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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف
 قرار رقم )28( ل�شنة 2018

 ب�شاأن حتديد موعد المتحان طالبي القْيد يف جدول املحامني
لـَمن مل يدر�شوا ال�شريعة االإ�شالمية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 وتعديالته، 
وا�شتنادًا اإلى القرار رقم )30( ل�شنة 1981 ب�شاأن امتحان طالبي القْيد في جدول المحامين 

ار�شين لل�شريعة الإ�شالمية، لغير الدَّ
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر االآتي:
املادة االأولى

من  التا�شعة  ال�شاعة  تحديد  تم  قد  باأنه  والأوقــاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزارة  تعلن 
�شباح يوم الأحد 13 مايو 2018 موعدًا لإجراء امتحان تحريري في مواد الأحوال ال�شخ�شية 
والمواريث والوْقف والو�شية والِهَبة لطالبي القْيد في جدول المحامين ممن لم يدر�شوا ال�شريعة 
العدل  وزارة  مبنى  من  الثالث  بالدور  المتحان  ذلك  اإجــراء  مكان  يكون  و�شوف  الإ�شالمية، 

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
جدول  في  القْيد  بطلبات  م  التقدُّ لهم  ي�شبق  لم  ممن  المتحان  اأداء  في  الراغبين  فعلى 
هذا  تاريخ  من  اأ�شبوعين  العام خالل  ل  الم�شجِّ لمكتب  طلباتهم  بتقديم  يبادروا  اأن  المحامين 

الإعالن.

املادة الثانية
على جميع المخت�شين بالوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره 

في الجريدة الر�شمية.
وزير العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 رجـــب 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 8 اأبريــــــل 2018م
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وزارة الرتبية والتعليم

 قرار وزاري رقم )362/م ع ن/2018(
ار�شني يف اخلارج باإلغاء ترخي�ص مكتب جلوبل فيجن للِخْدمات التعليمية للدَّ

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

ار�شني يف اخلارج، للدَّ
التعليمية  اخِلْدمات  ملكاتب  الرتخي�س  ب�شاأن   1997 ل�شنة   )2( رقم  الوزاري  القرار  وعلى 

ار�شني يف اخلارج، للدَّ
ور�شوم  البنكية،  الكفالة  قيمة  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )1688( رقم  الوزاري  القرار  وعلى 

ار�شني يف اخلارج، الرتخي�س وجتديده ملكاتب اخِلْدمات التعليمية للدَّ
وعلى القرار الوزاري رقم )901/م ع ن/2017( بالرتخي�س لل�شيد/ ال�شادق عمر خَلف 
ار�شني يف اخلارج، حتت ا�شم مكتب جلوبل فيجن   اهلل اأحمد بفتح مكتب للِخْدمات التعليمية للدَّ

ار�شني يف اخلارج ال�شادر يف 2017/8/3،  للِخْدمات التعليمية للدَّ
م من �شاحب الرتخي�س ال�شيد/ ال�شادق عمر خَلف اهلل اأحمد، باإلغاء  وعلى الطلب املقدَّ

ترخي�س املكتب املوؤرخ يف 2018/3/8،
وبناًء على عْر�س مدير اإدارة البعثات وامللحقيات،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ار�شني يف اخلارج املمنوح لل�شيد/  ُيلغى ترخي�س  مكتب  جلوبل فيجن للِخْدمات التعليمية للدَّ
ال�شادر  ن/2017(  ع  )901/م  رقم  الوزاري  القرار  مبوجب  اأحمد،  اهلل  خَلف  عمر  ال�شادق 

بتاريخ 3 اأغ�شط�س 2017.

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

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الرتبية والتعليم
الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 26 رجــب 1439هـ
الـمـــــوافــــــق: 12 اأبـريل 2018م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )97( ل�شنة 2017
 ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار بعد التق�شيم
يف منطقة الرفاع ال�شمايل - جممع 934

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،

قرر االآتي:
مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 09065148 بعد التق�شيم الكائن مبنطقة الرفاع ال�شمايل جممع 
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 )PS( ومناطق اخلدمات واملرافق العامة )RHA( 934 اإلى ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل اأ
ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري 

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

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 29 �شوال 1438هـ 
الـمـــــوافـــــق: 23 يــوليو 2017م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )48( ل�شنة 2018
ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة البوكوارة- جممع 913

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 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 االآتي:
مادة )1(

اإلى ت�شنيف  البوكوارة جممع 913  الكائن مبنطقة  العقار رقم 09061664  ُيغريَّ ت�شنيف 
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مناطق اخلدمات واملرافق العامة )PS(، ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 
ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28(  وتطبَّ

ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 19 رجـــب 1439هـ
الـمـــــوافـــــق: 5 اأبريل  2018م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )52( ل�شنة 2018
ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة هورة �شند- جممع 645

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 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 االآتي:
مادة )1(

ُيغريَّ ت�شنيف العقار رقم 06025020 الكائن مبنطقة هورة �شند جممع 645 اإلى ت�شنيف 
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مناطق اخلدمات واملرافق العامة )PS(، ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 
ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28(  وتطبَّ

ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 22 رجب 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 8 اأبــريل  2018م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )53( ل�شنة 2018
ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقارين  يف منطقة البحري- جممع 941

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 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 االآتي:
مادة )1(

ُيغريَّ ت�شنيف العقارين رقم 09063000 ورقم 09063001 الكائنني مبنطقة البحري جممع 
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اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   ،)PS( العامة  واملرافق  اخلدمات  مناطق  ت�شنيف  اإلى   ،941
ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س  املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 22 رجب 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 8 اأبــريل  2018م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )54( ل�شنة 2018
ب�شاأن تغيري ت�شنيف عدد من العقارات يف منطقة احلجيَّات - جممع 935

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 االآتي:
مادة )1(

مناطق  ت�شنيف  اإلى   ،935 جممع  احلجيَّات  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  يغريَّ 
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ق  ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ ِوْفقًا   )PS( اخلدمات واملرافق العامة
ل�شنة  رقم )28(  الوزراء  رئي�س جمل�س  قرار  الواردة يف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه 

.2009

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 22 رجب 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 8 اأبــريل  2018م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )55( ل�شنة 2018
ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة الهملة - جممع 1010

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 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 االآتي:
مادة )1(

ت�شنيف  اإلى   1010 جممع  الهملة  مبنطقة  الكائن   10039645 رقم  العقار  ت�شنيف  ُيغريَّ 
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مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة ز )SP )g  ِ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 االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 22 رجب 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 8 اأبــريل  2018م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )56( ل�شنة 2018
ب�شاأن ت�شنيف عقار يف منطقة مرقوبان - جممع 605

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 االآتي:
مادة )1(

ي�شنَّف العقار رقم 06004720 الكائن مبنطقة مرقوبان جممع 605 �شمن ت�شنيف مناطق 
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عليه  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )RB( ب  اخلا�س  ال�شكن 
ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 22 رجب 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 8 اأبــريل  2018م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )57( ل�شنة 2018
ب�شاأن تغيري ت�شنيف عدد من العقارات يف منطقة العكر الغربي - جممع 626

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 االآتي:
مادة )1(

يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   626 جممع  الغربي  العكر  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  يغريَّ 
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قرار  يف  الواردة  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  ق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة 
رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 22 رجب 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 8 اأبــريل  2018م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )58( ل�شنة 2018
ب�شاأن ت�شنيف عدد من العقارات يف منطقة اللوزي- جممع 1026/1020

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 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 االآتي:
مادة )1(

 ت�شنَّف العقارات الكائنة مبنطقة اللوزي جممع 1020/ 1026 ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة 
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ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س  املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ
الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 22 رجب 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 8 اأبــريل  2018م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )59( ل�شنة 2018
ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة مدينة عي�شى- جممع 801

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 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 االآتي:
مادة )1(

ُيغريَّ ت�شنيف العقار رقم 08000888 الكائن مبنطقة مديته عي�شى جممع 801 اإلى ت�شنيف 
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مناطق اخلدمات واملرافق العامة )PS(، ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 
ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28(  وتطبَّ

ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 22 رجب 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 8 اأبــريل  2018م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )60( ل�شنة 2018
ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقارين يف منطقة مدينة عي�شى - جممع 814

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 االآتي:
مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارين رقم 08020732 ورقم 13212255 الكائنني مبنطقة مدينة عي�شى 
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جممع 814 اإلى ت�شنيف مناطق اخلدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة 
املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س 

الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 22 رجب 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 8 اأبــريل  2018م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )61( ل�شنة 2018
ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة ال�شهلة ال�شمالية - جممع 441

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 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 االآتي:
مادة )1(

اإلى   441 جممع  ال�شمالية  ال�شهلة  مبنطقة  الكائن   04033197 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ت�شنيف  مناطق اخلدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 
القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 

)28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 22 رجب 1439هـ
الـمــــوافــــــق: 8 اأبــريل  2018م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
 

 قرار وزاري رقم )63( ل�شنة 2018
 باإلغاء القرار رقم )83( ل�شنة 2006 ب�شاأن ا�شرتاطات املقاهي واملطاعم

م التَّْبغ وم�شتقاته الأغرا�ص التدخني التي تقدِّ

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، ولئحته 

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

العمراين، املعدل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

 
قرر االآتي:
مادة )1(

م  ُيلغى القرار الوزاري رقم )83( ل�شنة 2006 ب�شاأن ا�شرتاطات املقاهي واملطاعم التي تقدِّ
ْبغ وم�شتقاته لأغرا�س التدخني. التَّ

 
مادة )2(

يلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.
 

مادة )3(
ُيعمل باأحكام هذا القرار اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

 
�شدر بتاريخ:  25 رجـب 1439هـ
الـمــــــــوافــق:  11 اأبريل 2018م
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وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )16( ل�شنة 2018
ب�شاأن اإعادة ت�شجيل جمعية بيوت ال�شباب البحرينية

وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة :
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 قرار رقم )5( ل�شنة 1985 بالرتخي�س يف تاأ�شي�س جمعية بيو ت ال�شباب البحرينية،

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 
وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018،

وعلى لئحة النظام الأ�شا�شي جلمعية بيوت ال�شباب البحرينية ال�شادرة بالقرار رقم )15( 
ل�شنة 2018،

 
قرر االآتي:
املادة االأولى

ُيعاد ت�شجيل جمعية بيوت ال�شباب البحرينية وقْيد ملخ�س نظامها الأ�شا�شي يف �شجل قيد 
رقم  قيد  والريا�شة، حتت  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  ال�شبابية اخلا�شعة  واملراكز  الهيئات 

           .)38(
     

  املادة الثانية
ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة
ه�شام بن محمد اجلودر

�شدر بتاريخ: 9 رجـــــــب 1439هـ
الـمــــــوافـــــق: 26 مار�س 2018م



العدد: 3362 – الخميس 19 أبريل 2018

45

 ملخ�ص النظام االأ�شا�شي
جلمعية بيوت ال�شباب البحرينية

تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن جمعية بيوت ال�شباب قد تاأ�ش�شت مبملكة 
والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  مبقت�شى  ت�شجيلها  اإعادة  مت  وقد  البحرين، 
والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم 
للمراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون 
رقم  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  ال�شبابية  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018،
كافة  اإمتام  بعد  للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  تثُبت  اأْن  على  الأ�شا�شي  النظام  ن�س  كما 
الإجراءات القانونية املتعلقة باإعادة ت�شجيلها بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ون�شر قرار اإعادة 

الت�شجيل وملخ�س نظامها الأ�شا�شي يف اجلريدة الر�شمية.
مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو مدينة الرفاع.   

اأو الدينية، وعليها  كما حظر النظام الأ�شا�شي على اجلمعية ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية 
اأن تعمل يف اإطار ال�شيا�شية العامة التي ت�شعها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، كما ُيحَظر على 
اأو مخدرة داخل املن�شاآت التابعة  اأية مواد م�شكرة  اأو تقدمي  اأع�شاء اجلمعية ومنت�شبيها تناُول 

للجمعية.   
ن النظام الأ�شا�شي اأهداف اجلمعية، والتي تتمثل يف الآتي: كما ت�شمَّ

 اأ( تنمية ودعم ال�شباب في البحرين باإن�شاء وتوفير بيوت ومع�شكرات واأماكن منا�شبة ينزل فيها 
ال�شباب، وتوفير القادة والبرامج المتنوعة.

 ب( ت�شجيع ال�شباب على ال�شياحة لزيارة معالم بالدهم والبلدان الأخرى. 
 ج( تدعيم عالقة جمعية بيوت ال�شباب البحرينية بالتحاد العربي والدولي لبيوت ال�شباب.

 د( تنظيم الرحالت الجماعية باأقل التكاليف.
 هــــ( تثقيف ال�شباب عن طريق توفير المعلومـــات ال�شياحية والتاريخية والح�شارية في البحرين 

والبلدان الأخرى. 
 و( ا�شتقبـــال �شباب البلـــدان الأخرى وت�شهيل زيارتهـــم للمناطق ال�شياحيـــة والعمرانية ونواحي 

النه�شة الحديثة في البحرين، والعمل على تنظيم لقاءات لهم بال�شباب البحريني.
 ز( اإثـــارة اهتمام ال�شباب بدرا�شة وخدمة البيئة، والم�شاركة في الخدمة العامة، والعتماد على 

باع النظام. النف�س واتِّ
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 ح( و�شع برنامج �شنوي لأن�شطة بيوت ال�شباب الدينية والجتماعية والثقافية والفنية والترويحية 
وتنظيم طرق ال�شتفادة منها.

 ط( القيام باأيِّ عمل من �شاأنه تحقيق اأهداف بيوت ال�شباب.

وتنق�شم الع�شوية يف اجلمعية اإلى ثالثة اأق�شام وهي:
1. ع�شو �شرف.      2. ع�شو عامل.       3. ع�شو زائر.  

نها النظام الأ�شا�شي للجمعية. كما اأو�شح النظام الأ�شا�شي اإجراءات  ولكل منها �شروط ت�شمَّ
ك�ْشب الع�شوية واإ�شقاطها.

للجمعية،  العليا  ال�شلطة  هو  اإدارة اجلمعية  اأن جمل�س  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  كما 
وت�شري قراراته على جميع اأجهزة وجلان اجلمعية. 

الأع�شاء  من  وعدد  رئي�س  من  يتكون  الإدارة  جمل�س  اأن  على  الأ�شا�شي  النظام  ن�س  كما 
د كيفية تعيينه وت�شكيله، ولكل منهم اخت�شا�شاته  ليقل عن خم�شة وليزيد عن اأثني ع�شر. وحدَّ
اأن مدة جمل�س الإدارة عامان من تاريخ تعيينه، ويجوز  النظام  دة يف النظام. كما حدد  املحدَّ

اإعادة التعيني ملدة اأو مدٍد اأخرى.
دة ملجل�س الدارة اأهمها اإدارة �شئون اجلمعية وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات محدَّ
ح به قانونًا ح�شب نظامها  اأمورها وتوفري الفر�س لأع�شائها ملمار�شة مختلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.
وبنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن ملجل�س الإدارة جواز تعيني موظفني وم�شتخَدمني مبقر اجلمعية 

دها الوزارة. ممن تتوافر لديهم ال�شروط التي حتدِّ
وعن مالية اجلمعية ن�س النظام الأ�شا�شي على اأن ال�شنة املالية للجمعية تبداأ اعتبارًا من 
الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب من كل عام. وتتكون مواردها من ال�شرتاكات 
والهبات من اجلهات  والتربعات  وامل�شاعدات احلكومية،  والإعانات  الإقامة،  ور�شوم  ال�شنوية، 
التي  الإيرادات  وكافة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  عليها  توافق  والتي  والأفراد  الر�شمية 

لتتعار�س مع الأنظمة والقوانني املعمول بها يف مملكة البحرين.
اأو  الوطنية   امل�شارف  اأحد  با�شمها يف  النقدية  اأموالها  تودع  اأن اجلمعية  النظام  كما بنيَّ 
وبكل  بامل�شرف  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  تخَطر  اأن  على  البحرين،  يف  املعتَمدة  اأكرث، 
تغيري يف ذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ التغيري على الأكرث. وُتعترَب اأموال اجلمعية ملكًا لها، ولي�س 

لأع�شائها اأو ملن �شقطت ع�شويته لأيِّ �شبب من الأ�شباب اأو لورثتهم حق فيها.
ون�س النظام الأ�شا�شي على اأْن يعر�س جمل�س اإدارة اجلمعية اللوائح الداخلية التي ي�شعها 

على وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، قبل العمل مبوجبها.
اأمني �شر  اإلى  �شكاٍو  اأع�شاء اجلمعية ما لديهم من  اأن يقدم  الأ�شا�شي على  النظام  ون�س 
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ق و�شماع اأقوال ال�شاكي اأْن يحيلها اإلى جمل�س الإدارة لتخاذ ما  اجلمعية، الذي عليه بعد التََّحقُّ
يراه منا�شبًا ب�شاأنها، وذلك ِوْفقًا لالئحة الداخلية للجمعية، ويف حدود اأحكام النظام الأ�شا�شي 

للجمعية.
النظام  بتعديل  الإدارة  جمل�س  قرار  ُيعترَب  ل  اأنه  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  ت�شمن  كما 

الأ�شا�شي للجمعية نافذًا اإل بعد الت�شديق عليه من وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.
كما بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأنه ل يجوز للجمعية اأن تقوم باإجراء مفاو�شات اأو ات�شالت مع 
اأفراد اأو هيئات اأجنبية يف اخلارج اإل بعد احل�شول على موافقة م�شبقة من وزارة �شئون ال�شباب 

والريا�شة.
كما بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأي�شًا اأن اجلمعية تعمل يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة.
الجتماعات  ح�شور  عن  تتخلف  اأن  للجمعية  يجوز  ل  اأنه  على  الأ�شا�شي  النظام  ون�س 

واملوؤمترات التي ينظمها الحتاد العربي والدويل لبيوت ال�شباب.
قرارًا بحل  اأن ي�شدر  والريا�شة  ال�شباب  لوزير  يجوز  اأنه  الأ�شا�شي على  النظام  كما ن�س 
اجلمعية اأذا اتَّ�شح عْجُزها عن حتقيق اأهدافها، اأو ارتكبت مخالفة ج�شيمة للقانون اأو لنظامها 
الأ�شا�شي اأو النظام العام اأو القوانني واللوائح املعمول بها يف مملكة البحرين. كما يجوز لوزير 
�شئون ال�شباب والريا�شة اأن ُي�شِدر قرارًا بحل جمل�س الإدارة املعنيَّ وتعيني جمل�س اإدارة اآخر، يف 

حال قام جمل�س الإدارة مبخالفات للقوانني واللوائح ونظام اجلمعية وتوجهات الوزارة.
ق فيما مل يرد فيه ن�س بهذا النظام ومبراعاة  واأخريًا ن�س النظام الأ�شا�شي على اأنه يطبَّ
طبيعة اجلمعية ونظامها الأ�شا�شي، ومبا ل يتعار�س مع هذا النظام اأو طبيعة اجلمعية، ن�شو�س 
الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون 
اأنه يف حال وجود  ال�شباب والريا�شة وال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، كما ن�س على 
لْب�س اأو غمو�س يف تف�شري ن�شو�س النظام الأ�شا�شي فعلى جمل�س الإدارة الرجوع اإلى وزارة �شئون 

ال�شباب والريا�شة لالإي�شاح والتف�شري.
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وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )17( ل�شنة 2018
ب�شاأن تعيني جمل�ص اإدارة جلمعية بيوت ال�شباب البحرينية

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:
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 )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته.
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة وال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018،
 وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2018 باإ�شدار لئحة النظام الأ�شا�شي جلمعية بيوت ال�شباب 

البحرينية وبخا�شة املادة )16( منه،  
وعلى القرار رقم )16( ل�شنة 2018 ب�شاأن اإعادة ت�شجيل جمعية بيوت ال�شباب البحرينية،

قرر االآتي:
املادة االأولى

اإدارة جلمعية بيوت ال�شباب البحرينية ملدة عامني، برئا�شة ال�شيخ را�شد بن  ُيعنيَّ جمل�س 
خليفة اآل خليفة، وع�شوية كل من:

املن�شبال�شمالرقم
نائب الرئي�سمحمد عبدالرحمن بوعلي1
اأمني ال�شرفاطمة عبدالإله القا�شمي2
اأمني مايلدانة �شم�شان الو�شوا�شي3
ع�شوال�شيخة منرية بنت محمد اآل خليفة4
ع�شوفجر طالل مفيز5
ع�شوفي�شل عي�شى اخلياط6

املادة الثانية
رة ملجل�س الإدارة يف النظام الأ�شا�شي للجمعية،  تكون ملجل�س الإدارة املعنيَّ الخت�شا�شات املقرَّ
ويتولى اإدارة �شئونها وت�شريف اأمورها ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 
 والهيئات العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون 
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والهيئات  للمراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم 
ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة وال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 

2018، والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

املادة الثالثة
هذا  مبوجب  املعنيَّ  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادر  اأن  للجمعية  ال�شابق  الإدارة  جمل�س  على 

القرار جميع اأموال اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

املادة الرابعة
على املعنيني بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
                                                                                        

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة
ه�شام بن محمد اجلودر

�شدر بتاريخ: 9 رجـــــــب 1439هـ
الـمــــــوافـــــق: 26 مار�س 2018م
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 قرار رقم )1( ل�شنة 2018
 بتحديد �شروط واإجراءات مْنح وجتديد الرتخي�ص مبزاولة 

 االأن�شطة املتعلقة باملواد الكيميائية املدَرجة يف اجلداول 
 اأرقام )1( و)2( و)3( من اتفاقية حْظر ا�شتحداث واإنتاج 

وتخزين وا�شتعمال االأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك االأ�شلحة

رئي�ـــس اللجنـــة الوطنية ب�شاأن حْظـــر ا�شتحداث واإنتـــاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحـــة الكيميائية 
وتدمير تلك الأ�شلحة:

وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  ب�شاأن حْظر  ل�شنة 2009  رقم )51(  القانون  على  الطالع  بعد 
وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

وعلى املر�شوم رقم )6( ل�شنة 1997 بالت�شديق على اتفاقية حْظر ا�شتحداث واإنتاج وتخزين 
عة بتاريخ 13 يناير 1993، وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة واملَوقَّ

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2011 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة الوطنية ب�شاأن حْظر ا�شتحداث 
واإنتاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، املعدل بالقرار رقم )37( 

ل�شنة 2017،
وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  حْظر  ب�شاأن  الوطنية  باللجنة  املناطة  ال�شالحيات  ومبوجب 

وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، 

قرر االآتي:
مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قرين ُكلٍّ منها، 
ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

االتفاقيـــة: اتفاقية حْظر ا�شتحـــداث واإنتاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمير تلك 
الأ�شلحة.

القانـــون: القانـــون رقم )51( ل�شنـــة 2009 ب�شاأن حْظـــر ا�شتحداث واإنتاج وتخزيـــن وا�شتعمال 
الأ�شلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�شلحة.

اللجنـــة: اللجنـــة الوطنية ب�شاأن حْظر ا�شتحداث واإنتاج وتخزيـــن وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية 
وتدمير تلك الأ�شلحة.

مادة )2(



العدد: 3362 – الخميس 19 أبريل 2018

51

ل يجوز لأيِّ �شخ�س مزاولة اأيٍّ من الأن�شطة املتعلقة با�شتحداث اأو اإنتاج اأو اإحراز اأو حيازة 
اأو تخزين اأو نقل اأو ا�شتعمال املواد الكيميائية املدَرجة يف اجلداول اأرقام )1( و)2( و)3( من 
على  املحتوية  اأو  املميَّزة  الع�شوية  الكيميائية  املواد  اإنتاج  اأو  ا�شتحداث  يجوز  ل  كما  التفاقية، 
لل�شروط  اللجنة وطبقًا  بذلك من  ترخي�س  بعد احل�شول على  اإل  فلور،  اأو  اأو كربيت  فو�شفور 

والإجراءات املن�شو�س عليها يف هذا القرار.

مادة )3(
م طلب الرتخي�س مبزاولة اأيٍّ من الأن�شطة امل�شار اإليها يف املادة )2( من هذا القرار  يقدَّ

اإلى اللجنة على الأمنوذج املرافق لهذا القرار.
ويجب اأن يكون الطلب م�شتماًل على كافة البيانات واملعلومات املبيَّنة يف الأمنوذج وم�شفوعًا 

مبا يفيد موافقة اجلهات املعنية يف هذا ال�شاأن.

مادة )4(
يلتزم طالب الرتخي�س بتزويد اللجنة مبا تطلبه من بيانات اأو معلومات اأو م�شتندات ذات 
عالقة بالن�شاط املراد الرتخي�س به، وُيحَظر عليه تزويد اللجنة - ب�شوء نية - باأية بيانات اأو 

معلومات م�شلِّلة اأو مخاِلفة للحقيقة.

مادة )5(
تُبتُّ اللجنة يف طلب الرتخي�س خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ تقدميه اإليها، م�شتوفيًا 
ر لذلك. وُيعترَب فوات هذه املدة دون  كافة البيانات واملعلومات املطلوبة به وبعد �شداد الر�شم املقرَّ

رد مبثابة رْف�س �شمني للطلب.

مادة )6(
تكون مدة الرتخي�س �شنة واحدة.

ويجوز جتديد الرتخي�س ملدة مماثلة بذات الإجراءات املتَبعة لطلب الرتخي�س وال�شروط 
انتهاء الرتخي�س  له قبل  �س  املرخَّ م من  يقدَّ بناًء على طلب  القرار،  املن�شو�س عليها يف هذا 
�س به بعد انتهاء مدة الرتخي�س. بخم�شة ع�شر يومًا على الأقل. ول يجوز له مزاولة الن�شاط املرخَّ

مادة )7(
موافقة  بعد احل�شول على  اإل  الغري  اإلى  عنه  التنازل  يجوز  ول  �شخ�شيًا  الرتخي�س  يكون 
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كتابية من اللجنة.
مادة )8(

�س له باإخطار اللجنة كتابة  مع مراعاة الفقرة )اأ( من املادة )11( من القانون، يلتزم املرخَّ
رها اأو يعيد ت�شديرها اأو  دِّ كل �شتة اأ�شهر باأنواع وكميات املواد الكيميائية التي ي�شتوردها اأو ي�شَ

يبيعها اأو ي�شتخدمها وطرق تخزينها واأوجه ا�شتعمالها.
�س له بتقدمي �شهادة امل�شتخِدم النهائي م�شفوعة بكافة امل�شتندات الالزمة  كما يلتزم املرخَّ

بذلك، ِوْفقًا للنموذج الذي تعده اللجنة لهذا الغر�س.

مادة )9(
�س له متكني املفت�شني املنتَدبني من القيام باأعمال التفتي�س والتحقق من  يجب على املرخَّ
التعاون  واإبداء  التفتي�س  اإجراءات  ت�شهيل  عليه  كما يجب  القرار،  وهذا  القانون  اأحكام  تطبيق 
التام مع مفت�شي اللجنة بغر�س متكينهم من الطالع على جميع البيانات واملعلومات ال�شحيحة 

الالزمة لأداء مهامهم.

مادة )10(
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

رئي�ص اللجنة الوطنية ب�شاأن حظر ا�شتحداث
واإنتاج وتخزين وا�شتعمال االأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك االأ�شلحة

رنا بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 رجـــب 1439هـ
الـمـــــوافــــــق: 12 اأبـريل 2018م
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 قرار رقم )2( ل�شنة 2018
 بتحديد فئات ر�شوم تراخي�ص مزاولة االأن�شطة 

 املتعلقة باملواد الكيميائية املدرجة يف اجلداول اأرقام )1( و)2( و)3(
 من اتفاقية حْظر ا�شتحداث واإنتاج وتخزين وا�شتعمال 

االأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك االأ�شلحة

رئي�س اللجنة الوطنية ب�شاأن حْظر ا�شتحداث واإنتاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية 
وتدمري تلك الأ�شلحة:

وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  ب�شاأن حْظر  ل�شنة 2009  رقم )51(  القانون  على  الطالع  بعد 
وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، وعلى الأخ�س املادة )10( منه،

وعلى املر�شوم رقم )6( ل�شنة 1997 بالت�شديق على اتفاقية حْظر ا�شتحداث واإنتاج وتخزين 
عة بتاريخ 13 يناير 1993، وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة واملَوقَّ

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2011 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة الوطنية ب�شاأن حْظر ا�شتحداث 
ل بالقرار رقم )37(  واإنتاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، املعدَّ

ل�شنة 2017،
الرتخي�س  وجتديد  مْنح  واإجراءات  �شروط  بتحديد   2018 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 
من  و)3(  و)2(   )1( اأرقام  اجلداول  املدرجة يف  الكيميائية  باملواد  املتعلقة  الأن�شطة  مبزاولة 

اتفاقية حْظر ا�شتحداث واإنتاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة،
وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  حْظر  ب�شاأن  الوطنية  باللجنة  املناطة  ال�شالحيات  ومبوجب 

وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، 
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر االآتي:
مادة )1(

د ر�ْشم ثابت قدره مائة دينار للرتخي�س مبزاولة اأيٍّ من الأن�شطة املتعلقة با�شتحداث اأو  ُيحدَّ
اإنتاج اأو اإحراز اأو حيازة اأو تخزين اأو نقل اأو ا�شتعمال املواد الكيميائية املدرجة يف اجلداول اأرقام 
)1( و)2( و)3( املرفقة باتفاقية حْظر ا�شتحداث واإنتاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية 
ق عليها باملر�شوم رقم )6( ل�شنة  عة بتاريخ 13 يناير 1993 وامل�شدَّ وتدمري تلك الأ�شلحة املوقَّ
1997، اأو ا�شتحداث اأو اإنتاج املواد الكيميائية الع�شوية املميزة اأو املحتوية على فو�شفور اأو كربيت 
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اأو فلور.
د ر�شم قدره )100( دينار على طلب جتديد الرتخي�س. وُيحدَّ

مادة )2(
ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

رئي�ص اللجنة الوطنية ب�شاأن حْظر ا�شتحداث
واإنتاج وتخزين وا�شتعمال االأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك االأ�شلحة

رنا بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 رجـــب 1439هـ
الـمـــــوافــــــق: 12 اأبـريل 2018م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز الم�شتثمرين

اإعالن رقم )252( �شنة 2018
ب�شاأن حتويل فروع من �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإلى موؤ�ش�شة فردية
  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الزعيم لالإلكترونيات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 35609، 
طالبين تحويل فروع ال�شركة اأرقام 1، 2، 4 و5  اإلى موؤ�ش�شة فردية م�شتقلة، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ رجب جعفر 

مهدي نا�شر.

اإعالن رقم )253( �شنة 2018
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية
اإلى �شركة ال�شخ�ص الواحد 

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شامي �شعيد 
اإ�شحاق، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الأيدي للديكور الداخلي(، الم�شجلة بموجب القيد  عبداهلل 
رقم 110164-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عبدالمقتدر خان.
 

اإعالن رقم )254( �شنة 2018
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ال�شيد خلف 
محفوظ كاظم محفوظ، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الدرك�شون للتخلي�س المعامالت(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 117946، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة بفروعها الت�شعة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ال�شيدخلف  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات 

محفوظ كاظم محفوظ )بحريني الجن�شية(، وح�شينية ال�شيد ها�شم محمد اأ�شعد)بحرينية الجن�شية(.
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اإعالن رقم )255( �شنة 2018
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
الفردية التي تحمل ا�شم )عراد لالألمنيوم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 51412، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 
للموؤ�ش�شةوذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )256( �شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإلى موؤ�ش�شة 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 )بينيفيك للخدمات الموحدة بو�شكو �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شم ال�شيد/ فرحت ناز  112886-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

لخكر خان كاظم خان يو�شف زئي، وقيامه باإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )257( �شنة 2018
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  مكتب �شهناز علي 
عبداهلل طاهر، بالنيابة عن ال�شيد/ عبا�س غلوم محمد دواني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات 
اإكزوز الخليج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 6549، طالبًا 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:  

عبا�س غلوم محمد دواني )بحريني الجن�شية(، وبتول غلوم ح�شين ح�شن )بحرينية الجن�شية(.

اإعالن رقم )258( �شنة 2018
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  ال�شيد/ توما�س 
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جورج، نيابة عن مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الأبواب لتاأجير المعدات والآليات الخفيفة(، الم�شجلة 
قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبا   ،57865 رقم  القيد  بموجب 
 بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من ال�شادة: بدرية ح�شن �شند را�شد، 

.Arun Unnikrishnan Aram Kandathilو ،Unnikrishnan Kuzhimpattilو

اإعالن رقم )259( �شنة 2018
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه  اإليها ال�شيدة/ 
الم�شجلة  كاتريرز(،  بروفي�شنال  )مطعم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عن  نيابة  �شالح،  �شايمة 
بموجب القيد رقم 94394، طالبة تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة، اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 
 بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من:  �شداقت كلزار �شردار اأحمد

.Muhammad Naseerو ،Muhammad Sajid Mehboob Ur Rehmanو

اإعالن رقم )260( �شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية محدودة

الى �شركة ال�شخ�ص الواحد
 

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 )ريف اإيالف للتجارة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
وبراأ�شمال مقداره  الواحد،  ال�شخ�س  اإلى �شركة  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  تغييرال�شكل  63699، طالبين 

2.000 )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 )261( �شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن
اإلى �شركة ال�شخ�ص الواحد 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ خليل 
عبدالر�شا الق�شير و�شركاه اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )مطعم ومقهى دي�شي �شباي�شي/ ت�شامن 

بحرينية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 78928، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى 
�شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة من قبل ال�شيد/ خليل 

عبدالر�شا محمد الق�شير.
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اإعالن رقم )262( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية
اإلى �شركة ال�شخ�ص الواحد

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي حميد 
عبدالر�شا محمد علي الق�شير، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )حميد الق�شير التجاريه(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 8256-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( ديناربحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ محمد حميد عبدالر�شا الق�شير.

اإعالن رقم )263( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فائزة 
ال�شيد م�شطفى علي محمد اأ�شعد، نيابة عن ال�شيد/ يو�شف حيدر اأكبر حيدر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل 
للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،2-35559 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  البحرين(،  فيرمه  )تيره  ا�شم 
بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك 
وتكون مملوكة لكل من: يو�شف حيدر اأكبر حيدر )بحريني الجن�شية(، وPelagio Sebastian Nazareth  )هندي 

الجن�شية(.

اإعالن رقم )264( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإلى موؤ�ش�شة فردية
 

خليل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الم�شجلة  ت�شامن(،  لينا/  )�شيدليه  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  اأ�شحاب  و�شركاوؤه  الق�شير  عبدالر�شا 
بموجب القيد رقم 8417، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وتكون مملوكة 

لل�شيد/ خليل عبدالر�شا محمد الق�شير، وقيامه بمبا�شرة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )265( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ال�شخ�ص الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ على بن 
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اإبراهيم بن علي النفيلي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإك�شتريم اآرت اإيليمينت�س(، الم�شجلة بموجب 
ا�شمها  بذاتها  قائمة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبًا   ،97087 رقم  القيد 
التجاري )�شركة اإك�شتريم اآرت اإيليمينت�س �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون 

مملوكة لل�شيد/ على بن اإبراهيم بن علي النفيلي.
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 )266( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل فرع �شركة اجنبية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

ال�شركة  فرع  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الأجنبية التي تحمل ا�شم )مينة للت�شغيل والخدمات ال�شناعية المحدودة(، العامل في مملكة البحرين، والم�شجل 
بموجب القيد رقم 104227، طالبًا تحويل �شكله القانوني اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها 
)خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  المحدودة  ال�شناعية  والخدمات  للت�شغيل  مينة  )�شركة  التجاري 
بن  وحمود  الدعجاني،  عبداهلل  بن  �شعيد  بن  اإبراهيم  ال�شادة:  من  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  اآلف( 

�شيف اهلل ال�شراري.
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 )267( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية
اإلى �شركة تو�شية ب�شيطة

  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شعيد اأحمد 
يو�شف ال�شائغ، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مجوهرات العذراء(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
53414، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة تو�شية ب�شيطة، وبراأ�شمال مقداره 

10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شعيد اأحمد يو�شف ال�شائغ، واأحمد �شعيد اأحمد 
يو�شف ال�شائغ.

اإعالن رقم )268( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
اإلت  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
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تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  جناحي،  عبداهلل  عبدالرحمن  فوزيه  ال�شيدة/  عن  نيابة  لال�شت�شارات، 
ا�شم )مجوهرات الهفوف(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 29042، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك 
األف( دينار بحريني، وتكون  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون  بتحويلها 
�شندراكنت  ونرمالبن  الجن�شية(،  لكل من: فوزية عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن جناحي )بحرينية  مملوكة 

�شتيكونبر)هندي الجن�شية(، وKirankumar Chandrakant Satikunver )هندي الجن�شية(.

اإعالن رقم )269( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل فرع من �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة م�شتقلة
 

ال�شيد/   اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بـــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ورلد  فوود  �شبوت  )هوت  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  عن    Rajeevakumar Chellath

ذ.م.م(،  الم�شجلة بموجب القيد رقم 89001، طالبا تحويل الفرع الثاني من ال�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية 
مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األــف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  م�شتقلة  محدودة 
 Shymaو  ،Krithika Mennambathو  Thankappan Panicker Babuو  ،Rajeevakumar Chellath من:  لكل 

.Rajeevakumar

اإعالن رقم )270( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

ال�شيد/ محمود  اإليه  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
علي عبدالحليم، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شفنك�س للكمبيوتر �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 87806، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها  
التجاري �شركة )�شفنك�س للكمبيوتر ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون 

مملوكة لكل من: محمود على عبدالحليم على، وتركي بن فيحان بن خ�شمان العتيبي.     
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 )271( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ت�شامن
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ ابت�شام 
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عبدالرحمن �شيخ محمد ح�شن، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الهناء للتنجيدات وخياطة ال�شتائر(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 23585، طالبة 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: ابت�شام عبدالرحمن �شيخ محمد 

.Rafik Ahmed Ebrahim Zamaneح�شن، و

اإعالن رقم )272( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 
القيد  بموجب  الم�شجلة  للمقاولت(،  ا�شم )�شراب  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  المريخي، مالك  محمد خليل 
رقم 27685، طالبًا 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: عبداهلل محمد خليل المريخي، وكاروفانتا 

فيتا راجيفان.

اإعالن رقم )273( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل  فرع موؤ�ش�شة فردية

اإلى فرع �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيخ محمد بن 
عبدالرحمن بن محمد اآل خليفه المالك لـ فندق عذاري  )موؤ�ش�شة فردية( والم�شجلة بموجب القيد رقم 15535 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  ذ.م.م  للفنادق  كرفان  مجموعة  فرع  اإلى  الفردية  الموؤ�ش�شة  فرع  تحويل  طالبا 
لت�شبح ال�شركة مملوكة من ال�شادة التالية ا�شماوؤهم: ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز اآل خليفة، وال�شيخ محمد بن 
عبدالرحمن بن محمد اآل خليفة، وال�شيخة لولوه عبدالعزيز محمد ال خليفة، وال�شيخة مريم بنت علي بن عبداهلل 

اآل خليفه، وال�شيخة �شهير عبدالعزيز محمد اآل خليفة، وفندق ارادو�س.

اإعالن رقم )274( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل  فرع من موؤ�ش�شة فردية 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
 

مو�شى  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
جعفر محمد ها�شم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الحطيم لل�شكراب وت�شليح ال�شيارات(، الم�شجلة 
اإلى  العامة(  للتجارة  اإم  الم�شمى )اإم جي  المو�ش�شة  الرابع من  الفرع  القيد رقم 65700، طالبًا تحويل  بموجب 
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اآلف( دينار  وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة  نف�شه،  الملك  با�شم  بذاتها  قائمة  �شركة ذات م�شئولية محدودة 
بحريني، واإدخال ال�شيد/ ع�شام الدين �شديق محمد اأحمد �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 )275( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

اإليه مكتب المحامي  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
محمد الفاتح محمد مدني يحيى، نيابة عن مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )العربية للتكنولوجيا 
المتقدمة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 104904، 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، وت�شبح مملوكة لكل 

من: مريم �شفوت ع�شام الدين ال�شيد عقل، وعمرو جالل حلمي محمد م�شطفى.

اإعالن رقم )276( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

�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 )العالمية للمحاماة وال�شت�شارات القانونية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 110238، طالبًا تغيير  ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )277( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
القيد رقم 91492، طالبين  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  للتجارة/  المدينة  ا�شم )�شخور  التي تحمل  الت�شامن 
 20،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 
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اأحمد محمد عمر  وعبده  الجيالني،  اأحمد  علي  نورية  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحرني،  دينار  األف(  )ع�شرون 
ال�شالمي.

اإعالن رقم )278( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

علي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبداهلل محمد مرت�شى، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأ�شماك المارينا الدولية(، الم�شجلة بموجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،13919 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار  بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  علي عبداهلل محمد مرت�شى، 

ومنجات فاداكي جاكدي �شوران، ولياكاتالي اإ�شماعيل اأحمد اأبادي.

اإعالن رقم )279( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى فرع من �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ هدى 
القيد  بموجب  الم�شجلة  للتجارة(،  اإليكترك  )اأميغا  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  رزق،  علي  علي 
)اأطل�س  ا�شم  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ال�شركة ذات  اإلى فرع من  الموؤ�ش�شة  تحويل  رقم 76364، طالبة 

للتجهيزات الكهربائية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 41695.

اإعالن رقم )280( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى فرع ل�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه  ال�شيدة/ اأني�شة 
و�شمكرة  لت�شليح  ا�شم )كراج مرحبا  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  ورثة �شاحب  نيابة عن  فردان،  علي ح�شن 
و�شباغة ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 29200، طالبًة تحويل الموؤ�ش�شة اإلى فرع من ال�شركة الم�شاهمة 

البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )اإبراهيم خليل كانو  �س.م.ب.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 507.

اإعالن رقم )281( ل�شنة 2018
ب�شاأن تخفي�ص راأ�شمال �شركة 

تقاعد لالدخار والتقاعد �ص�م�ب مقفلة    
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
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بموجب  الم�شجلة  مقفلة)،  �س.م.ب  والتقاعد  لالدخار  تقاعد   ( ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 
القيد رقم 77961، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة ال�شادر والمدفوع من 55،000،000 دولر اأمريكي )خم�شة 

وخم�شين مليون دولر اأمريكي ( اإلى 20،000،000 دولر اأمريكي ) ع�شرين مليون دولر اأمريكي(.
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 )282( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدة/ حمِدين 
علي ك�شكل، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )فن التكييف والتبريد �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،119665 رقم  القيد 
لكل من: حمِدين علي ك�شكل، و�شركة  األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة  وبراأ�شمال مقداره 2،000 )ع�شرون 

فنون القاب�شة �س.�س.و لمالكتها ال�شيدة حمِدين علي ك�شكل.

اإعالن رقم )283( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإلى موؤ�ش�شة فردية
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ مي�شاء 
للهدايا والقرطا�شية �س.�س.و(،  ا�شم )ميا  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  ر�شول عبدالعلي الج�شي، مالكة �شركة 
فردية  موؤ�ش�شة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 77860، طالبة  القيد  بموجب  الم�شجلة 
وت�شبح فرعًا من فروع )�شيدليه الفارابي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 16679  با�شم المالكة ال�شيدة/ مي�شاء 
ر�شول عبدالعلي الج�شي  نف�شها، وتعيين  مكتب هوروث البحرين/ �شركة ت�شامن مهنية للقيام باإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )284( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ت�شامن
اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
محمد(،  من�شور  محمد  اأحمد  )موؤ�ش�شات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  محمد،  من�شور  محمد 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 87131، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 
وبراأ�شمال مقداره 300 )ثالثمائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: ح�شين بن نا�شر بن علي بوحيزه، و 

عبدالرحمن بن ماجد بن �شحمي الهاجري.
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اإعالن رقم )285( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإلى �شركة ال�شخ�ص الواحد
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة )كي 
اإ�س اآي البحرين م�شت�شارون ومحا�شبون قانونيون(، نيابة عن ال�شركاء في ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي 
القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 75949، طالبًا  القيد  بموجب  الم�شجلة  اإنتيريورز ذ.م.م(،  )لومينوك�س  ا�شم  تحمل 
اآلف( دينار بحريني،  اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  لل�شركة وذلك بتحويلها 

وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اإبراهيم علي عبدالرحمن بوكمال  

اإعالن رقم )286( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

 
اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
حمدي محمد علي عجم، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأفنان لالأن�شطه العقارية �س.�س.و(، 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،107882 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأحمد حمدي محمد 

على عجم، وال�شيد حيدر جعفر محمد محفوظ.

اإعالن رقم )287( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل فرع �شركة اجنبية

اإلى �شركة ذات م�شئوليه محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه اإدارة فرع ال�شركة 

الأجنبية التي تحمل ا�شم )الرمل الأ�شود العقارية( العامل في مملكة البحرين، الم�شجل بموجب القيد رقم 
115296، طالبة تحويل الفرع اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 

)ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من ال�شادة: محمد اإبراهيم خليل كانو، وعلي يو�شف علي 
عبيدلي، ومحمد جا�شم محمد اإبراهيم ال�شيخ، و�شلطان بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر، وعبدالمح�شن بن 

را�شد بن عبدالرحمن الرا�شد، و�شعد عبداهلل المقرني.

اإعالن رقم )288( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإلى �شركة ال�شخ�ص الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ورثة مالك ال�شركة 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الفاتح للتخلي�س والخدمات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
8692، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، ا�شمها التجاري 
)مجموعة الفاتح المحدودة �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 145،000 )مائة وخم�شة واأربعون 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 )289( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ت�شامن

ال�شيد/ طارق  اإليه   تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ح�شين علي اأحمد ر�شي،  مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )في�شل اأباد لالأدوات الم�شتعملة الب�شيطة(، 
اإلى �شركة ت�شامن  الم�شجلة بموجب القيد رقم 76296، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
ا�شمها التجاري �شركة )في�شل اأباد لالدوات الم�شتعملة الب�شيطة/ �شركة ت�شامن بحرينية(، وبراأ�شمال مقداره 
 Nazir Ahmad Moota300 )ثالثمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: طارق ح�شين علي اأحمد ر�شي، و

.Rulia

اإعالن رقم )290( ل�شنة 2018
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  مالك الموؤ�ش�شة 
الفردية التي تحمل ا�شم )مقاولت القطرة الذهبية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 83082، طالبًا تحويل الفرع 
الفرع ال�شابع من الموؤ�ش�شة  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( 

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.
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