغيير 
اأحمد  علي  اأحمد  علي  لل�شيد/  مملوكة  وت�شبح  فردية،  موؤ�ش�شة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل 

الدرازي، وقيامه �شخ�شيًا باإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )59( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب نزار عبداهلل 
حبيب للمحاماة وال�شت�شارات القانونية بالأنابة عن ال�شيدة / �شفية ح�شن مهدي ح�شن القطان، مـالكة الموؤ�ش�شة 
ال�شكل  تغيير  القيد رقم 41892-2، طالبًا  الم�شجلة بموجب  ال�شعيد(،  اليمن  ا�شم )مطعم  التي تحمل  الفردية 
القانوني للموؤ�ش�شة الفردية وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره  5،000 )خم�شة 
اآلف( دينار بحريني، وتكون ال�شركة مملوكة لكل من: ال�شيدة/ �شفية ح�شن مهدي ح�شن القطان، ووليد حيدر 

علوان يو�شف.

اإعالن رقم )60( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد 

ال�شيد/ فتحي  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
اأمين طالب ا�شماعيل المالك لـ موؤ�ش�شة هانكو لتاءجير ال�شيارات )موؤ�ش�شة فردية( والم�شجلة بموجب القيد رقم 
29695-01 و 29695-02 يطلب تحويل الموؤ�ش�شتين المذكورتين اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، براأ�شمال مقداره 

10000 دينار.

اإعالن رقم )61( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ت�سامن 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة 
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الم�شجلة  ذ.م.م(،  العقارية  لال�شت�شارات  و�شريكه  طارق  )ن�شال  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
بموجب القيد رقم 90277، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 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 اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )62( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد

ال�شيد/ اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
دايموند  )م�شنع  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اأحــمــد،  عــبــدالــرزاق  ان  عبدالحنَّ عــبــدالــودود 
�شركة  اإلــى  الموؤ�ش�شة  من  الأول  الفرع  تحويل  طالبًا   ،86464 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  لالألمنيوم(،  لين 
مملوكة وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  )خم�شون   50،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  الواحد   ال�شخ�س 

.Abul Bashat Abdur Rashid /لل�شيد

اإعالن رقم )63( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �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 )مارفي�شتا للت�شميم ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 112900، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وتحمل ا�شم )�شركة مارفي�شتا 
للت�شميم �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره  5،0000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لهدى م�شعود 

اأحمد بر�شيدي.
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 )64( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ فهد حبيب 
محمود محمد ح�شين البحراني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اللم�شة ال�شحرية لتلميع ال�شيارات(، 
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ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،24755 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
لكل من: فهد حبيب محمود  وتكون مملوكة  وبراأ�شمال مقداره 200 )مائتا( دينار بحريني،  م�شئولية محدودة، 

محمد ح�شين البحراني )بحريني الجن�شية(، ومهدي حبيب جا�شم محمد الفردان )بحريني الجن�شية(.

اإعالن رقم )65( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �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 )بيبر لال�شت�شارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-95017، 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000  طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

)ع�شرون األف(دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اأحمد جدع.

اإعالن رقم )66( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

 يعلن  مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد عبداهلل 
علي محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شتائر ال�شحرية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 22675،  
طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000  
 ،A.Rahman Mohamed Ali Mohamed Sharif Alawadhi  :خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من( 

.Meppokkil Mathai Cheriyanو

اإعالن رقم )67( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن

يعلن  مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي ح�شن 
علي العريبي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )علي ح�شن علي العريبي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
45070، طالبًا تحويل الفروع التالية من الموؤ�ش�شة وهي: )2 و3 و4 و6 و10 و16 و17 و18 و19 و20 و21( اإلى �شركة 
ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 200 دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: علي ح�شن علي محمد علي 

العريبي، وبا�شم بن علي بن محمد ربيع.
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اإعالن رقم )68( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن

تركي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن  مركز 
عبدالرحمن عيد الدو�شري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )قرين تاور للتجارة والمقاولت(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 117557، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 
مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: تركي عبدالرحمن عيد الدو�شري، وخليفة 

يو�شف خليفة مبارك البراهيم.

اإعالن رقم )69( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

لت�سبح فرعاً ملوؤ�س�سة فردية

 يعلن  مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد 
الم�شجلة  للمقاولت �س.�س.و(،  ا�شم )النموذجية  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  اأحمد عليوي، مالك �شركة  علي 
بموجب القيد رقم 52807، طالبًا تحويل ال�شركة لت�شبح فرعًا من الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم 

ال�شمود(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 65225، وبا�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )70( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

يعلن  مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه موؤ�ش�شة )العتماد 
ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شيد/ مق�شود غالم ح�شين محمد علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ميمون 
التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 52533، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مق�شود 

غالم ح�شين محمد علي،  وعقيل اأونالي بادهوراوال، ومرت�شى نور الدين فوهرا.


